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FÖRORD
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Dagligen och stundligen tänker vi fel. Många fel är betydelselösa eller rättar vi snabbt till. I andra fall blir
resultatet godtagbart trots att vi tänkte fel på vägen dit. I enstaka fall blir konsekvenserna allvarliga eller
katastrofala för oss själva, andra eller samhället i stort. Det inträffar för några att tankefelet blir bland det sista de
tänkte. Ett tankefel i bl.a. trafiken, arbetslivet, sjukvården kan leda till att en eller flera människor dör. Politiska
tankefel kan få långtgående konsekvenser för många människors väl och ve. Inom rättsväsendet är det förödande
för enskilda, deras anhöriga och för samhället att människor felaktigt fälls eller frias på grund av tankefel. Vid
hantering av en del tekniska system såsom kärnkraft, flygtrafik, hantering av farliga kemikalier finns idag en
lång rad feltänkanden som lett till många människors död. För enskilda som fattar livsavgörande beslut kan
tankefel komma att få genomslag under lång tid eller resten av livet. Tankefelen kan leda till bl.a. konflikter,
ekonomisk ruin, sjukdom, depression, självmord eller familjekollapser. Tankefel förekommer även på kollektiv
nivå, t.ex. rörande hantering av miljö- och energiproblem, utformning av transportsystem, organisering av
sjukvårdssystem m.m. Bristen på långsiktighet i mycket politiskt tänkande och många beslut verkar efterhand
leda till människans och andra arters undergång. Att uppmärksamma tankefel borde vara viktigt på alla nivåer av
mänskligt tänkande och handlande, även om många tankefel får inget eller föga praktiskt genomslag.

Inom vetenskaplig filosofi har man sedan länge sysslat med olika tankefel av vilka en del även är vanligt
förekommande i vardagslivet. Även inom psykologisk vetenskap har man genom experiment påvisat
förekomsten av en del tankefel (inkl. fel vid varseblivning, uppmärksamhet och minne). Dock förekommer i
vardagslivet en hel del tankefel eller olämpliga sätt att tänka som knappast uppmärksammats i vetenskapliga
sammanhang. Att göra sig medveten om och uppmärksamma tankefel är inte bara en bildningsfråga utan i högsta
grad en fråga om effektivitet såsom eliminering av konflikter och felaktiga beslut som drar med sig såväl
mänskliga som ekonomiska kostnader för individer, organisationer, företag och samhällen. Det kan även
förekomma att en och annan aktör medvetet begagnar sig av tankefel eller tekniker som påverkar till tankefel för
att uppnå sådant som politisk makt, ekonomisk vinning eller eftersträvade domslut. En del marknadsföring,
utredningar, politisk argumentation eller argumentation inom rättssystemet kan utgöra exempel. Sådan
användning bör utifrån andra värderingar upptäckas och påtalas.

Efter att jag under många år i undervisning och sakkunnigverksamhet haft anledning att uppmärksamma
området tankefel och dessutom efterhand uppfattat alltmer av sådana i vardagsliv och samhällsliv
har jag kommit fram till att det skulle kunna vara av värde för befrämjande av kritiskt tänkande, källkritik och
saklighet att söka klargöra området tankefel i ett diskussionsunderlag i form av en bred förteckning/katalog. Jag
har sökt eftersträva en skrift som är både lättläst och praktiskt relevant och med en tänkt bred läsekrets av t ex
lärare, utredare, vårdpersonal, politiker, jurister, journalister och personer som eftersträvar självkännedom eller
är allmänt intresserade av ämnet. Skriften bör kunna fungera som kurs- eller bredvidläsningslitteratur på
studiecirklar, gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet inom t ex områden som pedagogik,
argumentationsanalys, kritiskt tänkande, kognitiv psykologi, personlig utveckling, psykoterapi, socialt arbete,
ledarskap, organisationsutveckling och journalistik. Människor kan utvecklas både som privatpersoner och i
yrkeslivet genom en stärkt förmåga att hos sig själva, hos andra samt i samhället upptäcka och reducera tankefel.
Skriften är inte i första hand skriven för mina kollegor vid högskolor och universitet, men jag tror att de ändå kan
få en och annan idé att gå vidare med. Många av de antydda tankefelen är i behov av utforskande i form av
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empiriska studier. Detta är ingen sträckläsningsbok (jo, om någon vill) utan ett material man skall kunna
botanisera i allt efter intresse och kanske ha lite roligt med också. Ingen bör låta sig nedslås av om något inte är
begripligt – det kan vara författaren som haft svårt att begripa eller vara tydlig eller resonerar fel.

Materialet utgör delvis en sammanställning av tankefel utifrån de, oftast av psykologer och filosofer och med
inriktning på psykologiska och logiska fel, gjorda sammanställningar som på senare år förts in på Internet. Se i
första hand den mer psykologiskt inriktade adressen http://en.wikipedia.org/wiki/ Cognitive_biases, och den mer
filosofiskt inriktade adressen http://www.austhink.org/critical/ och mängder av länkar till dessa. Se även
http://www.skepdic.com och den svenska tidskriften ”Folkvett” med webbsidan http://vof.se rörande tokiga eller
diskutabla föreställningar. Även genom att gå in på lämpligt uppslagsord i Nationalencyklopedin (förkortas NE)
kan ett och annat tankefel klaras ut. Den svenske filosofiprofessorn Alf Nyman utgav på 1950-talet boken
”Tankefel och tankefällor”, där han på ett lättläst sätt beskriver ett mindre antal tankefel. Inom den psykologiska
vetenskapen förekommer, mest inom området kognitiv psykologi, beskrivningar och forskning kring ett mindre
antal tankefel som närmare undersökts med psykologiska experiment (se t.ex.tyngre engelskspråkiga böcker av
Baron, 2000; Gilovich, Griffin & Kahneman, 2002; Hardman, 2009; Pohl, 2004; Reisberg, 2010). En utmärkt
och lättläst framställning med titeln ”De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker
dem” har skrivits av en av pionjärerna inom kognitiv beteendeterapi (KBT), Arthur Freeman, och med hjälp av
journalisten Rose DeWolf (1992/2006). Vad som kan påstås vara just de tio dummaste misstagen som klyftiga
personer gör kan säkerligen diskuteras – kandidaterna är förvisso många fler. En annan läsvärd skrift är
Lilienfeld m.fl. (2010) ”50 great myths of popular psychology. Shattering widespread misconceptions about
human behavior.” Författaren Peter Olausson (2008, 2009ab) har givit ut flera böcker om s.k. faktoider, dvs.
falska försanthållanden som flyter omkring i vår kultur, se bl.a. faktoider.nu samt Wikipedia.

Denna skrift utgår blandat från akademiska framställningar kring tankefel, från egna tankar och från insamling
av ett stort antal konkreta exempel på tankefel i privatliv och yrkesliv. Bland annat har jag kunnat iaktta många
slags tankefel när jag som politiker eller sakkunnig granskat utredningsmaterial typ kommunala utredningar av
diverse inriktning, politiska dokument, sociala utredningar, vårdnads- och umgängesutredningar, polisens
förundersökningar och domskrivningar samt material i media. Jag har kunnat konkret se hur tankefel får
förödande konsekvenser i mänskligt lidande och kostnader för samhälle och enskilda. Endast ett litet urval av det
insamlade materialet används i boken för att tydliggöra de olika typerna av tankefel. Ibland har jag gjort
språkliga justeringar, sammandrag och beskärningar för att hålla nere textvolymen. Jag har även sökt rubricera
och beskriva tankefelen utifrån främst praktiska och pedagogiska överväganden. Det bör gå att leta efter tankefel
i innehållsförteckningen genom att använda nyckelord och bokstavsordningen. Fokus i denna bok ligger på
identifiering och förståelse av tankefel, inte på hur utbredda de är och vilka konsekvenser de får, även om jag
tillåtit mig enstaka kommentarer kring de senare. Syftet med boken är bl.a. att läsare skall kunna förbättra sin
eller sin organisations förmåga att upptäcka tankefel, något som kan komma läsare, andra personer och samhället
tillgodo.

Vad gäller de i skriften ingående exemplen, så är många autentiska, men ofta summariskt återgivna och utan
ingående kontroller av att de är helt korrekta. De bör dock fungera för pedagogiska syften även om de inte skulle
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hålla för källkritisk granskning. De används inte här för korrekt beskrivning eller för några beslut och det är
vedertaget att förenklade eller fiktiva exempel kan användas för lärosyften. Jag har t.ex. tagit en del exempel från
tidningar, men det betyder inte att jag utgår från att material från tidningar skulle vara korrekt. Men materialet
kan ändå som det står belysa olika slag av tankefel.

De mer personligt färgade resonemang och åsikter som jag för fram är liksom diskussionsunderlaget i stort
pedagogiskt motiverade, men inbjuder säkert till kritik från några läsare. Det kan bli ytterligare ett sätt för
läsarna att utveckla sitt kritiska tänkande. Det lär knappast gå att skriva någon skrift om en stor och bred mängd
påstådda tankefel utan angripliga resonemang. Det förekommer även många tankefel som inte återfinns i den här
framställningen. Jag tar gärna emot synpunkter på min epost: bo.a.edvardsson@gmail.com

Jag vill tacka alla dem som på något sätt har bidragit med material. Jag tackar Veikko Pelto-Piri och Kristin
Rundkvist som läst och bedömt hela materialet och fil. dr John Skoglund, erfaren kognitiv beteendeterapeut, som
gett synpunkter på valda delar. De tillägg och fel som säkerligen förekommer i materialet är helt mitt ansvar.

Arbetet med detta katalogutkast har pågått ett flertal år under 2000-talet, mest 2004-2007. Eftersom jag har en
framgångsrik namne vid Karlstads universitet och andra med samma namn finns i landet och på nätet, så bör
påpekas att det är Bo Edvardsson, docent i psykologi, docent i socialt arbete och leg. psykolog, sedan många år
knuten till Örebro universitet, som har tagit fram diskussionsunderlaget. Det finns även en stor mängd av mina
kritiska granskningar av utredningar inom mest socialtjänst och rättsliga sammanhang inlagda på DiVA (Digitalt
Vetenskapligt Arkiv) och där tankefelen i utredningarna summeras i slutet av respektive redovisad granskning.
För att komma åt dessa googla med ”diva simple search”, klicka på första posten och skriv sedan i sökrutan t ex
”Bo Edvardsson Örebro universitet” eller andra sökord. Det går även att söka via SwePub.

Februari 2012

Författaren
bo.a.edvardsson@gmail.com

OBS att sökningar i materialet med påstådda tankefel kan ske genom att ange rubriker i innehållsförteckningen
som sökord eller genom att föra in andra sökord och kanske använda ordstammar.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmän diskussion
Tankefel

A (38)
Abduktionsillusion
Absoluta tal ignoreras
Adaptiva tankefel
Additionsprincipen
Advokatfel
Afrikafel
Aktivistfel
Aktörs-observatörs-skillnad i bedömningar
”Aldrig”-felet
Alkoholfel
”Alla gör så”-felet
Allmänt intresse?
Allvarlighetsfel
Alternativa förklaringshypoteser ignoreras
Alternativbristfel
Analogifel
Anekdotiska evidens
Ankarfel
Anmälningsfel
Ansvarsförskjutningsfel
Antagandefel
Apophenia
Aprilskämt
Argument från ovetskap
Associationsfel
Associativa minnesillusioner
Astrologi
Atmosfärfel
Att ta det personligt
Auktoritetstro
Autenticitetsfel
Autokinetisk effekt
Automatikfel
Avhumanisering
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Avledningsfel
Avläsningsfel och minnesfel vid avläsningar
Avslutningseffekt
Avvikelseeffekter

B (32)
Balansfel
Bankfel
Barndomsamnesi
Barnföreställningar hos vuxna
Barnum-effekten
Basfrekvensfel
Begreppslig oklarhet
Begynnelseeffekt
Berättelsefel
Berördperspektiv undviks/förbises
Beslutsbedömningsfel
Besserwisserfel
Beteendeoptimistiska tankefel
Beteendepessimistiska tankefel
Bevisbördefel
Bilbältesfel
Bildeffekt på minnet
Bilförar-tänkande
Bilverkstadsfel
Bimbofiering
Blindhetsfel
Bling-bling-fel
Bloggfel
Bluff-fel
Blåsningsfel
Bolagsfel
Bonusfel
”Borde”-fel
Butiksfel
Byggfel
Byråkratifel
Bättre-än-genomsnittet-effekten

C (7)
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Carpe diem-felet
Champagnesprutningsfelet
Chattfel
Cirkelresonemang
Citatgruvdrift
Cocktail party-effekten
Czermak-effekten

D (29)
Dammsugning
Datafiske
Dataintrångsfel
Déjà vu-fel
Demokratifel
Destruktivt utnyttjande eller icke-utnyttjande av rättighet
”Det fungerade inte”
Diagnosfel
Diagramfel
Differentieringsfel
Direkt verklighetskontakt – en illusion
Diskonfirmeringsfel
Diskrimineringsfel
Diskursfel
Distraktionsfel
Djävulstro
DNA-fel
Doktrinen om nollpåverkan
Dokusåpafel
”Dom är knäppa”-felet
Domstolsfel
Dramatiseringsfel
Drogmissbruk
Drömfel
Dröm-verklighets-förväxlingar
”Du också”-felet, ”Dom också”-felet
Dualistiska tankefel
Dumhetsfel
Dåligt sällskap (”guilt by association”)
Dödsfel

8
E (25)
Ebbinghaus´ illusion
Efterhandsförklaring
Efter-investering-rationalisering
Efterklokhetsfel
Efterkonstruktioner
Egenskapsfel
Egocentriska tankefel
Ekologiskt representativitetsfel
Ekonomiska tankefel
Elakhetsbedömning
Elfel
Emotionell påverkan vid erinring
Empatiklyftan
Enhetsfel
Ensidigt bekräftelsesökande
Ensidig fokusering
Episodminnesfel
Erfarenhetsfel
Eskaleringsfel
Etiketteringseffekt
Evolutionen är planerad
Exhibitionistiska tankefel
Existensfel
Expertisfel
Exponeringseffekt

F (77)
Fabulering
Faktafel
Faktoidfel
Falsifieringsfel
Falsk enighet
Falsk igenkänning
Falsk polariseringseffekt
Falska bekännelser
Falska minnen
Fantom-minnen
Fartfel
Fasadfel
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Fasthållande vid övertygelse
Fatalism
Feedbackfel
Fel tänkt, men rätt resultat
Felaktig eller förenklad orsaksbedömning
Felbedömning av andras uppfattning om oss själva
Felinformationseffekt
Felmaximering
Felslut av begärelse (fallacia libidinis)
Fientlig mediaeffekt
Filmfel
Filmslagsmål och biljakter
Fingerad motståndare
Fixa egenskaper
Fjärilseffekten
Flashbacks
Flathetsfel
Flumfel
Fokuseringsfel
Folktro
Forer-effekten
Formaliseringsfel
Formfixering
Formuleringsfel
Forskarfel
Fotobevisfel
Fotoförfalskningsfel
Fragmenterat tänkande
Frekvensbedömningsfel
Frenologi
Freudianska fel
Frihetsargumentet
Frågefel
Frågeställningsfel
Från helhet till del – felet
Fundamentalism
Fundamentalt attributionsfel
Fyllda rummets illusion
Fysikaliska tankefel
Fysisk attraktivitet och personlighet
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Följa-massan-effekten
Förbiseendefel
Förebyggande ignoreras
Föreställningar om tänkande
Företagsflum
Förfalskningsfel
Förföljarfelet
Förhastad tanke eller påstående – förhastningsfel
Förhastat förnekande
Förlustaversion
Förlöjligandefel
Förmänskligande
Förnekandefel
Förnimmelseöverföring
Församlingspsykos
Förskingringsfel
Förskönade minnen
Första-intrycket-effekt
Förtingligande
Förtroendefel
Förträngning av minnen
Förutseendefel
Förutsägelsefel kring inverkan av känslotillstånd
Förutsättningsfel
Förväntanseffekt
Förälskelsefel
Förändringsillusioner

G (22)
Gallimatiasfel
”Ge upp”-felet
Generaliseringsfel
Genetisk determinism
Genetiska faktorer överdrivs
Genetiskt en-till-en tankefel
Gestaltkomplettering
Girighetsfel
Glidningsargumentet
Glädjefel
Glömskefel
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Gnällträskfel
Godtrogenhetsfel
Godtycklig argumentation
Gott sällskap
Grandiositetsfel
Grupp till individ – fel
Gruppattributionsfel
Grupperingsillusioner
Gruppgynnande tankefel
Grupptänkande
Gränsutvidgning vid erinring
Guds existens

H (29)
Ha-begär
Halloween
Haloeffekt
Handspådomskonst
Helhetsfel
Hemlighetsfel
Herrklubbstänkande
Historikerns misstag
Historiska sägner
Historiska tankefel
Homo economicus
Homo mensura-felet
Homonymfel
Horisontal-vertikal-illusionen
”Hunden intämmer”-fel
Hundens ofarlighet
Hundfel
”Hur annars förklarar du det?”
Hyena-fel
Hyperkonsumistiska tankefel
Hypermnesi
Hypnosfel
Hypotesprövningsfel
Hägringar
Hämndfel
Höga-hatt-illusionen
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Höjda rösten
Hör- och läsfel
Hörsägen

I (31)
Ideal-i-allt-felet
Ideologiska tankefel
Identitetsförväxling
Idrottsillusioner
Ignorerande av uttalade varningar
Ignorerandefel
Illusion om kontroll
Illusioner om asymmetrisk insikt
Illusioner om genomsynlighet
Inbillade linjära samband
Inbillade samband
Inbillat ”ha det på tungan”-tillstånd
Inbillat perfekt minne
Inbillat samförstånd
Inducerad rörelse-effekt (Duncker-effekten)
Induktionsfel
Informationsmängdsfel
Inomgruppsfavorisering
Inrotat tänkesätt
Insnärjdhetsfel
Instruktionsfel
”Inte”-felet
Intelligensflum
Intelligenssnobberi
Intensitetsfel
Interaktiva snedvridningar vid erinring
Intervjufel
Intuitionsfel
Inverkansfel
Irrationell konsensusformering
IT-bubblan på börsen

J (6)
”Ja, men” - tänkande
”Jag är speciell”-fel
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Jantelagen
Juridiska tankefel
Jämförelsefel
Jävsfel

K (56)
Kamelfel
Kameraperspektiv-effekt
Kaotiskt tänkande
Kasinofällan
Katastroftänkande
Kategoriseringsfel
Kategorimisstag
Kausalitetsfel
”Kejsarens nya kläder”
Kemikalietankefel
Klimatförändringsförnekande
Kliniska minnesfel: amnesier, demenser,
konfusioner, fabuleringar, hallucinationer
Klinisk-psykologiska tankefel
Klumpighetsfel
Knappologi
Kognitiv förenkling
Kognitiv förvrängning
Kollektivfel
Koloniala tankefel
Kombinationsfel
Kompetensillusioner
Konfidens-frekvenseffekten
Konflikt-tankefel
Konflikttänkande i media
Kongruensfel
Konsekvenstankefel
Konspirationsfel
Kontrafaktiska föreställningar
Kontrasteffekter
Kontrollfel
Kontrollillusioner
Korrelationsfel
Kreativitetsfel
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Kritikavvärjande tankefel
Kritikunderskattning
Kritiköverskattning
Kritiskt tänkande anses negativt
Kronologiskt snobberi
Kryptomnesi
Kränkningsfelet
Kuleshov-effekten
Kulturalisering
Kulturella skillnader
Kulturterrorism
Kunglighetsfabuleringar
Kunskapsillusioner
Kvantitet-kvalitet-förväxling
Kvasipsykologisering
Kverulantfel
Kvinnoklädsel
Käbbelfel
Källamnesi/källförlust
Källförväxlingsfel
Källkritiska fel
Känslofel
Kärnkraftsfel
Köksbordsfel
Köpberoende
Könsskillnadsfel

L (25)
Laboratoriefel
Lagstiftarfel
Lapsus-fel
Likformighetsfixering
Likhetsfel
Likställighetsfel
Livsmedelstänk
Livstempofel
Livstolkningsfel
Logik kontra verklighet –fel
Lojalitetsfel
Lotterifel

15
Lucifer-effekten
Lydnadsfel
Lyssnarfel
Lyxfällan
Långsiktighetsfel
Läkarfel
Läkemedelsfel
Lämplighetsfel
Lögndetektorfel
Lögnens berättigande
Lögnfel
Löjefelet
Lösningsfixering

M (52)
Magiskt tänkande
Maktfel
Makt och perspektivtagande
Marknadsoptimistiskt tankefel
Massepidemier – kulturella och sociala
Masspsykos
Massuggestion
Matchningsfel
Materialistiska tankefel
Maximum-avslutnings-principen
Meddelarskyddsfel
Medelvärdesfel
Mediafel
Mediakonstruktionsfel
Mediatro
Medicinerings-tankefel
Mediumtro
Medvetandefel
Mellanpositionsfel
Meningsfel
Mental fixering
Mentala otillgänglighetsfel
Mentala tillgänglighetsfel
Metaforfel
Metakognitiva fel
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Metaminnesfel
Militära tankefel
Miljödeterminism
Minnesfel
Minnesbortfall är naturligt
Minnessammanblandningar
Minnestankefel
Modeslaveri
Monarkifel
Monsterteori
Moralisk panik
Moralistiska tankefel
Morgonfelet
Moses-illusionen
Motanklagelser utan relevans
Motionstankefel
Motivspekulationer
Motreaktion förbises
Motsägande uppfattningar
Multistabil varseblivning
Munkavlefel/mörkläggningsfel
Murphys lag (lagen om alltings djävlighet)
Myndighetsflum
Mystifieringsfel
Människan i centrum-fel
Mätbarhetsfel

N (20)
Naiv verklighetsuppfattning
Namn- eller ordlikhetsfel
Nationalism
Naturens ordning-felet
Naturens stege (Scala Naturae)
Naturlighetsfel
Nedvärderingsfel/ignorerandefel
Negationsfel
Negativitetseffekt
Negativt sökfel
Nertoning eller ignorerande
Nertoning vid erinring
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Neutrala evidens som stöd
Neuromyter
New Age
Nollminne vid extrem mängd exponeringar
Noteringssystemet skapar fel
Nutidsprojektion
Nyandlighet
Nyhetsfel
Nyspråksfel

O (38)
Oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder
Oberättigade slutsatser (non sequitur)
Obestridliga argument
Objektivitetsfel vid skriftspråk
Objektivitetstro
Observatörens förväntanseffekt
Ofelbarhetsfel
Offentliga sektorn
Offentlighetsfel
Offerfel
Ofrivilliga minnen
Ofullständig uppräkning (imperfecta enumeratio)
Oklarhetseffekten
Okunnighetsfel
Olyckstänkande
Olämpliga uttalanden i tjänsten
Omedelbar belöning
Omtolkning vid erinring
Omvändningsfel
Omöjlighetsfelet
Opinionsbedömningsfel
Opportunistiskt tänkande
Oppositionsfel
Optimeringsfantasi
Optimistisk planering
Ord och handling- felet
Ordfixering
Ordspråksfel
Ordvalsfel
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Orealistisk livsoptimism
Organisationspsykos
Orientalism
Orienteringsillusioner i minnet
Originalitetsillusioner
Orubblighetsfel
”Oskyldiga har inget att frukta”
Osårbarhetsfel
Ouppmärksamhet som grund för minnesfel
Ouppmärksamhetsfel

P (50)
Panikfelet
Paranoid social bedömning
Pareidolia
Parkinsons lag
Partsversionsfel
Penningfixering
Pensioneringsfel
Perceptuella distorsioner
Perceptuella illusioner
Perfektionism
Personargument (argumentum ad hominem m.fl)
Personbedömningsfel
Personfaktoider
Personliga omständigheter
Personlighetsfel
Perspektivfel
Pillerfel
Placebofel
Planeringsmisstaget
Plattityder
Polariserat seende
Polariseringseffekt
Politiska tankefel
Politisk besserwisser
Politiskt flum
Polyanna-principen
Populistiska argument
Positivitetseffekt
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Positivt sökfel
Pratfel
Prickskyttebluffen
Prismisstag
Privatiseringsfel
Problematiseringsfel
Procentfel
Professorsfelet
Profetior
Prognosfel
Projektionsfel
Projektiva test
Prospektiva minnesfel
Provokationsfel
Pseudomatematik
Pseudosäkerhetseffekt
Psykologflum
Psykologisk behandling är alltid bra
Puckeleffekten
Punktseende
Pygmalioneffekten
Påfågelsfel
Påhittade citat/referat
Påstående-faktum-förväxling

R (26)
Rapporteringstendenser
Rashygieniskt tankefel (eugenik)
Rasindelning och rasism
Redovisningseffekt
Reductio ad Hitlerum
Regressionseffekt
Reklamattitydfel
Reklamfel
Rekontextualisering
Relativistfel
Relevansfel
Religionens överhöghet
Religionsfel
Remissfel
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Representativitetsfel
Resursignorerandefel
Retorikfel
Retuscheringsfel
Rikedomsfelet
Riskbedömningsfel
Riskelimineringsfel
Rosenröda minnen
Ryktesfel
Räknefel
Rättvis värld-föreställningen
Rönnbärsfilosofi
Röstetalsfel

S (85)
Sakfel i premisser
Samarbetande minne
Samarbetsfel
Sambandsfel
Samhälls-okunnighetsfel
Sammanhangsfel
Sanningsillusioner
Sannolikhetsfel
Satsningsillusion
Scientism
Selektiv erinring/minne
Selektiv varseblivning
Semantisk mättnad
Seneffekt vid propaganda
Seriepositionseffekt
Sexism
Sexpucko-tänkande
Simningsfel
Singlism
Sjukdomsfel
Själv-andra-bedömningar
Självanknutna minnen
Självavslöjandefel
Självbedrägeri
Självbildsfel
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Självförväntanseffekt
Självgynnande betydelseförändringar av ord
Självgynnande tankefel
Självgynnande tendenser vid erinring
Självuppfyllande profetia
Självöverskattning
Sjöodjur
Skattefel
Skeppsbyggnadsfel
Skev publicering
Skevt urval
Skilsmässofel
Skuld genom beröring/association (”guilt by association”)
Skuldsättningsfel
Skvallerfel
Skyldighets-rättighetsfel
Skällhundsfel
Slutledningsfel
Snatterifel
Social smittoeffekt vid erinring
Sociala bedömningsfel
Sociala utnyttjandefel
Socialflum
Soffliggarfelet
Sokal-felet
Sol-och-vår-fel
Spegelfel
Spekulativa uttalanden
Spelarens misstag
Speltänkande
Sportfel
Sportkommentatorsfel på TV
Spridningseffekt vid inlärning
Språklig påverkan
Språkspelsfel
Spågummefel
Stabilitetsillusioner i minnet
Statistisk form
Statistiska tankefel
Status quo-tendens
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”Stekta sparv”-felet
Stereotyper
Stockholmssyndromet
Stockholmstänk
Stresseffekter på minnet
Stroboskopisk rörelse
Stroop-fenomenet
Struntprat
Stundfelet
Stureplansfelet
Suggestionsfel
Summan ignoreras
Svarstendenser
Svartsjukenoia
Synlighetsfel
Systemtankefel
Sägner
Säkerhetsfel
Säkerställandefel
Sämre-än-genomsnittet-effekten
Sömntänkandefel

T (44)
Tankefel om tankefel
Tankefelsblindhet
Tankeläsning
Tarot-kort
Teckentydningsfel
Teckningsfel
Teknikfel
Teknikstress
Tekoppsillusionen
Telefonfel
Telefonsäljande, telefonenkäter och diverse andra bedrägerier
Teleskopeffekt
Tempofel
”Teori om den andres tänkande”-fel
Teori-ideologi-sammanblandning
Teorimissbruk
Teori-verklighetsförväxling
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Terapiflum
Terroristfel
Tidens varaktighet
Tidsfel
Tidsplaceringsfel vid erinring
Tidspress
Tillskrivningsfel
Tillståndsstabilitet
Tillväxtmyopi
Toleransfel
Tolkningen tas för given
Tolkningsfel
Tolkningsmissbruk
Tomgångsfel
Tomtefel
Trafikfel
Trivialfel
Trovärdighetsfel
Trög materia-fel
Trötthetsfel
Tunnelseende
TV-fel
Tydlighetsfel
”Typ av”- fel
Tystnadsfel
”Tänk om”- fel
Tänkandets död
Tävlingshysteri
Tävlingsvinnarfel

U (22)
UFOn
Undanhållandefel
Underadditionsfel
Underdiagnostik
Underlåtenhetsbedömning
Undertro
Uppblåsning och stegring
Uppmärksamhetsfel
Uppmärksamhetsoptimism
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Upprepad föreställning ger minne
Upprepningsfel
Upprättelsefelet
Uppskattningsfel
Uppskjutartankar
Ursprungsfel
Urvalsfel
Urvalsfel vid motargumentation
Utegruppshomogenitet
Utomjordingar
Utredningsfel
Utseendefel
Utvikningsfel

V (28)
Vaghetsfel
Valblindhet
Valenseffekt
Validitetseffekt
Valstödjande minnesfel
Vanlighetsfel
Vanligt liv
Vanmaktens optimism
Vapenperceptionsfel
Vapenfokuseffekten
”Var dag har nog av sin egen plåga”-felet
”Var nöjd med allt vad livet ger”-felet
Varaktighetsfel
Vargens farlighet
Verbal överskuggning
Vetenskapens underlägsenhet
Vetenskapens överhöghet
Vidhäftandefel
Vidskepelse
Viktighetsfel
Villkorsfel
Von Restorff-effekt
Vädjan till medlidande
Välgörenhetsfel
Välvillighetsfel
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Vänstervridningsfel
Värde – tillgång – förväxling
Värre-än-genomsnittet-effekt
Väsentlighetsfel

X(2)
Xantippafelet
Xenofobi

Y(2)
Ynkfelet
Yxfelet

Z(2)
Zeigarnikeffekten
Zombiebeteende

Å (8)
Åldersargumentfel (ålderism)
Ålderseffekt på minnens valör
Åldrande-tankefel
Åsiktsfel
Åskådartänkande
Återvinningsmisslyckande
Åtgärdstänkandefel
Åsiktsförvrängning

Ä (4)
Ältande
Älvdans
Ärekränkningsfel
Ärlighetsfel

Ö (15)
Ödestänkande
Ögonvittnesmål
Önskad slutsats
Önsketänkande
Överdiagnostik
Överdrifter
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Överdriven argumentering
Överkonfidensfel
Överkonsumtionsfel
Övermodighetsfel
Övernaturliga upplevelser
Överskottsmålet
Övertalningsfel
Övertygelseeffekt/övertygelsefixering
Övertygelsesynkronisering
---

ALLMÄN DISKUSSION
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Vad är ett tankefel?
På Internet förekommer ofta termen ”fallacy”, vilken definieras som en argumentation som inte är logiskt
hållbar. I vardagslivet förekommer dock åtskilliga tankegångar. Dessa kan vara nerskrivna, uttalade eller
outtalade , vilka faller utanför denna snäva definition och som hindrar saklighet och utveckling av mer korrekt
vetande. Den stipulativa definition som här används kommer att vara bredare och innefatta alla nerskrivna,
uttalade eller outtalade tankar som hindrar närmande till ett uppställt mål typ mer säkerställt vetande, korrekt
beslut, fungerande problemlösning, konfliktlösning, långsiktigt hållbar utveckling m.m. Jag ser det därmed som
mer fruktbart för ett kritiskt tänkande att rikta definitionen mot resultatet snarare än mot den logiska formen. De
logiskt ohållbara tankegångarna blir med detta sätt att resonera en delmängd av en större och bredare mängd
tankefel, som kommer att rymma allehanda diskutabla tankemässiga fenomen. Enligt denna definition kan ett
tankefel variera mycket i kognitiv komplexitet. Exempelvis kan förvrängda varseblivningar eller hävdande av
felaktiga föreställningar anses som tankefel. Även den enkla tanken ”Usch, jag tar och tänker på något
trevligare” kan hindra lösningen av ett viktigt problem och därmed sägas utgöra ett tankefel.
Men ett tankefel kan vara mer komplext, t.ex. även bestå i att felaktigt hävda att en slutsats följer av ett antal
påstådda fakta. Det kan exempelvis även vara ett tankefel att tänka med hjälp av ett eller flera begrepp som är för
vaga för att kunna leda till kunskapsmässiga framsteg eller problemlösning. Tankefel kan annorlunda uttryckt
betecknas som kognitiva hinder. Det förekommer att man ibland på något sätt når ett mål trots felaktigt tänkande,
t ex genom att två fel tar ut varandra. Även i sådana fall är termen tankefel lämplig att använda. En
matematiklärare lär inte bli särskilt glad för ett rätt svar på ett matematiskt problem när lösningen innehåller flera
fel som inte får verkan eller som tar ut varandra. Eleven har då inte begripit hur man bör räkna och kommer
fortsättningsvis antagligen att göra fler fel som inte medför rätt svar.

En intressant fråga är om det bör betecknas som tankefel om man låter bli att tänka mer eller mindre, t.ex. slarvar
genom att gissa ett svar på en fråga. Sådant kan betecknas som tankeslarv och kan här anses ingå i det breda
begreppet tankefel. En person som tankeslarvar skulle kunna tänkas ha skapat en hållbar tankegång om personen
haft tid eller velat eller orkat anstränga sig. Ett exempel på tankeslarv kan vara en person som får en ledande
fråga och svarar utan att tänka efter genom att följa ledtråden i frågan. Ett annat exempel kan vara en person som
fyller i kryssboxarna i ett frågeformulär utan att ordentligt läsa vare sig frågor eller svarsalternativ. Om många
svarande gör så kan naturligtvis resultatbilden bli grovt missvisande. Ofta när vi hör påståenden från personer i
vår omgivning så godtar vi påståendena okritiskt, vilket vi ofta inte borde göra. Vi kan acceptera ett felaktigt
påstående och vidareföra det och i värsta fall ställa till elände genom brist på kritiskt ifrågasättande. Kritisk
prövning är viktig för att bekämpa, minska och eliminera tankefel.

Kan tankefel fungera?
Ibland kan tankefel fungera som snabba, smutsiga metoder eller tumregler, som ger acceptabelt resultat i en del
fall, men ger fel resultat i en del andra fall. Kan den aktuella felprocenten tolereras så är det möjligt att använda
sig av tankefelet, även om det sakligt sett är fel. Får jag höra talas om en soldat så kan jag anta att soldaten är en
man utan att veta mer än att det är frågan om en soldat. Men jag kommer att göra fel bedömning i de fall det
visar sig att soldaten är en kvinna. Jag kan gå runt och tro att rödhåriga kvinnor är aggressiva (vad jag nu kan
tänkas mena med denna vaga term?) och undvika dem och därmed gå miste om en givande vänskap eller rentav
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en partner som skulle inneburit ett annat livsförlopp. Men jag kan ha haft rätt i något enskilt fall, även om ett
sådant tankefel kan misstänkas ha låg träffprocent.

En arbetsledare som för en del år sedan i samband med influensa drabbades av en förlamningsattack har berättat
för mig att han låg på en trottoar tillfälligt förlamad. Vid detta tillfälle kom en dam fram till honom och
deklarerade att
”Du ska inte supa så mycket!”, dvs. damen uppfattade honom som berusad. Hon gjorde i detta fall en felaktig
bedömning utifrån föreliggande fakta: en man ligger på en trottoar. Tankefelet består i att förbise andra möjliga
förklaringar, t.ex. sjukdom. Men det är möjligt att damen skulle haft rätt i sin bedömning av de flesta fall där en
man ligger på en trottoar. Att koppla sakläget till alkoholberusning utan att undersöka alternativ kanske ger
korrekt bedömning i säg 80% av fallen. Men den här gången var det inte korrekt.

Det förekommer alltså situationer där ett tankefel inte får någon verkan och situationer där ett tankefel leder rätt,
men det betyder förstås inte att vi kan rekommendera människor att strunta i att vara vaksamma mot tankefel.
Ibland dör vi direkt, t.ex. vid vissa tankefel i trafiken eller i arbetslivet, eller skjuter ihjäl en skogsvandrare som
uppfattades vara en älg eller startar en brand som förstör för 10 miljoner i värde eller försöker oss
överoptimistiskt på att raskt borra igenom Hallandsåsen eller skickar iväg Estonia på den sista resan (eller
hanterar fartyget fel ute på Östersjön). En del tankefel fungerar absolut inte i ett visst sakläge och skadan kan bli
av stora mått. Krig har startats genom tankefel och innehåller ofta tankefel, t.ex. att skjuta på civila eller på egna
trupper och egna stridsvagnar eller göra strategiska misstag gentemot fienden.

Tankefel förekommer ofta tillsammans
Tankefel verkar ofta förekomma tillsammans. Ett tankefel drar lätt med sig ett annat och ett mer övergripande
tankefel kan lätt komma att dra med sig flera andra. De kan också förekomma tillsammans därför att den som
presenterar dem är dålig på att tänka och lätt för fram ett flertal tankefel. Det kan också behövas ytterligare
tankefel för att försöka täcka upp bristerna i en tankegång. Emotionella situationer, t ex konflikter och gräl, kan
leda till att den kritiska granskningen av tankarna minskar och flera tankefel uppkommer i nära anslutning. Det
är även så att ett enda uttalande inte sällan kan bedömas innehålla flera tankefel eller utgöra exempel på flera
tankefel samtidigt. Det är möjligt att se på ett påstående från flera synvinklar och därigenom uppmärksamma
flera tankefel i påståendet.

Tankefel bedöms utifrån en världsbild, en samhällssyn och värderingar
Om ett sätt att tänka kan anses utgöra ett tankefel kan i åtminstone en del fall vara beroende av vilken världsbild
bedömaren utgår från. Världsbilden behöver inte vara absolut säkerställd och olika världsbilder kan använda sig
av olika kriterier för säkerställande. Det är även möjligt att ha olika uppfattning om hur ett samhälle bör vara
beskaffat och bedöma tankegångar utifrån den uppfattningen. Kulturella eller personliga värderingar kan också
spela roll för bedömning av tankegångar. Sammanfattningsvis kan det råda delade meningar om huruvida en
tankegång bör anses felaktig eller inte. Å andra sidan förekommer många situationer där förnuftiga bedömare lätt
kan enas om att ett tankefel föreligger. Inte sällan kan människor som inte från början uppfattade tankefelet
genom andras argument komma att inse att det föreligger. Att det kan föreligga oenighet om huruvida ett
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tankefel föreligger eller inte har sin parallell i vetenskapens pluralism (mångfaldsprincipen) enligt vilken olika
vetenskapliga metoder och teorier tillåts konkurrera, något som anses främja forskningsutvecklingen.

Tankefel kan inte alltid avgöras
En bedömare kan inte alltid avgöra om ett påstående innebär tankefel eller inte, t.ex. därför att tillräckliga
definitioner av viktiga begrepp eller tillräcklig kunskap saknas. Det finns alltså tankegångar vi inte kan hävda är
riktiga eller felaktiga utan som vi får sätta frågetecken för – osäkra tankegångar. Dessa kan möjligen hävdas vara
tankefel i den meningen att de är diffusa. Den som uttalar sig kan kanske inte klargöra sin tankegång. Att inte
inse att det föreligger osäkerhet i ett påstående bör förstås betraktas som ett tankefel.

Tankefelen är teoretiska bedömningar
Tankefelen är något som den kritiske granskaren identifierar. De typer av begrepp och infallsvinklar som
används i den granskningen kan variera från granskare till granskare liksom kunnigheten eller skarpsyntheten
hos granskarna. En del tankefel kan bedömare vara ense om, medan de kan disputera om huruvida andra tankefel
föreligger eller inte. Det är möjligt att begå tankefel när man söker efter tankefel, t.ex. att ignorera
förekommande tankefel eller att hävda ett tankefel där det inte framstår som teoretiskt rimligt att hävda
förekomst av tankefel.

Granskare torde aldrig själva vara fria från förekomst av tankefel. Det bör dock gå att avsevärt reducera och
snabba upp upptäckandet av de egna tankefelen genom träning. Det förekommer dock livssituationer där
frågan om tankefel kan vara föga relevant, t ex skämt som inte tas på allvar eller medvetet struntprat eller poesi.

Ett antal tankefel kommer i denna skrift att redovisas och i många fall föreslås av mig. Förteckningen kommer
inte att vara på långt när uttömmande, då det finns många sätt att begå tankefel på. Det är även möjligt att
gruppera tankefelen på annat sätt och möjligt att benämna dem på annat sätt. Det förekommer i förteckningar
över tankefel ofta flera beteckningar för samma tankefel. Ibland förekommer även en beteckning på latin, som
jag här endast i ett fåtal fall kommer att återge. De påstådda tankefelen presenteras här i bokstavsordning, vilket
bör vara tillfyllest för skriftens syften att skapa kritisk medvetenhet kring tankefel och bör underlätta om man
letar med hjälp av nyckelord.

Som läsaren säkert märker så blandas två klassifikationsprinciper: områdesindelning av tankefel och mer logisk
indelning av tankefel. Exempelvis förekommer ”butiksfel” i anslutning till butiker, medan ”generaliseringsfel”
kan begås inom mängder av områden och sammanhang, bl.a. i anslutning till butiker. En bakomliggande tanke
från min sida är att det skall gå lättare att både engagera och klargöra den praktiska betydelsen genom att föra in
några exempel på områdesanknutna tankefel i framställningen. Det är även möjligt att en del vanliga tankefel
kan lyftas fram ur mörkret genom att man även utgår från praktiska tankeförlopp. Men det verkar vara så att en
del praktiska områden kan inrymma förekomst av många olika tankefel och där blir inte mina antydningar vad
gäller ett praktiskt område särskilt heltäckande.
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Det går att beskriva tankefelen mer logiskt stringent än jag gör i denna mer antydande och löst resonerande bok.
Det skulle dock gjort texten tyngre och försvårat arbetet för mig och försvårat läsningen för många. Jag har en
ambition att nå så många som möjligt med själva grundprincipen att utveckla sitt kritiska tänkande till att bli
vaksam på tankefel. Jag har därför använt enklare resonemang och många konkreta exempel och en del måhända
provocerande påståenden. Det är naturligtvis helt rätt tänkt att vara kritisk även mot det jag skriver. Säkert finns
det relevanta invändningar och reservationer som kan göras och när det gäller mer personligt färgade åsikter från
min sida bör det ju finnas läsare som kan argumentera för en annan uppfattning. Det bör gå att få ut behållning
av utkastet, även för en läsare som finner en del av det jag påstår vara diskutabelt.

Tankefel inträffar i ett makt-intresse-fält
Tankefel kan i många fall uppkomma genom individers bristfälliga tänkande. En del tankefel ingår dock på
ett påtagligt sätt i makt-intresse-fält, t.ex. kan ansvarsförskjutningsfel ingå i ett politiskt spel eller ensidigt
bekräftelsesökande användas i en domares försök att agera politiskt korrekt när han skriver domen.
Affärsintressen kan påverka så att vi begår tankefel på så sätt att vi köper varor vi inte behöver eller som är
undermåliga. Politiska partier vill att vi skall per tankefel rösta på dem, t.ex. utgå från partiledarens trevliga
ansikte på affischer i vårt beslut. En professor kan i en forskningsansökan göra felaktiga, självgynnande
uttalanden, som leder till att han får de sökta pengarna. Socialarbetare, psykologer, polisutredare, domare m.fl.
använder som tydligt framgår av dokumenten tämligen skrupelfritt mängder av tankefel i sin maktutövning över
enskilda människor. Starka aktörer i samhället kan utifrån sin position och makt driva sina intressen med hjälp
av tankefel. Ofta kan det vara goda intentioner bakom tankefelen, men konsekvenserna kan bli elände och
katastrofer. Upptäckt och korrigering av tankefel kan hindras av brist på insyn, frånvaro av kritiska granskningar
och maktlöshet hos dem som upptäcker tankefel. Makthavare definierar inte sällan tankefel som korrekt
tänkande eller ignorerar påpekanden om att något är fel tänkt. ”Tystnadens kultur”, med bl.a. tigande om
tankefel, är utbredd i många organisationer.

Tankefel korrigeras löpande
En del, men långtifrån alla, tankefel i vardagslivet korrigeras löpande, när människor själva eller andra upptäcker
att något var fel tänkt. Verkligheten tränger sig ofta på och korrigerar oss. Men en del tankefel kan bita sig fast
under lång tid hos individer, organisationer, samhällen eller kulturer. Exempelvis kan misstänkas att stora
kulturers undergång under lång tid föregåtts av bland annat allvarliga tankefel (se Diamond, 2005). Många har
upptäckt att det kan vara näst intill omöjligt att få myndigheter eller företag att erkänna begångna fel och ge
upprättelse, dvs. det finns ibland ett motstånd mot att korrigera tankefel, vilket kan vara t.ex. motiverat av
lojalitet, konformitetsbeteende, hämndbegär, girighet, prestige, ideologi m.m.

Tankefelen kan minskas
Genom erfarenhet, utbildning och träning kan tankefel elimineras och reduceras men kan på grund av
människans allmänna felbarhet, såsom kognitiva och socialpsykologiska begränsningar, långtifrån utrotas.
Ett av skälen till att åtminstone en del tankefel kommer att fortsätta existera är att de kan ha en avsevärd
träffprocent och att felprocenten kan tolereras. Tankefel kan vara praktiska och fördelaktiga i många fall. När vi
bedömer vilken felprocent som kan accepteras, så beror det på hur pass allvarliga och skadliga händelser som
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kan inträffa. Ibland bör omfattande åtgärder vidtas även vid en mycket liten risk, då det som kan inträffa kan
vara utomordentligt förödande. Exempelvis vore det ett tankefel att ignorera risken för en världsomfattande
spridning av t.ex. ett dödligt virus, även om risken för en sådan spridning bedöms som mycket liten.

Tankefelen i denna skrift är ett urval
Tankefelen i denna skrift skall inte uppfattas som en heltäckande beskrivning eller ens som omfattande det mesta
inom området tankefel. Det är rimligare att betrakta dem som ett åtminstone delvis personligt färgat urval ur
en obegränsad mängd tankefel. Även om jag sökt påtala ett brett spektrum av tankefel, så är begreppet
representativitet problematiskt att hantera gentemot de myriader av tankefel som förekommer och av vilka jag
bara kan ha stött på en del typer. Jag kan hitta många fler tankefel och andra människor kan uppmärksamma
mängder av tankefel som jag aldrig ens tänkt på. Jag kan inte heller garantera att alla påståenden kring tankefel i
denna bok håller för kritisk granskning. En del läsare kommer inte heller att dela min framskymtande världsbild,
samhällssyn, människosyn och personliga värderingar.

Men skriften bör kunna utgöra en väckarklocka, läroskrift och diskussionsunderlag för det eftersatta området
tankefel. Jag ser gärna att andra gör tankefelsgranskningar inom alla möjliga områden och att forskare ger sig
i kast med en del av de tankefel som ännu inte studerats men som här antyds förekomma. Här följer nu
beskrivningarna av tankefelen. En del tankefel har etablerade namn. I många fall kan kanske de etiketter jag satt
på tankefelen och de samgrupperingar i syfte att minska antalet ingångar, som jag gjort, diskuteras. Det är
möjligt att föredra andra beteckningar och det är felen i tänkandet som är det viktiga, inte vilken beteckning eller
grupperingsprincip, som används. Ett visst mått av överlappning finns mellan en del av de olika ingångarna i
texten. Läsaren kan gå in var som helst och läsa om det som intresserar.

Referenser
En del av de i denna text listade och diskuterade tankefelen har jag angivit textreferenser till. Dessa angivna
referenser är dock inte alls uttömmande. En del tankefel berörs av många författare, fler än jag läst och syftet har
inte alls varit att göra någon komplett referensförteckning utan är mer pedagogiskt – att hjälpa läsaren att
upptäcka och göra sig kvitt egna tankefel och även upptäcka andras tankefel. När jag anger referenser så kan
framställningen ofta mer handla om min uppfattning och mina egna exempel. Jag ger referenser främst för att ge
läsaren möjlighet att gå vidare och fördjupa sig. En del av de tankefel jag diskuterar härrör från min egen
bedömning – detta gäller i hög grad de områdesbaserade och de många specifika felen. En del av de diskuterade
tankefelen har jag fått upp ögonen på genom att läsa vanlig tidningstext, mest Sveriges största kvällstidning
Aftonbladet, och jag anger mestadels då i den löpande texten tidningens namn och datum. Andra tankefel har jag
fått idéer kring genom iakttagelser i olika privata och samhälleliga sammanhang. Av bland annat etiska skäl är
jag ibland lite vag och t.ex. sparsam med namn på personer. Det är naturligtvis möjligt att jag missförstått eller
minns fel eller själv tänkt fel, men de exempel som ges kan ändå ha en klargörande funktion. Syftet är här inte
korrekt historieskrivning utan att tydliggöra hur tankefel ser ut och att öka intresset och förmågan hos läsaren att
upptäcka tankefel.
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Forskningsbehov
Det har förekommit forskning kring några av tankefelen, men på det hela taget är området föga utforskat, särskilt
om man betraktar de stora mängder av tankefel som framstår som outforskade. Det finns behov av många
undersökningar inom detta område och från flera forskningsdiscipliner såsom filosofi, psykologi, etnologi,
psykoterapi, pedagogik, sociologi, idéhistoria, psykiatri, kulturantropologi, folklivsforskning, rättsvetenskap,
socialt arbete, statskunskap, ekonomiska discipliner, statistik, medicin osv. Lite när jag en förhoppning att
blivande uppsats- och avhandlingsskrivare skall kunna få idéer genom att studera katalogen i denna bok. Det går
utan vidare att skriva minst en avhandling om varje tankefel. Några sådana avhandlingar och forskningsartiklar
finns redan och några är skrivna av svenskar. Bland svenska forskare inom tankefelsområdet inom psykologisk
vetenskap kan nämnas Berndt Brehmer, Per-Anders Granhag, Peter Juslin, Henry Montgomery, Lennart Sjöberg,
Ola Svensson och vad gäller minnesprocesser framför andra Lars-Göran Nilsson. Men även många andra har
gjort undersökningar och även inom andra akademiska discipliner, t.ex. folklivsforskning.

TANKEFEL
Hänvisningar till den tidigare nämnda webbsidan http://en.wikipedia.org/ görs i framställningen
genom att (W + engelskspråkig beteckning) anges efter den av mig valda beteckningen på tankefelet, om jag
funnit det i Wikipedia. Min beteckning kan dock ibland skilja sig från den som används i Wikipedia. Även mina
resonemang och exempel kan ofta skilja sig från Wikipedias (vid den tidpunkt jag tog del) utan att jag påpekar
det och nämnd litteratur skall inte belastas med mina resonemang. Dessutom sker en löpande uppgradering av
Wikipedias innehåll, som inte genomgått någon vetenskaplig granskning, även om mycket säkert skrivits av
sakkunniga. För en del tankefel kan det dock ge en hel del merinformation att gå till Wikipedia eller referenser
som nämns där. Vill man vetenskapligt grundligt förankra ett tankefel, så måste man gå till den vetenskapliga
grundlitteraturen i form av vetenskapliga artiklar, forskningsantologier eller möjligen avancerade läroböcker
med inriktning mot tankefel (t.ex. Hardman, 2009; Pohl, 2004; Reisberg, 2010; behandlar mindre urval av
tankefel).

Abduktionsillusion
Abduktion betyder att föra bort. Särskilt i USA har det utvecklats en föreställningsvärld kring att varelser från
främmande världar (s.k. ”aliens”) för bort människor för undersökningar och övergrepp, inkl. sexuella övergrepp
(Banaji & Kihlstrom, 1996; Clark & Loftus, 1996; McNally, 2005; Neumann, 2003; Newman & Baumeister,
1996). Många människor anser sig ha blivit bortförda och ännu fler tror på fenomenet. Hypnoterapeuter (med
ekonomiska intressen i saken) verkar spela en stor roll vad gäller att suggerera fram sådana minnen. Till
egendomligheterna hör att detta skulle ske nästan bara i USA – övriga delen av mänskligheten tycks i stort sett
vara ointressant för dessa nyfikna ”aliens”. Det finns psykologiska teorier om hur sådana falska minnen
uppkommer (se anförda arbeten). Fenomenet har mycket stort intresse vad gäller att belysa frågan om
falska traumaminnen kan uppkomma även i andra sammanhang (se McNally, 2005). Se mer utförligt under
UFOn.
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Absoluta tal ignoreras
Absoluta tal är lätta att förstå, men ändå ignorerar vi ibland dem och ägnar oss åt jämförelser av olika
siffervärden, vilket kan ge märkliga resultat. Forskaren Daniel Gilbert har gett ett exempel (refererat av Herbert,
2006).
”Erbjud människor att välja mellan arbeten: Ett arbete ger i lön 30.000 dollar första året, 40.000 det andra året
och 50.000 det tredje året. Inte dåligt. Ett annat arbete ger 60.000 det första året, 50.000 det andra året och
slutligen 40.000 det tredje året. Oförklarligt nog väljer de flesta människor det första arbetet...”
Att välja det första arbetet ger i absoluta tal 30.000 dollar mindre i lön under treårsperioden, dvs. lika mycket
som hela den första årslönen för det första arbetet. En årslön kastas bort. Ett enkelt svar på varför människor
väljer så är att de hatar lönesänkningar. Ett mer komplext svar är att människor föredrar att överväga relationer
mellan tal framför att fokusera absoluta tal. Negativa känslor mot lönesänkning kan här hindra ett tänkande kring
absoluta tal.

Ett annat av exemplen från Gilberts bok ”Stumbling on Happiness” är följande. ”Varför skulle de flesta av oss
köra bil tvärsigenom stan för att spara 50 dollar på en radio för 100 dollar, men inte ta på oss samma besvär för
att spara 50 dollar på en bil för 100.000 dollar?”
Anledningen hävdas vara att vi tänker i relativa tal. I det första fallet sparar vi hälften, vilket vi uppfattar som en
bra affär. Däremot kan vi uppfatta det som trivialt att spara 50 dollar vid ett bilköp (i detta fall 1/2000-del av
bilens pris). Men besparingen i absoluta tal är densamma i båda fallen och bilfirmorna kan ligga nära varandra...

Det kan tilläggas att ignorerande av absoluta tal kan vara mycket tydligare än i Gilberts exempel. Exempelvis
kan köpare betala åtskilliga tusenlappar extra för onödig extrautrustning eller för att få en viss färgnyans på en
bil. Vid vissa slag av dyra inköp gör vi dem ofta ännu dyrare. Dock kan påslagen i relativa termer te sig små,
t.ex. som 5 procent (en tjugondel) av inköpspriset, vilket kan vara t.ex. 10.000 kr för en bil med priset 200.000
kr.

Ett annat exempel från min erfarenhet som lätt erbjuder sig är hur någon som gör hushållsinköp söker handla en
vara som är en eller två kronor billigare än en annan på hyllan, dvs. kunden ser på relationerna mellan priserna.
När kunden kommer till kassan så inhandlas nästan alltid en eller två plastkassar för 1.50 eller 2 kronor styck,
gång på gång, vilket kan bli t.ex. 500 kr eller mer ackumulerat under ett års hushållsinköp. Medhavda kassar av
plast eller tyg kostar bara vid första inköpet och sedan inget. De ryms lätt i en ficka. Priset på en eller två kassar
varje inköpstillfälle kan te sig försumbar i förhållande till inköpssummor på kanske någon hundralapp eller ett
par (någon eller några få hundradelar av inköpsbeloppet).

Att den ackumulerade absoluta kostnaden för de ständigt inköpta kassarna på t.ex. 10 år kan bli t.ex. 5000 kr
(som skall betalas med skattade lönepengar) verkar få reflektera över. Livsmedelsbutikerna som tar rejält
överpris för kassarna gör en synnerligen god affär i absoluta tal. Kanske vill en del kunder inte ta fram en
medhavd kasse inför personal och andra kunder för att inte framstå som snål, men samtidigt visa sitt dåliga
omdöme i miljöfrågor med att förbruka resurser till ännu en kasse och skapa avfallsproblem. Det är nog
tveksamt om kunderna bryr sig om hur andra kunder tar hand om sina varor – var och en har nog med att rikta
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uppmärksamhet på sina egna. Kanske upplevs det som obekvämt, men det går att göra till rutinmässigt beteende
att ha med sig kasse (likt att ha med pengar eller kontokort) och vinsten kan bli en termins utbildning eller en
jorden-runt-resa under ett helt livs köpande.

Adaptiva tankefel (W – ”adaptive bias”)
Vi är ofta tvungna att fatta beslut under osäkerhet. Vi kan då t.ex. bedöma att en risk, sjukdom, ett fel eller en
resurs, fördel etc. existerar, när den inte gör det. En falsk/ogiltig positiv bedömning (även kallat typ 1-fel)
föreligger då. Vi har tänkt fel i en osäker situation. Vi kan även tänkas bedöma att en risk, ett fel, en sjukdom, en
resurs, en fördel etc. inte existerar, när den gör det. En falsk/ogiltig negativ bedömning (även kallat typ 2-fel)
föreligger då. Vi har även då tänkt fel i en osäker situation. (Hazelton & Buss, 2003; se även Sjödahl, 2001).
Beroende på konsekvenser och kostnader för respektive fel kan ett människa-miljö-system utvecklas olika för att
minimera endera av de två tankefelen och därmed öka det motsatta felet. Vi kan t.ex. vilja minimera risken att bli
förgiftade av dålig mat och bedömer då ofta felaktigt att risken föreligger och kastar maten, när den i själva
verket är OK, dvs. vi begår många typ 1-fel. Vill vi i stället minimera risken att felaktigt förkasta mat som är
OK, så kan vi bli mindre stränga med att på olika grunder kasta maten, vilket ökar antalet tillfällen som vi
drabbas av matförgiftning, magsjuka etc., dvs. typ 2-fel ökar.

Vi kan som individer välja strategi, men det kan begränsas av vilken tillgång till mat vi har. En art som överlevt
under evolutionshistorien har hittat lämpliga avvägningar mellan feltyperna. Människan har utvecklat olika
regelsystem och provtagningsförfaranden kring livsmedel för att minimera typ 2-felen. Men ibland måste vi
vara observanta och tänka själva, uppmärksamma risker med ett livsmedel hellre några gånger för mycket än
någon gång för lite. Priset för en miss kan i värsta fall vara att vi dör.

Additionsprincipen
Under 1600-talets häxprocesser i Sverige (se t.ex. Ankarloo, 1971) så anfördes små triviala uppgifter och
summan/helheten av dessa uppgifter ansågs ha sakligt värde, dvs. bevisa att någon var en häxa. I mer modern
tappning används principen flitigt i socialtjänstens barnavårdsutredningar och i vårdnads-, boende och
umgängesutredningar (när föräldrar kivas kring barnen) och till och med i polisens förundersökningar kan den
förekomma i form av icke-relevanta uppgifter. Inom skvaller och ryktesspridning är principen välkänd och
uppgifterna som används har ofta en vag och mångtydig karaktär.

Advokatfel
Det finns flera varianter på temat advokatfel både på klientsidan och advokatsidan. En variant är att en person
i vetskap om att han är oskyldig anser sig inte behöva en advokat och underlåter att ha en sådan med vid
polisförhören. När det gäller tunga brottsanklagelser bör man se till att ha en rutinerad brottmålsadvokat vid sin
sida. Att man är oskyldig utgör som många fått erfara ingen garanti för att man inte kan bli illa åtgången i
förundersökningen och fälld i domstol. En annan variant på klientsidan är att anlita en jurist som är alltför
oerfaren, okunnig eller svag i den aktuella måltypen. Att anlita någon advokat som synts ofta i media utgör ingen
garanti för att denne är bra på att hantera den aktuella måltypen. Att anlita en bra advokat som inte lägger
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tillräckligt engagemang i fallet är inte heller en god idé. Märker man att advokaten inte fungerar så kan det gå att
få byta advokat.

Advokater kan också begå fel. En del advokater åtar sig mål de inte klarar av att driva. En del tar på sig för
många mål och sköter mål med vänster hand. Det händer att advokater missar att ta till vara på bevis och
motevidens som finns i materialet eller som den misstänkte ibland själv tagit fram eller som finns i ”slasken”
från förundersökningen. Det händer att advokater missar att begära kompletteringar av förundersökningen, t.ex.
hörande av andra viktiga vittnen eller rekonstruktioner av brottsförlopp som kanske inte ens varit möjliga att
genomföra för den misstänkte. Det förekommer att advokater missar att påtala allvarliga svagheter i det material
och de argument som åklagaren framför. Det förekommer att advokater måna om fortsatta uppdrag och arvoden
flyter med i systemet utan att engagera sig när de ur saklig synpunkt borde. Till systemet hör att advokater som
engagerar sig ibland drabbas av olika motaktioner såsom reprimander och nerskurna arvoden i domstol. Det kan
därför krävas ett avsevärt civilkurage av en advokat för att kunna driva ett mål kritiskt och sakligt, särskilt som
logiken i åklagarnas och domstolarnas tänkande i en del fall inte är den bästa. Ibland kan en advokat ha rätt, när
klienten tycker att advokaten har fel. Exempelvis kan advokaten ha rätt i att det är vanskligt att starta en process
om något eller att det kan slå fel att föra fram en viss typ av argument i domstol.

Afrikafel
Den delvis i Moςambique bosatte författaren Henning Mankell kritiserar i en kulturartikel (Aftonbladet den 3
aug 2006) det europeiska tänkandet om Afrikas situation. Han menar att vi förenklar för oss när vi talar om
Afrika.
”Att se på Afrika som en odelbar enhet leder nästan ständigt fel. Det är ett våldsamt och upprörande svek vi nu
bevittnar. Västerlandets medier har övergett den afrikanska kontinenten. Man har förvandlat rapporteringen till
en bårhusliknande mardröm. Överallt död, bara död och lidande, inget liv. ....De glada tillropen kommer enbart
när man talar om de importerade råvarorna; exempelvis alla svarta fotbollsspelare...”

Och Mankell pekar på ännu fler tankefel.
”Vi kommer med svar. Inte med frågor. Vi talar på fel sätt i afrikanernas sak, i stället för att underlätta för dom
att tala själva. Vi har kort och gott slutat lyssna. Vi lever i en europeisk epok där människor pratar och pratar
och pratar, men där lyssnandet som grundläggande instrument för kunskap och samarbete tycks ha försvunnit.
Vi har blivit så vana att anse oss ha rätt att vi inte märker när vi har fel.”

Det verkar här föreligga en hel grupp av tankefel i form av förenklingar, vanföreställningar, svartmålning,
beskäftig besserwisseraktighet och att undvika information genom att icke lyssna och prata utan att veta vad vi
pratar om. Det går här att ana en sentida variant av det gamla kolonialmaktstänkandet med förtryck, utsugning,
förslavande och massmord på Afrikas befolkningar.

Aktivistfel
Aktivister har bidragit till viktiga samhällsförändringar. Exempel utgör kvinnorörelser, fredsrörelser och
miljörörelser. Men det behöver inte alltid vara så att vad aktivister företar sig leder till verkningar i riktning mot
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målsättningarna. Detta kan ha att göra med sätten att söka påverka, med överdrifter, med interna motsättningar
och med hur motståndare kan tänkas utnyttja det aktivister företar sig. Vid en del agerande kan opinionen för
aktivisternas sak komma att försvagas eller de kan komma att framstå som löjliga. Mycken aktivism har verkat i
riktning mot målsättningar t.ex. genom att skapa opinion, men all aktivism behöver inte göra det.

Aktörs-observatörs-skillnad i bedömning (W – ”actor-observer bias”)
En observatörs/betraktares förklaringar till andra personers beteenden överbetonar deras disposition/personlighet
som orsak och underbetonar faktorerna i situationen. En aktör tenderar att överbetona situationsfaktorernas
inverkan och underbetonar sin egen disposition/personlighet. (se Jones & Nisbett, 1971; Ross, 1977). En följd av
dessa tendenser är att en aktör kan både bli felaktigt bedömd och känna sig felaktigt bedömd, om aktören får
höra observatörens förklaring. Aktören kan ha uppfattat inverkande situationsfaktorer som betraktaren inte alls
lagt märke till. Aktören kan även överdrivet och självgynnande förlägga orsaker utanför sig själv.

”Aldrig”-felet
Ibland hävdas att något ”aldrig” eller ”nästan aldrig” inträffar eller att någon ”aldrig” gör något. Detta visar sig
vid närmare kontroll ofta vara fel tänkt. Fenomenet kan kanske förklaras med selektiv varseblivning och/eller
selektivt minne. Man kan låta bli att uppmärksamma det man inte vill se eller höra och låta bli att lägga sådant på
minnet som talar emot någon egen etablerad föreställning.
- ”Socialförvaltningar erkänner aldrig att de gjort fel”. Ja, det förekommer att de inte gör det, men frågan är om
det aldrig förekommer?” Kan det vara så att det blir lättare att minnas tillfällen där fel inte erkänts därför att
minnet av dessa tillfällen ältats många gånger, medan tillfällen då fel erkänns lättare försvinner ur minnet, då de
inte ältas så mycket?
- ”Du hjälper aldrig till här hemma” säger den irriterade hustrun till sin make. Frågan är då vad som skall
menas med ”hjälpa till”? Skall det enbart gälla de sysslor som hustrun påtagit sig eller även de som mannen
påtagit sig som att fixa med bilen, klippa gräset, skotta snö, bära pelletsäckar och sota brännaren varje vecka,
utföra underhållsarbeten på huset, tvätta sina egna och det ena barnets kläder, sköta inköpen av livsmedel och
laga en del av maten, plocka in och ut ur diskmaskinen, gå ut med hustruns hundar och skaka mattorna en gång i
veckan samt uträtta en mängd ärenden. Det tänkande hustrun uppvisar i påståendet lär inte göra honom gladare.
Men det finns förstås fall där mannen föga hjälper till.

Alkoholfel
Vid användning av alkohol och kring användning av alkohol kan, inte minst på grund av att tankeförmågan
och omdömet påverkas, inträffa olika tankefel och åtföljande beteenden.

- Våldshandlingar som mord, dråp, misshandel och våldtäkt begås i stor utsträckning under inflytande av
alkohol och då kan det förekomma olika slag av våldstankar typ ”Jag skall döda Dig”, ”Nu jävlar ska Du
få vad Du tål”, ”Du förtjänar pisk” etc. Detta leder oftast till icke önskvärda konsekvenser för de inblandade.
- Ett annat tankefel kring alkohol utgörs av överskattningar av hur mycket den drickande tål, något som t.ex.
kan leda till att personen blir utkastad från krogen eller nekas komma ombord på ett flygplan.
- De som sätter sig i bilen med alkohol i blodet kan bedöma risken att åka fast, men underlåta att bedöma risken
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att skada eller köra ihjäl någon, inräknat passagerare och den berusade själv. Den som berusad eller inte sätter
sig som passagerare i en bil med berusad förare begår också ett tankefel. Varje år dödas 120 människor i Sverige
för att någon kör rattfull. Tusentals skadas. Män i åldern 18-29 år kör bil onyktra mer än dubbelt så ofta som män
i åldrarna 30-49 år och flickor i åldern 18-29 år åker ofta med onyktra förare (Aftonbladet-Sifo 2005-12-13). Det
verkar som unga personer har ett sämre risktänkande.
- Åtskilliga berusade personer har bedömt sig själva kapabla att åka båt och sedan drunknat.
- Alkoholfelen kan inträffa även efter att alkoholen gått ur blodet i form av t.ex. bortförklaringar och snedvridna
ansvarsresonemang. Ett exempel utgör den kvinna som själv berusad satte sig på en snöskoter med berusad
förare, som körde på ett träd, vilket bl.a. ledde till att kvinnan skadades. Hon krävde sedan 40 000 kr i
skadestånd. Domstolen ansåg dock att hon väl vetat att föraren var berusad och ådömde henne att betala 28.000
kr för motpartens kostnader.
- Sociala felbedömningar förekommer i samband med alkoholintag, t.ex. vidhäftande pratighet, obefogad
misstänksamhet, plumpa uttalanden, förnekanden och lögner. Detta kan leda till motreaktioner från personer i
omgivningen, något som den berusade inte verkar ha tänkt på. Empatitänkandet försämras.
- En typ av tankefel som forskningen kring alkoholeffekter avslöjat innebär felaktiga föreställningar om
hur mycket av beteendet vid alkoholintag som beror just på alkoholens effekt. Människors beteenden vid
alkoholintag beror även på deras egna och den sociala omgivningens förväntningar. Vid experiment har
även vatten som smakat likt alkohol bl.a. gjort människor glada i hågen, när de trott att de druckit alkohol.

Ordet myopi kommer från grekiskan och betyder närsynthet. Det används här som bildspråk. Enligt Steele &
Roberts (1990) skapar alkohol ett tillstånd de kallar för alkoholmyopi, dvs. kortsiktigt tänkande
som förorsakas av oförmåga att uppmärksamma så mycket information som i nyktert tillstånd. Människor som
dricker alkohol börjar fokusera enbart på framträdande aspekter hos situationen. De tänker inte på de långsiktiga
konsekvenserna av sina handlingar lika noga som när de är nyktra. Ett exempel är att personer som är berusade
ger sig till att köra bil. De kan fästa sig vid någon gynnsam omständighet, t.ex. ”Det är så kort väg”, och tappa
bort andra viktiga aspekter.

”Alla gör så”-felet
Ett vanligt argument är när någon hävdar att ”Alla gör så” eller ”Alla andra gör så” eller något liknande.
Felet brukar bli uppenbart vid närmare kontroll som sällan visar att alla gör så utan till och med kan visa
att det är en minoritet som gör så. Det kan vara så att det är de som syns och hörs som gör så, medan en
stor tyst grupp inte märks. Ett enda eller flera motexempel fäller ett påstående om vad ”alla” tänker eller gör.
- ”Alla skattefuskar” säger någon. Men det finns många människor som inte gör det bl.a. därför att det
inte finns några möjligheter att fuska för många eller för att de inte vill fuska eller är rädda för upptäckt.
- ”I all behandling förekommer motstånd” hävdas det i en mycket använd lärobok i psykosocialt arbete.
Vad menas mer exakt? Och hur skulle författarna kunna veta detta utifrån en begränsad mängd
behandlingskontakter och begränsad erfarenhet av behandlingsmetoder? Vilken forskning finns som stöd?
Båda uttalandena är även att anse som fabuleringar (se uppslagsordet fabuleringsfel).
- ”Alla andra gör så här. Då ska vi också göra så här.” Varför det? Det kan vara lämpligare att just vi
gör på något annat sätt. Dessutom är det ofta vid närmare undersökning fel att ”alla andra” gör på ett visst sätt.
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Det kan dessutom vara så att ”alla andra” gör fel och då är det inte lämpligt att göra likadant.

Allmänt intresse?
När kvällstidningars skriverier om kändisars privatliv kritiseras hävdas ofta från redaktionen att det som skrivs
skulle ha ett ”allmänt intresse”. Frågan är vad som skall menas med detta. Hur många läsares intresse krävs för
att det skall anses råda ett allmänt intresse. Är det inte så att det är tidningarna själva som definierar vad som är
av allmänt intresse och sedan kan en del läsare inte undgå att lägga märke till vad som skrivits?
I Aftonbladet den 31 december 2006 kritiserar en insändare i chefredaktörens spalt att tidningen skrivit om
fotbollstränaren Sven-Göran Erikssons privata relationer och använt sig av smygtagna bilder. Chefredaktören
besvarar kritiken med argumentet att ”det är av stort allmänintresse om Sven-Göran valt att återförenas med
Nancy inför julen”. Varför det? Finns det inte mängder av andra nyheter och sakförhållanden som vore av
större allmänintresse, dvs. skulle intressera fler läsare? Varför inte t.ex. löpande reportage om kvällstidningarnas
skrupelfria metoder? Eller att dolda makthavare i detta land granskas lika ingående som den vanliga och ständiga
uppsättningen kändisar? Har det verkligen något allmänt intresse att den ständigt återkommande Linda Rosing
gjort si eller tyckt så? Vore det inte ett större allmänt intresse att mängder av på olika sätt intressanta, kunniga,
originella osv. människor i detta land finge komma till tals i tidningarna?

Det kan verka som om journalister fastnar i stereotypa och kändisinriktade föreställningar om
vad som är av allmänt intresse. Och det leder till en evinnerlig tomgång av bilder och fraser. Hur många gånger
till skall en läsare behöva titta på bilder av och läsa skvaller om t.ex. Paris Hilton? Vi får läsa 1000 gånger om
Paris Hilton och hundra andra ständigt repeterade kändisar, men får aldrig eller sällan veta vad som händer i
Nicaragua eller på Nya Guinea eller i Oslo – varför? Det är lätt att komma över kändisskvaller men inte
substansnyheter – är det så allmänt intresse i praktiken uppstår, utifrån redaktionernas behov och verklighetssyn?
Jag menar att det är ett tankefel att påstå att det myckna triviala och säkerligen i många fall felaktiga
kändisskvallret och spekulerandet skulle ha ”stort allmänintresse”. Jag har inte heller sett några oberoende
undersökningsresultat som ger stöd åt den tanken. Däremot är ju kändisbluddret perfekt för att dra bort
uppmärksamheten från frågor som är mycket viktigare för enskilda, organisationer, samhällen och nationen i
stort och för att fylla upp ett visst antal sidor i en tidning och på det viset göra redaktion och läsare nöjda.

Allvarlighetsfel
Ibland kan vi överdriva allvaret i en sannolikhetsbedömning. Bonnefon & Villejoubert (2006) rapporterar
en studie där sannolikheten för medicinska bedömningar överdrevs.
”När ett påstående om förekomsten av ett medicinskt tillstånd preciseras med ett sannolikhetsuttryck sådant som
ordet möjligen så tolkar lyssnare sannolikheten för tillståndet som högre ju mer allvarligt det medicinska
tillståndet är.
Vid allvarliga medicinska tillstånd så bedöms sannolikheten som större att lyssnaren tolkar
sannolikhetsuttrycket som en artighetsmarkör snarare än en osäkerhetsmarkör. Möjligen kan sannolikheter
överdrivas även vid andra allvarliga sammanhang än medicinska. Ett intryck jag har är att kvällspressen gärna
vill överdriva sannolikheten för olika allvarliga framtida scenarios.
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Alternativa förklaringshypoteser ignoreras
Mycket vanligt vid utredningar inom t.ex. socialtjänst, förundersökningar av polis och åklagare samt
domstolsutredningar är att alternativa förklaringshypoteser förbises, ignoreras eller inte utreds. I stället kan
mycket arbete ägnas åt ensidigt bekräftelsesökande till stöd för en vald hypotes eller övertygelse. Vid prövning
av alternativa hypoteser kan sökningen efter information behöva breddas så prövning kan ske.

Alternativbristfel
När vi står inför att lösa ett problem eller att välja en åtgärd, så hävdas ibland att det bara finns ”en enda” väg att
gå, ett enda gångbart alternativ. Det finns sådana saklägen med bara ett alternativ, men ofta finns det vid närmare
eftertanke eller aktivering av tänkandet mer än ett alternativ.

Ett annat fall av alternativbrist är när det hävdas att det finns ”två och endast två” alternativ att välja mellan. Det
finns förvisso sådana saklägen, men ofta finns även då fler möjliga alternativ än två. ”Antingen så väljer du den
här utbildningen eller så går det åt helvete för dig!” Ofta finns ett bättre alternativ än det enda eller de två vi
först tänkte på.

Analogifel
Idéer från liknande fall eller problemsituationer kan ibland underlätta lösandet av ett problem. Men om det finns
någon eller några avgörande olikheter så kanske det blir fel att överföra erfarenhet från ett fall till ett annat. Det
kan leda till felaktig bedömning och misslyckande.

Exempel:
Anta att mördaren Kalle utmärks av egenskaperna a,b,c, d plus för oss okända egenskaper. Anta att mördaren
Pelle utmärks av egenskaperna a,b,c plus för oss okända egenskaper.

Om vi gör bedömningen att även Pelle utmärks av egenskapen d (utan att vi vet det), så kan den bedömningen
möjligen vara riktig. Om egenskapen skulle vara till 100 procent bunden till någon av egenskaperna a,b eller c
eller till någon kombination av dem så bör bedömningen vara riktig, men sådan stark bindning är sällsynt.
Förekomsten av d kan ha med de okända egenskaperna hos Kalle att göra. Vi vet inte de okända egenskaperna
för någon de två mördarna. Vi kommer i praktiken nog sällan längre än att kunna ställa upp en hypotes om att
Pelle utmärks av egenskapen d. Det behövs ytterligare uppgifter för att kunna förkasta eller bekräfta hypotesen.
Ibland går inte idéer att överföra och analogitänkande kan bli till ett hinder.

Anekdotiska evidens
Att förlita sig på anekdotiska evidens är inte särskilt klokt. Ibland levereras anekdoter för att ge stöd åt en talares
tes och ibland har de en inriktning som åhörarna/läsarna gärna vill tro på. Anekdoter har förekommit när det
gäller religion och botande. Exempelvis finns anekdoter (nerskrivna många år efteråt) om vad Jesus skall ha
gjort.
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- Många moderna anekdoter avser att stärka den idag rådande konsumtionsreligionen. Annonser och reklamblad
för allehanda preparat och metoder innehåller ofta anekdoter om personer som t.ex. gått ner si och så många kilo
på några veckor med bantningspreparatet X eller fått sitt kolesterolvärde sänkt med P procent av margarin M.

Ur kritisk-vetenskaplig synpunkt bevisar sådana uppgifter ingenting, inte ens om de till äventyrs skulle vara
sanna. Människors kroppsvikt och kolesterolvärden varierar av många orsaker och enstaka exempel på variation
i önskad riktning torde vara lätt att leta upp och marknadsföra.

Anekdoter kan cirkulera under lång tid och genom media nå stor spridning. Under cirkulationen kan de
”förbättras” och även delas upp i olika versioner.

Ankarfel (W – ”anchoring”)
En första information eller idé kan komma att tjäna som mentalt ankare och även om informationen är irrelevant
för den aktuella frågeställningen. När det väl finns en föreställning på den mentala scenen så kan den komma att
användas som referenspunkt för det fortsatta tänkandet.
- Tversky & Kahneman (1974) redovisar ett experiment där försökspersoner ombads uppskatta andelen
afrikanska nationer i FN (korrekt svar var 35%). Försökspersonerna fick först se på medan försöksledaren
snurrade ett hjul med siffror från 1 till 100. Såvitt försökspersonerna visste var detta hjul en slumpgenerator, men
det var i själva verket manipulerat så att det för hälften av försökspersonerna stoppade vid 10 och för den andra
hälften vid 65. Försökspersonerna tillfrågades om den efterfrågade procentsiffran var över eller under den siffra
som slumphjulet visade och ombads sedan ge sin egen uppskattning. Försökspersoner som såg hjulet stanna vid
10 gav i genomsnitt en uppskattning på 25% och försökspersoner som såg hjulet stanna vid 65 gav en
genomsnittlig uppskattning på 45%. Försökspersonerna använde således slumphjulets irrelevanta siffra som
referenspunkt.
- Vid insamlingar ges ibland ett antal förslag till storlek på bidraget som börjar med ett stort belopp och slutar
med ett litet, t ex. ”1000 kr, 500 kr, 300 kr, 100 kr eller annat valfritt belopp”. Beloppen listas inte i omvänd
ordning. De först nämnda beloppen kan då komma att fungera som ankare och påverka hur mycket givaren
väljer att ge.
- Ett vanligt exempel utgör uppgifter i media (ofta felaktiga, ofullständiga eller skevt valda), som kan komma att
fungera som ankare för hur vi bedömer någon eller något.
- Ett annat exempel utgör den utredare eller behandlare som i förväg läser remissen eller journalen för en person
som bokats in och som kan bli påverkad av fel, ofullständigheter och skevheter i remiss eller journal. Remissen
eller journalen kan komma att tjäna som mentalt ankare för utredaren eller behandlaren. När väl ett ankare
skapats, så kan dess effekter bli långlivade.
- Ett ytterligare exempel utgör anmälningar, där uppgifterna i anmälan kan komma att tjäna som ankare för
utredaren och inte minst i media, som gärna före utredning framställer uppgifter i anmälan som om de
beskriver något som faktiskt hänt, vilket ibland inte visar sig vara fallet.
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Anmälningsfel
När någon i tjänsten eller privat bedömer eller misstänker att något allvarligt fel eller missförhållande föreligger
eller brott har begåtts så görs ibland en anmälan. I många fall görs ingen anmälan. Anmälningar kan göras både
skriftligt och muntligt, även om anmälningar från offentliga organisationer typ socialtjänst eller skola skall vara
skriftliga (i brådskande fall kan de då föregås av en muntlig anmälan). Granskning av anmälningar ger vid
handen att de ofta är i dåligt sakligt skick. Trots detta tänker sig tydligen anmälare att de skall ha sakligt värde.
Följande utgör exempel på tankefel i anmälningar.
- Anmälan görs till fel instans eller till en notoriskt ineffektiv instans.
- Anmälan är inte tillräckligt preciserad (t.ex. kan datum, plats, namn på källor/observatörer, beskrivningar av
förlopp och beteenden vara vaga eller saknas).
- Anmälan innehåller direkta sakfel eller överdrifter, som fabricerats av anmälaren eller andra.
- Anmälaren framför egna känslor, upplevelser, icke relevanta omständigheter, generaliseringar och värderingar
och har föga att anföra vad gäller relevanta sakomständigheter.
- Anmälan innehåller hörsägen från andra personer, dvs. anmälaren har inte själv gjort iakttagelser och det finns
inte bifogat undertecknade redogörelser från uppgiftslämnarna.
- Anmälan förtiger relevanta omständigheter som kan tala emot tesen i anmälan.
- Anmälaren skiljer inte på observationer/iakttagelser respektive tolkningar kring sådant som skulle kunna
förklara observationerna. Observationer och tolkningar blandas urskiljningslöst och inte sällan som det verkar
omedvetet.
- Anmälan innehåller tolkningar och bedömningar utan att underlag i sak redovisas.
- En eller flera tolkningar framförs utan att alternativa tolkningar övervägts.
- Anmälan är anonym och därmed utan sakligt värde, men kan ändå duga som hypotes eller utgångspunkt
för kontroller, dvs. anmälan i sig kan inte utgöra en saklig grund för någon bedömning, men andra uppgifter
som framtagits på grund av anmälan kan utgöra en saklig grund för en bedömning.
- Mottagande instans ställer för svaga uppföljningsfrågor till anmälaren. Exempelvis begärs inte preciseringar.

Ansvarsförskjutningsfel
Att anses ha ansvar för något är ett vanligt begrepp och individer eller organisationer utpekas ofta som ansvariga
för att något blir utfört eller för uppkomna skador eller kostnader. Utpekandet sker utifrån principer för ansvar
som anses vedertagna i vårt samhälle eller i mänskligt samspel, ibland juridiskt fastslagna. Tankefel inom detta
område verkar ofta bestå i att en individ eller organisation undandrar sig ansvar, men kan någon gång även bestå
i att någon påtar sig ett ansvar som tillkommer någon annan enligt de ansvarsprinciper som gäller i vårt samhälle.

Tankefel kring ansvar kan uppkomma genom en bristande undersökning och analys av sådant som inträffat. Det
kan även finnas krafter i makt-intresse-fältet, t.ex. politiska aktörer eller bolag, som har intresse av att tankefel
begås och söker i eget intresse sälja in tankefelen mot bättre vetande.

- I efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien föreligger i december 2005 en rapport från en
katastrofkommission om den svenska statsledningens agerande. I mediadebatten fokuseras intensivt ett par
ledande politikers ansvar för en långsam reaktion vid katastrofen, något som är av intresse för deras politiska
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motståndare. Däremot fokuseras nästan inte alls det ansvar som i samband med katastrofen åvilade de
inblandade reseföretagen, resenärerna själva, som helt frivilligt utsatt sig för de risker som föreligger vid resor
och försäkringsbolagens ansvar. Exempelvis är det knappast någon självklarhet att svenska skattebetalare bör i
den utsträckning som här skedde bekosta hemtransporter vid lyxturism som drabbas av katastrofer.
Kostnadsansvaret bör här väsentligen åvila resenärer, reseföretag och försäkringsbolag, även om en del
statsfinansierade insatser blir nödvändiga. Det har även i media förekommit en tendens att förlägga
informationsansvaret om tsunamin som närmade sig kusten till de thailändska myndigheterna. Däremot har jag
inte uppfattat att man pekat på reseföretagens ansvar för att informera sina resenärer om vilka risker som finns i
de länder reseföretagen ordnar vinstgivande resor till, t.ex. jordbävningar och tsunamis. De privata aktörernas
riskanalyser och riskinformation framstår som närmast obefintliga.

Det verkar som media, politiker och katastrofkommissionen bidragit till ett snedvridet tänkande i
ansvarsfrågorna kring tsunamikatastrofen. De aktörer, vilkas ansvar inte fokuserats, har hållit en låg profil när
det gäller att påtala det egna ansvaret. Det verkar som media inte klarar av en mer komplex analys av ansvaret
utan bara känner av vart den politiska vinden blåser och följer med.

- Ett enklare exempel utgör en hundägare, vars hund bitit en man i låret. I polisförhöret nämner hundägaren
ingen annan förklaring än att hunden visat vaktinstinkt. Senare när försäkringsbolaget kopplas in och
skadeståndsfrågan aktualiseras av den bitne mannen, så hävdar hundägaren bland ett antal påhittade uppgifter att
mannen trampat på hunden innan den bet honom. Den bitnes uppfattning är att hundägaren hade bristande
kontroll över hunden. Hundägaren försöker här ta sig ur det strikta skadeståndsansvar han enligt polisen har för
hundens agerande. Försäkringsbolaget är av samma uppfattning och uppmanar sin försäkringstagare att betala
1500 kr i självrisk till den bitne och betalar så småningom 4000 kr för det bestående ärret. Exemplet visar hur
ansvarsförskjutningstänkande kan dra med sig sådant som självgynnande lögner, fabuleringar och falska minnen,
vilka då upplevs ge stöd åt ansvarsförskjutningen.

- En familjeklassiker är när någon i familjen frågar de andra var de gjort av ett papper, föremål eller redskap,
vilket de andra förnekar att de befattat sig med. Det visar sig i fortsättningen inte sällan att den som frågade själv
lagt beslag på föremålet. Eget minnesbortfall leder i dessa fall till att någon annan misstänks vara ansvarig.

- En omvänd typ av ansvarsförskjutningsfel utgör icke berättigade självanklagelser. Personer som blir mobbade,
trakasserade eller misshandlade kan tänka att de själva gjort fel och har ansvar för trakasserierna, när
mer objektiva bedömare skulle anse att den som trakasserar gör fel.

- Inom och mellan organisationer förekommer ofta bekväma ansvarsförskjutningar. Det är inte jag/vi som har
ansvar för att handlägga detta utan det är han/hon/dom. Medborgare som vänder sig till byråkratier kan ibland
råka ut för rundgång och bli hänvisade från den ene till den andre till den tredje. Riktigt roligt blir det när en
aktör i senare led hänvisar till en aktör som man tidigare varit i kontakt med. Åtminstone ibland är det så
att den som hänvisar vidare själv har ett ansvar för att ta tag i frågan och därmed begår ett tankefel.
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- En i arbetslivet förekommande variant är när en befattningshavare söker överföra egna arbetsuppgifter till
en annan befattningshavare eller en chef söker få en anställd att utföra sådana arbetsuppgifter som inte ingår
i tjänsten eller är i strid med gällande avtal. De som accepterar och inte sätter gränser i sådana spel kan duka
under. Tankefelet består i att tilldela någon ansvar för något som vederbörande rimligen inte har ansvar för.

Antagandefel
Vi utgår inte sällan från omedvetna och begränsande antaganden när vi söker lösa problem.
- I det s.k. niopunktsproblemet ligger nio punkter ordnade i en kvadrat med tre punkter i alla rader
respektive kolumner. Uppgiften är att sammanbinda samtliga punkter med hjälp av fyra räta sammanhängande
linjer i ett svep utan att lyfta pennan från papperet. Detta är inte möjligt om man antar att man måste hålla sig
inom kvadratens yta, vilket inte sägs något om i uppgiften. Först när man går utanför niopunktskvadraten blir
problemet lösbart.
- I ett tändsticksproblem skall man skapa fyra liksidiga trianglar av sex tändstickor. Detta är inte möjligt om man
antar att stickorna skall ligga utan att brytas på bordsytan i ett plan. Någon sådan restriktion finns inte i själva
uppgiften. Om man bryter av stickor kan man lätt erhålla fyra eller fler mindre liksidiga trianglar. Om man
lägger stickorna i lösningar med två plan och olika stora liksidiga trianglar erhålls lätt fyra liksidiga trianglar.
Inget sägs i uppgiften om att stickorna måste ligga i ett plan eller att trianglarna måste vara av samma storlek
eller inte får vara fler än fyra. Om man lägger tre stickor och reser upp tre stickor till en pyramid i en
tredimensionell lösning så erhålls fyra lika stora och liksidiga trianglar (om man på något sätt fäster ihop
stickorna i toppen). Inget sades i uppgiften om att lösningen måste vara tvådimensionell.
- När vi skulle byta spis hemma så fattades någon centimeter på bredden i det utrymme som den gamla spisen
haft. Den första tanken var att kapa av det kastrullskåp som angränsade till spisen. På andra sidan fanns en
diskmaskin som inte kunde göras mindre. Efter en del tankeverksamhet så kom jag på att antagandet om
avkapning inte var nödvändigt. En lösning var att byta ut den gamla diskmaskinen mot en något smalare. En
annan lösning, som jag valde, var att försiktigt lossa kastrullskåpet från golvet och väggen och flytta det den
erforderliga centimetern. Men det var inte min första tanke då jag omedvetet utgått från att kastrullskåpet var
fixerat och inte gick att flytta.

Apophenia (W – ”apophenia”)
Apophenia innebär att en person ser mönster eller samband i slumpmässiga eller meningslösa data. Inom
statistiken kan fenomenet klassificeras som typ 1-fel (falska positiva fall, falska alarm). Apophenia används ofta
i resonemang kring paranormala eller religiösa fenomen. Carl-Gustaf Jung använde termen synkronicitet för att
beteckna icke-kausalt sammanträffande händelser. Ett exempel som drabbade mig en gång var att jag tänkte jag
skulle kontakta en annan forskare som jag aldrig talat med och precis då så ringer denna person. Detta var
troligtvis en slump utifrån det faktum att vi båda hade ett visst intresse av varandras forskning. Men Jung kanske
skulle föreslagit något slags underliggande mönster eller dynamik. Detta kan betraktas som exempel på magiskt
tänkande.

44
Aprilskämt
Aprilskämt går ut på att lura människor att tro på dem, dvs. begå tankefel. Det brukar lyckas att lura en del
människor med det ena eller andra skämtet. En anledning är antagligen att människor glömt av från år till år att
det är den första april och/eller att det då brukar förekomma aprilskämt i t.ex. media. Aprilskämten visar hur
lättsuggererade människor är och hur okunnighet kan leda till att människor kan tro på i stort sett vad som helst.
De belyser även sanningsillusionen – hur lätt och godtroget vi tror att sådant som sägs är sant och trots att vi kan
bli utskrattade för att ha gått på ett skämt. Aprilskämten innebär att vi sätter principen om avsändarens
vederhäftighet ur spel den 1:a april. Den sätts naturligtvis mer punktvis ur spel även många andra dagar genom
att människor bluffar, ljuger och fabulerar eller inte vet vad de pratar om. I vissa situationer som när en komiker
drar sina skämthistorier vet vi att den är satt ur spel och blir inte lurade utan skrattar åt fel och överdrifter.

I Aftonbladet den 31 mars 2007 publicerades en lista över vad tidningen pretentiöst anser vara världens mest
lyckade aprilskämt. Det främsta anges vara följande:
”Brittiska BBC 1957. Schweiziska bönder hade under året fått en rekordskörd av – spagetti. Till reportage
visades bilder på hur bönder plockade spagetti i mängder från träden. Kanalen blev nerringd av tittare som ville
ha tips på hur de själva kunde odla pastan.”

På tionde plats i listan finns enligt min mening det näst bästa av de tio nämnda skämten.
”Brittisk radio 1976. Enligt en astronom skulle ett sällsynt rymdfenomen påverka gravitationen. Genom att
hoppa vid exakt rätt klockslag kunde lyssnarna själva känna sig svävande en liten stund. Hundratals lyssnare
ringde och berättade att de svävat över jorden.”

Det finns även ett svenskt skämt på tidningens tiolista.

”SVT 1962. Kanalens teknikansvarige Kjell Stensson förklarade i den då svartvita rutan att alla enkelt kunde få
färg-tv genom att trä en nylonstrumpa över tv-skärmen. Tusentals svenskar gick på bluffen.”
Kanske skulle detta skämt inte fungerat lika bra idag, när människor är mer vana vid TV-teknik.

Av aprilskämten borde vi lära oss att falska påståenden kan framföras på ett lika trovärdigt sätt som sanna
påståenden och lära oss bli mer kritiska.

Argument från ovetskap (argumentum ad ignorantiam)
Argumentet att något är sant därför att det inte påvisats vara falskt förekommer. Även omvändningen att något
skulle vara falskt därför att det inte påvisats vara sant förekommer. Detta är inte samma som att medvetet anta
(med medveten osäkerhet) något till dess annat möjligen visats.
- ”Visst finns Tomten. Ingen har visat motsatsen”.
- ”Riktiga UFO:s existerar inte eftersom det inte har gått att bevisa att de existerar”.

Associationsfel (W – ”association fallacy”)
Vid ett associationsfel så tänker man sig att något övertar bra eller dåliga egenskaper hos något annat som det
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på ett eller annat sätt är associerat till. Beteckningarna ”guilt by association” respektive ”honor by association”
förekommer. Exempelvis: ”Kalle har träffat Jonas, som är kriminell, några gånger och därför är Kalle nog
skyldig till det här brottet”. ”Göran Persson har utsetts till hedersdoktor vid Örbro universitet. Detta gör att
vi har anledning tro att hans vetenskapliga omdöme är gott.”
Logiken håller förstås inte i dessa exempel, men det hindrar inte att de antydda bedömningarna skulle kunna
vara riktiga. Ett flertal sakliga grunder för bedömningen saknas i båda exemplen.

Associativa minnesillusioner
Vi kan tycka oss minnas ord, föremål, personer, händelser, faktauppgifter etc. som inte förekommit (Gallo, 2006;
Roediger III, & Gallo, 2004). När jag exempelvis genomfört klassrumsexperiment med uppläsning av 30 vanliga
ord, som jag bett studenterna omedelbart efter uppläsningen skriva ner i fri ordning så brukar några studenter i
varje grupp rapportera att de skrivit ner några ord som inte lästs upp. När man jämför dessa med listans ord, så är
de i regel på något sätt associerade till ett eller flera ord på listan. Exempelvis kan ordet ”papper” finnas på listan
och någon kan ha fått med ordet ”penna” som inte finns på listan. Människor kan associera till sådant som finns i
deras eget medvetande och tycka sig minnas att det förekom. Det förekommer även, men mer sällsynt, att
studenter rapporterar att de vid erinringen övervägt och förkastat ord som faktiskt fanns på den upplästa listan,
dvs. de minns rätt men bedömer att det är fel, kanske för att minnet är för svagt utifrån en svag inprägling.

Att minnet fungerar associativt påtalades redan av Aristoteles för cirka 2300 år sedan i skriften ”De Memoria
et Reminiscentia” och associationismen har även hävdats av andra filosofer under historiens lopp. I dessa teorier
betraktades associationer som kraftfullt stöd åt minnet. Ju starkare associativt band desto mer sannolikt att det
andra elementet i en association med två element kan erinras, när det första elementet föreligger. Idén att
associationer kan leda till minnesfel verkar föga ha övervägts under historien (Roediger & Gallo, 2004). Att det
kunde dyka upp felaktiga associationer vid erinring av listor med ord verkar ha upptäckts som ett oväntat fynd
vid minnesexperiment av Kirkpatrick (1894). Senare återkom Underwood (1965) till denna idé och konstaterade
exempelvis att det var mer sannolikt att ordet ”stol” felaktigt dök upp vid erinring om ordet ”bord” fanns på en
presenterad lista.

Experiment (se Roediger & Gallo, 2004) har utförts där man låtit experimentdeltagare associera fram ord kring
valda ord. Om det valda ordet är t.ex. ”sömn”, så kan associationerna bli ”säng, kudde, lakan, natt….osv.” Andra
experimentdeltagare har fått uppläst listor med sådana framassocierade ord och ombetts dels erinra sig orden
efter varje uppläsning, dels markera de ord som de är säkra på har förekommit i ett igenkänningstest som täckte
flera listor. I testet fanns dels nämnda ord, dels ord som inte nämnts men använts som utgångsord för de
framtagna orden, dels ord som inte alls figurerat tidigare. Experimenten påvisade i båda erinringsmetoderna en
avsevärd minnesrapportering av de ord som använts som utgångspunkt för associationer, men inte funnits på de
upplästa listorna. Även när experimentdeltagare varnades för minnesillusioner före testningen så hade det föga
effekt på den falska igenkänningen. Experimenten är allmänt relevanta för frågan om uppkomst
av falska minnen.
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Astrologi (NE, www.skepdic.com)
Astrologin är en cirka 3000 år gammal, mycket spridd lära som hävdar att en människas personlighet och/eller
framtida öde starkt påverkas av positioner och rörelser hos vissa himlakroppar (stjärnor, planeter, sol och måne)
vid någon viss tidpunkt, vanligen den exakta födelsetidpunkten. Uttolkningen för en viss person brukar kallas för
horoskop.

Ett horoskop är vanligen vagt och kan upplevas stämma in av många personer. De vetenskapliga undersökningar
som utförts har inte gett stöd åt astrologin. Det är även obegripligt hur en påverkan från himlakropparna skulle
kunna ske och varför den skulle ske just vid födelsetidpunkten (och inte vid t.ex. befruktningen). Den enda
troliga fysiska påverkan från kosmos anses komma från solen i form av partiklar och strålning som kan ge
effekter på bl.a. väderlek och klimat och även påverka livet på jorden. Modern vetenskap ställer sig
avvisande till astrologins anspråk. Astrologin har bevisbördan och har inte kunnat göra reda för hur de
påstådda sambanden skulle kunna uppkomma. Att människor kan tycka sig få insikt och positiva suggestioner
och något att tala om i sällskapslivet genom att diskutera sina horoskop är en annan sak. Även en
pseudoförståelse kan ha t.ex. ångestdämpande, uppmuntrande etc. effekter. När kyrkan inte förmår
engagera människor genom ritualer och resonemang om gamla texter så är det inte alltför svårt att
förstå att astrologi och andra mer spännande läror kan vinna terräng. Det finns dock många andra
problemområden som bättre skulle behöva människors engagemang.

Ibland uttalas ett varaktighetsargument om metoder eller läror att det skulle vara ett belägg för deras lämplighet
eller sanning att de överlevt länge. Astrologin utgör ett mycket tydligt motexempel. Den är inte sann och har inte
blivit sannare av att existera länge. Det verkar som ohållbara läror kan existera i evighet – hur länge verkar
snarast bestämmas av psykologiska och samhälleliga faktorer. Även många religioner har existerat länge utan
att kunna uppvisa någon hållbarhet i vetenskaplig mening. Det bör tilläggas att det även finns exempel på
vetenskapliga metoder och teorier som lyckats existera länge trots sin olämplighet och osanning. När det gäller
en del kulturellt väl inarbetade läror verkar det som en del människors benägenhet att tro är starkare än deras
benägenhet att ifrågasätta.

Atmosfärfel
När människor skall värdera slutledningar gör de ofta fel. Betrakta följande exempel som en forskare gav till
försökspersoner och där 81% höll med om den felaktiga slutsatsen och 10% hävdade andra felaktiga slutsatser.
Endast 9% gav rätt svar. Andra studier har gett liknande resultat.

Alla P är M
Alla S är M
Slutsats: Alla S är P

Om vi tänker oss mängder är det lätt att se tankefelet. Tänk en stor mängd M. Inom denna finns de två
mängderna P respektive S, för vilka alla medlemmar kommer att ingå i mängden M:s medlemmar. Det är
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bara i det speciella fallet att mängderna P och S har samma medlemmar som slutsatsen blir sann. När mängderna
P och S helt eller delvis har olika medlemmar så håller inte slutsatsen. Ett konkret exempel kan lätt visa hur
absurd slutsatsen kan bli ur logisk synvinkel.

Alla män (P) är djur (M)
Alla kaniner (S) är djur (M)
Slutsats: Alla män (P) är kaniner (S)

Mängderna av män respektive kaniner ingår i den större mängden djur, men det saknas helt gemensamma
medlemmar för mängderna av män respektive kaniner. I detta fall inses genast att slutsatsen inte håller, men det
behöver inte vara lika lätt att se i andra konkreta exempel. Exempelvis verkar följande tankegång ha nått
acceptans ibland:

Alla män (P) knullar (K)
Alla våldtäktsmän (V) knullar (K)
Slutsats: Alla män (P) är våldtäktsmän (V)

I detta fall är alla våldtäktsmän (V) en delmängd inom den större mängden med alla män (P) och inte tvärtom
som den felaktiga slutsatsen ovan antyder. Skall man vara noggrann, så finns det nog undantag från ”alla” i
båda premisserna, dvs. sakfel (”error principalis”) föreligger i båda premisserna.
Det har från forskarhåll föreslagits att accepterandet av den felaktiga slutsatsen kan uppkomma genom en
suggestiv språklig atmosfär. Premisserna innehållande ordet ”alla” kan tänkas skapa en atmosfär i vilken en
slutsats med ”alla” verkar lämplig eller suggereras fram även om den är ologisk. Det kan även tänkas vara frågan
om en slags kognitiv bekvämlighet i en situation där man inte orkar tänka, saknar tillräcklig träning eller
analytiska begrepp eller bara tanklöst övertar en språklig formulering.

Att ta det personligt
När vi tar något uttalande eller handlande från en annan person personligt, så tolkar vi in ett angrepp eller kritik
på oss själva som personer, t.ex. vad gäller personlighet, intelligens, kunnande, uppträdande. Det kan vara en
riktig tolkning, men är ofta en felaktig tolkning. Som påtalas av Freeman & DeWolfe (2006), så kan det få till
följd att man i onödan känner sig sårad, att man känner sig arg, att man slösar med energi, att man söker undvika
liknande situationer m.m. I de fall det är en korrekt tolkning (t.ex. en solklar förolämpning), så kan man välja på
att hantera situationen destruktivt för en själv (och kanske för andra) eller konstruktivt. Det kan röra sig om en
befogad kritik eller om den är obefogad, så kan det t.ex. sakligt klargöras.

Auktoritetstro
En del påstådda auktoriteter vet mycket eller en del om det de talar eller skriver om. Till saken hör dock att
auktoriteter inom ett område ofta gör olika bedömningar och kan ibland motsäga varandra. Som
kunskapshistorien visar har auktoriteter i det historiska perspektivet ofta haft fel och inget tyder på att detta
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skulle ha förändrats på senare tid. Forskning och tillkommande erfarenheter innebär ett löpande förändrande eller
förkastande av tidigare resultat och teorier.

En annan aspekt av auktoritetstro utgör de falska auktoriteterna som vet lite eller inget alls rörande det de uttalar
sig om och kan vara starkt kontaminerade med falska föreställningar. En del av dessa har professionell status,
t.ex. som läkare, psykolog eller ingenjör, och uttalar sig villigt om sådant som de inte närmare studerat.

Autenticitetsfel
När vi tror att något som beskrivs eller avbildas är exakt så som i beskrivningen eller på bilden begår vi ett
tankefel. Ett av de klassiska exemplen utgör kamerabilder, där färg- och ljusåtergivningen inte stämmer helt med
eller kan avvika mycket från den verklighet som bilden utges för att avbilda. Även kameraobjektiv förvränger på
olika sätt bilder, t.ex. kan ett ansikte bli rundare än det är, personer kan dras närmare varandra, linjer krökas.
Digital fototeknik och moderna bildhanteringsprogram kan användas för att skapa bilder som kan uppfattas som
autentiska. Att bilder tas från en subjektivt vald position och komponerats subjektivt genom ett urval av möjliga
motiv gör att en bild kan ge ett annorlunda intryck än verkligheten på platsen. Mycket grövre fel blir det förstås
om vi tror att en manipulerad bild är autentisk. Det har t.ex. förekommit att naturfotografer använt sig av
uppstoppade fåglar eller djur inhyrda från djurparker och utgett bilden för att innehålla levande, vilda djur i sin
miljö. Det förekommer även bilder som starkt förändras eller konstrueras i datorn.

Ett annat område utgör alla de citat av vad personer skall ha sagt som återges vid skvaller. Utifrån de resultat
som erhållits vid forskning kring samtalsminne torde det vara mycket sällsynt att ett uppfattat muntligt uttalande
återges korrekt och problem med bortfall, förändringar och förvrängningar i minnet och tillägg av sådant som
aldrig sagts (men kanske tänkts) finns ständigt med. Vi kan i stort sett inte alls minnas ordagrant. Benägenheten
att ”förbättra” (t.ex. överdriva) i citaten finns ofta och viktiga nyanseringar och reservationer i det ursprungliga
uttalandet faller ofta bort.

Ett annat tankefel är att utan vidare tro att minnesbilder som dyker upp återger något som faktiskt inträffat. Vi
kan konstruera vilka inre bilder vi vill och sedan tolka dem som autentiska minnesbilder. Faktorer som kan
inverka är störningar från andra minnesbilder, drömbilder, dagdrömsbilder, suggestioner från media och andra
personer (t.ex.familjemedlemmar, terapeuter) eller självsuggestioner. I en del fall kan vi pröva våra minnesbilder
mot fakta eller yttre omständigheter och finna att de är felaktiga, men ibland finns inte möjlighet att pröva dem.
En felaktig tro att minnet fungerar som en kamera eller bandspelare leder till att vi felaktigt tror att våra egna och
andras berättade minnen utgör exakta, autentiska återgivningar. Minnesforskningen har i tusentals studier visat
att vi inte minns exakt och ofta mer eller mindre fel.

Ett ytterligare område utgör att vi ibland tror att förfalskade målningar, möbler, skrifter, betyg, berättelser etc. är
äkta (se t.ex. Carlsson, 1999; Cole, 1957; Glimne, 2004; Schuller, 1960). Det lär t.ex. existera fler falska van
Gogh-bilder än äkta. Hitlers påstått upphittade dagböcker intygades vara äkta av en brittisk historieprofessor och
såldes för många miljoner till en tidning, men avslöjades senare vid teknisk undersökning av materialet vara
förfalskningar. Förfalskade betyg och examina dyker ofta upp och säljs även på Internet. Uppdiktade historier i

49
inkommande epost från andra länder om stora penningbelopp som behöver överföras till svenskt konto eller
lotterivinster som utfallit utan att någon tidigare kontakt förekommit ingår i systematiska lurendrejerier, där den
som nappar får betala diverse avgifter men aldrig får ut några pengar. Att tro att sådana brev är autentiska kan
leda till stora förluster. En annan variant var mannen i en svensk stad som satt i system att gå runt till
affärsinnehavare och grät och bad om pengar till att betala en låssmed att öppna dörren till bostaden med hans
lilla inlåsta dotter. Kombinationen av gråt och ett litet inlåst barn hade tydligen gett intryck av autenticitet, innan
någon kom på att han sysslade med bedrägeri. Ett stort problem vad gäller att upptäcka sådana skojare är att de
ofta är skickliga på att efterlikna just äkta beteende och äkta argument. Gråt används för övrigt ofta för att få
igenom en lögn. När det gäller s.k. kändisar typ filmstjärnor, sångare, musiker, författare etc. kan det vara lätt för
allmänheten att tro att de som personer är sådana som de kan uppfattas utifrån medias snabba glimtar. I andra
sammanhang kan de naturligtvis bete sig annorlunda, t.ex. vara deprimerade, dricka för mycket alkohol, köra för
fort, plåga sin familj, vara giriga, prata strunt med sin hund osv. Att tro att personen är som mediabilden innebär
ett tankefel. Ett liknande autenticitetsfel begår de kvinnor som faller för charmiga psykopater, som i ett senare
skede byter skepnad till att misshandla kvinnan psykiskt och fysiskt och även kan utvecklas till förföljare när
kvinnan frigör sig. Den man kvinnan först mötte var inte autentisk även om det var lätt att uppfatta honom så.

Att undgå autenticitetsfel kan handla om att vara uppmärksam på tecken på bristande autenticitet och om att göra
sådana kontroller som låter sig göras. Tidigare beteende, inte vad personen säger, ger den bästa prognosen för
vad som kommer att hända, men det händer att människor förändras. Ett källkritiskt förhållningssätt är till fördel
i alla sammanhang där frågan gäller autenticitet – hur falskt eller äkta något/någon är.

Autokinetisk effekt
Det finns en varseblivningsillusion i vilken en lysande ljuspunkt i fullständigt mörker verkar röra sig. Men det är
svårt att avgöra om och hur mycket den rör sig. Upplevelsen av rörelse skapas av ögonrörelserna i frånvaro av
andra referenspunkter. Hogg & Vaughan (2005) beskriver Sherifs klassiska experiment 1936 med den
autokinetiska effekten. Vid upprepade bedömningar av hur mycket ljuspunkten rört sig så utvecklade olika
bedömare olika bedömningar och använde sina egna tidigare bedömningar som referensram. När flera bedömare
placerades i samma rum påverkade de varandra till en gemensam gruppnorm. När de senare fick göra enskilda
bedömningar så följde de gruppnormen, som var en illusion på det sättet att ljuspunkten aldrig rörde sig.

Automatikfel
Vi gör ofta sådant vi gjort många gånger tidigare på automatik, utan att fokusera tänkandet på det vi gör.
Detta går ofta bra, men ibland när situationen är förändrad blir det fel.
- Ett exempel utgör när jag åt två hundar köpte två paket korv till halvt pris där sista förbrukningsdatum gått ut.
Paketen var överkryssade, vilket jag påpekar extra för kassörskan. När jag väl hemma kontrollerar kvittot, så
framgår att kassörskan tagit ut fullt pris. Jag ringer upp föreståndaren och påtalar saken och får då dessutom veta
att prislapparna satts ovanpå streckkoderna, vilket vid min kontroll visar sig vara fallet. Det fanns alltså tre olika
tecken (kryss på förpackning, tillsägelse, prislappar på streckkoder) på att halvt pris skulle tas ut, men ändå slår
kassörskan in fullt pris. Hon verkade ha fokuserat tänkandet på priset på förpackningarna och enbart på priset,
vilket är det normala i arbetet med varorna som passerar kassan.
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Avhumanisering
Det hävdas ibland att en del människor inte är människor eller inte mänskliga. För några år sedan uttalade en ung
politiker i ett svenskt politiskt ungdomsförbund att en del människor med begåvningshandikapp var att jämställa
med grisar – ett sällsynt omdömeslöst uttalande. Under den psykologiska vetenskapens historia från 1800-talets
slut har förekommit avhumaniserande tendenser såsom den klassiska freudianska synen på människan som starkt
driftsstyrd, den klassiska beteendepsykologins nedvärderande hållning till människors tankar och känslor och
testpsykologins förenklade statistiska syn på människor som varelser som efter mätningar med främst papperoch penna-test kan beskrivas i termer av ett antal dimensioner och sorteras på ett enkelt sätt. En av de mest
befängda avarterna från testpsykologin är de olika organisationer som tillskapats just för människor som tror sig
särskilt begåvade för att de ligger över en hög nivå på ett eller annat test (I Sverige figurerar t.ex. föreningen
Mensa, som indelar människor i sådana som ligger bland vad som felaktigt påstås vara de högsta två procenten
på ett snabbhetsbetonat matristest och övriga människor som inte har tillträde. Medlemskapet kan man sedan
skryta med och marknadsföra sig själv med i olika sammanhang.). En annan vetenskap som ofta kritiserats för
sin enfaldiga syn på människan är ekonomi med dess antaganden om hur människor resonerar vid köp. Den
avhumaniserade människosynen inom marknadsföring drabbar oss alla. Vi påverkas att köpa varor genom t.ex.
upprepning, kopplingar till irrelevanta faktorer, undanhållande av viktiga informationer och direkta lögner.

Presidenten i Association for Psychological Science (APS), psykologiprofessorn Morton Ann Gernsbacher, går i
organisationens tidskrift ”Observer” (februari 2007) ut med skarp kritik av en del kollegors uttalanden om
människor i forskningssammanhang. Hon börjar med en historisk överblick. År 1595 publicerades en anonym
avhandling med tesen att kvinnor inte är människor – den omtrycktes flitigt under 16- och 1700-talen. På 1860talet förklarade brittiska antropologer att människor med svart hudfärg var en lägre art mer jämförbar med apor
än med kaukasier och därför lämpade för slaveri. Vid Nurnberg-rättegången efter andra världskriget förklarade
en SS-general sin uppslutning till folkmord med att ”Judar är inte ens människor”.

Gernsbacher menar att en del av dagens forskare inom psykologin gör sig skyldiga till samma beteende. Hon
återger t.ex. följande citat från en konferens:
”Oh, I´ve seen children with Williams syndrome. They don´t count. They´re not even human. They must belong
to some other species entirely.”
Gernsbacher kritiserar även en annan forskare som uttalat sig om att autistiska människor befinner sig i samma
kategori som robotar och schimpanser. Det särskiljande draget skulle enligt forskaren vara förmågan att uppfatta
andra människors föreställningar och intentioner. Gernsbacher hänvisar till vetenskapliga undersökningar som
inte visat skillnad i förmåga att uppfatta intentioner. Vidare är svårigheter med att uppfatta andras föreställningar
inte unikt för autistiska personer och inte universellt för autistiska personer. En ytterligare forskare kritiseras för
att ha hävdat att autistiska barn inte uppvisar kulturell inlärning samtidigt som forskaren erkände att det inte
fanns några studier i frågan. Gernsbacher antyder att forskarna kan känna sina teorier hotade och kan ha svårt för
att acceptera mänsklig mångfald.

51
Avledningsfel
Tankefel uppstår när irrelevanta uppgifter förs in och sakfrågan störs eller försvinner. Det är i informella samtal
vanligt att man kommer med irrelevanta kommentarer eller frågor, men i en saklig debatt eller diskussion utgör
ofta avsiktliga avledningsfel ett hinder. I politikerintervjuer och i politiska debatter är avledningsfelen vanliga
och troligen för det mesta medvetet genomförda. När man inte kan svara på frågan eller har något relevant att
säga gentemot motståndaren så passar man skrupelfritt på att göra logiska hopp och tala om något annat. En
speciell teknik är välja ut något ord eller detalj i motståndarens argumentation och breda ut sig kring dess
olämplighet.
- I en kommun så hävdades av en kritisk oppositionspolitiker med mycket konkreta papper och exempel
att det förekom ”korruption”. De konkreta exemplen bemöttes inte, då man mycket väl visste att alla
sakuppgifter var korrekta, utan motangrepp gjordes kring det olämpliga språkbruket. Det verkade som om man i
denna kommuns regeringsparti hade en alldeles egen definition av ordet korruption som uteslöt det som
påtalats. Man sökte omvandla angreppet till en diskussion om motståndarens ”etik” (vad gällde ordval). Det är
naturligtvis en oppositionspolitikers plikt att påtala förekomst av korruption och det vore ansvarslöst och oetiskt
att inte göra det.

Avläsningsfel och minnesfel vid avläsningar
Ett förekommande fel är att siffror läses av fel eller att fel uppstår efter avläsningen, när siffrorna rapporteras
skriftligen eller muntligen.
- Telefonnummer kan läsas av fel och slås in fel som vi alla vet.
- Vid kärnkraftsolyckan i Harrisburg gjordes bland annat två felavläsningar. Temperaturuppgiften 285 grader
Fahrenheit blev 235 grader Fahrenheit.
- Personal läste av för lite el på vår elmätare och vi fick senare en räkning som justerade för detta, men
justeringen gjordes med det senare gällande högre elpriset. När jag klagade hos elbolaget skedde ingen
förändring förrän jag fick kontakt med en hög chef som begrep att vi tvingats betala för mycket på grund av
elbolagets eget misstag. Denne erbjöd genast en tusenlapp i skadestånd utöver återbetalning av det belopp
elbolaget felaktigt tillskansat sig. Här var det således inte bara ett avläsningsfel utan även ett matematiskt
tankefel, när personal inte begrep att felet medförde extra kostnad för hushållet på grund av personals misstag.
Tusenlappen extra erbjöds troligen för att elbolaget skulle slippa eller motverka en offentlig attack från mig som
driven debattör.

Avslutningseffekt (W – ”recency effekt”)
Det förekommer en tendens att mer uppmärksamma sådant som kommer sist. Vi kan t.ex. i en serie ord, föremål,
personer, händelser etc. ha lättare för att komma ihåg de första och de sista, s.k. seriepositionseffekt (se t.ex.
Reisberg, 2001). Vi kan även överskatta vanligheten hos det som inträffade senast.

Avvikelseeffekter
Vi har en benägenhet att uppmärksamma och minnas sådant som skiljer sig från mängden, som avviker från det
mer vanliga. Det kan finnas många typer av avvikelser, t.ex. vad gäller form, färg, innehåll. T.ex. kan vi minnas
humoristiska inslag eller bisarra resonemang eller uttalanden med hög intensitet bättre. Vi kan minnas en ovanlig
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form eller ett föremål med en avvikande färg bättre. Minneseffekten kallas även ofta ”von Restorff-effekten”
eller isoleringseffekten. Det inses att denna effekt kan leda till att uppmärksamheten och minnet avleds från
annat. Den kan leda till att vi bättre minns något som varit avvikande utan att det varit värt att minnas. Effekten
används i reklam för att få människor att lägga märke till och minnas varor. Vår blick och vårt lyssnande dras till
det avvikande. Människor, byggnader, bilar, budskap etc kan vara ögonfångande och i en del fall även
öronfångande. Ett problem kan vara att det i en given situation kan vara av större värde att uppmärksamma något
annat än det som syns och hörs mest. Det kan tilläggas att det kan uppstå situationer där vi inte vill eller orkar se
det avvikande, t.ex. vid en hemsk olycka. Människor kan även ibland iakttas blunda eller titta ner när hemska
filmsekvenser förevisas. Om avvikelsen är hemsk, vidrig, skrämmande etc. kan vi således stänga av
uppmärksamheten.

Balansfel
Baggini (2007) diskuterar ett balansproblem vid debatter och i media. Extrema uppfattningar får ofta mycket mer
tid och utrymme och den bild som ges av diskussionsområdet blir förvrängd. Nyanserade uppfattningar och
majoritetsuppfattningar kan bli utan representation. Exempelvis kan en fråga debatteras genom att två personer
med extrema uppfattningar i olika riktning möts, medan den stora massan av mellanliggande ståndpunkter inte är
representerad alls.

En sällsynt minoritetsuppfattning eller en isolerad debattör kan ges lika mycket eller mer utrymme än en vida
spridd uppfattning med olika nyanser. Åhörare kan lätt förledas till i sak ogrundade tankegångar att det finns
stora motsättningar i en fråga eller att det råder en större osäkerhet än vad som är fallet.

Det tillhör medias sätt att arbeta att söka skapa dramatik och överdriva motsättningar. Ett mer mödosamt arbete
med att klarlägga och säkerställa fakta eller noga kritiskt granska ideologier blir ofta eftersatt.

I många fall bryr sig media inte alls om att söka skapa någon balans eller bredd. En enda kommentator eller av
media utnämnd ”expert” får ge sina synpunkter och dessa sänds eller publiceras helt okritiskt, trots att sådana
synpunkter i många fall är i högsta grad diskutabla och de flesta andra experter skulle ha gett en annorlunda
kommentar. Här kan lätt tankefelet uppkomma att det finns bara ett sätt att se på saken. Saken blir inte bättre av
det ofta är en och samma ”expert” eller debattör som ständigt tillfrågas inom ett område. Om t.ex. en viss
forskare eller debattör till skillnad från ett flertal andra är villig att medverka med kommentarer så kan just denna
persons synpunkter få ett stort utrymme i debatten, medan andra kanske ibland mer sakligt grundade synpunkter,
inte kommer fram. En skev bild kan skapas av ett sak- eller debattområde.

Bankfel
Kommun- och finansmarknadsministern Sven-Erik Österberg (s) konstaterar i ett inlägg i Aftonbladet den 11
augusti 2006 att han har tre områden i fokus för sitt ”arbete med att stärka bankkunderna”. Jag återger här
enbart de inledande diagnostiska meningarna i hans tre punkter.

1. ”Skälig ränta på lönekonton. I praktiken har ingen av de fyra storbankerna erbjudit någon sådan.”
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Österberg uppmanar här inte storbankernas kunder att överväga byte av bank till sådan som erbjuder
skälig ränta på lönekontot. Det framstår som ett ekonomiskt tankefel att inte göra det och gå miste om
räntan.
2. ”Rimliga avgifter för konto- och betalkort.” Österberg uppmanar inte heller här kunderna att anlita
de banker som har låga avgifter. Det framstår som ett ekonomiskt tankefel av kunderna att tillåta bankerna att
plundra dem med höga avgifter.
3. ”Lägre avgifter på fondsparande. Fortfarande förvaltar de fyra storbankerna omkring tre fjärdedelar av
svenskarnas fondsparande. Jag har kritiserat de höga avgifterna.” Det framstår som ett tankefel av kunderna att
tolerera de höga avgifterna på fondsparande.

Med tanke på de omfattande konsekvenserna för enskilda människors privatekonomi ter det sig märkligt att de
punkter Österberg nämner inte väckt större engagemang hos kunderna, medan t.ex. bensinskattefrågan verkar ha
väckt ett mycket större engagemang. Människor kan klaga på en skatt som är svår att göra något åt, medan de
privat underlåter att genomföra enkla ekonomiförbättrande åtgärder och sätta faktisk press på notoriska utsugare
typ de fyra storbankerna.

Det förefaller även vara ett tankefel av Österberg att ”Jag kommer att fortsätta sätta bankkundernas intressen
främst”. Han kan inte i sitt inlägg konkret redovisa något som helst han skulle ha gjort utan ägnar sig åt allmänt
rundprat vad gäller åtgärder. Han vågar inte ens uppmana kunderna att revoltera genom att byta bank eller
komplettera sin storbank med en mer räntegivande bank, där man har större belopp. Observera även Österbergs
debatteknik med vaga politiska flumtermer som ”skälig”, ”rimliga” och ”lägre”. Det går att vara mer preciserad.

Tyvärr är situationen sedan en del år sådan i dansen kring guldkalven att storbankerna inte alls har som
målsättning att bedriva en hedervärd bankverksamhet till kundernas fromma utan eftersträvar att plundra
kunderna och maximera vinsterna. Detta bör nog alla som får råd av storbankernas personal tänka på,
innan de fattar något beslut. De starka ekonomiska aktörerna tillåts av staten tämligen ostörda att plundra
de svaga, något som av Österberg kallas ”arbete med att stärka bankkunderna”. Tankefel eller lögn av
Österberg? Det är storbankerna som ”stärks”.

Senare års händelser med finanskriser på den internationella arenan, t.ex. i USA, Grekland
och Balticum, har tydliggjort felaktigt tänkande hos bankerna och hos de statsledningar som kontrollerar
bankerna.

Barndomsamnesi (W – ”childhood amnesia”)
Som vuxna minns vi nästan inget från de 2-3 första åren i livet och rätt lite före 10 års ålder enligt
undersökningar (se t.ex. Newcombe m.fl., 2000). Men när vi är barn kan vi enligt experiment minnas saker från
en tidpunkt till en annan under barndomen. Vi bör skilja på minnen under barndomen och minnen från
barndomen. Minnen under barndomen begränsas naturligen av tillgång till begrepp, kunskaper och språk. Vissa
saker kan vara svåra att förstå för små barn.
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Barnföreställningar hos vuxna
Det förekommer inte sällan att vuxna uttalar eller agerar utifrån felaktiga föreställningar om barn.
- Ibland kan vuxna utgå från sin egen eller andra vuxnas kapacitet att minnas eller förstå språk och förstå
verklighet, t ex kan något som är begripligt för en vuxen vara obegripligt för ett barn eller ett barn kan
ha en annorlunda definition av begreppet sanning (t.ex. det mamma hävdar är sant).
- Ibland kan vuxna utgå från att barns kapacitet är alltför låg att minnas, förstå och göra saker.
- Ibland kan den vuxne tro att barnet talar om något verkligt när det är frågan om en lek eller fantasi.
- Ibland kan en vuxen tolka det ett barn gjort eller gör felaktigt utifrån en vuxen referensram. Ett
allvarligt exempel utgör när näsan i ett barns teckning av sin fars ansikte av en fritidspedagog och även av
en förhörsledare tolkades föreställa en penis (jag kunde inte se likheten). Teckningen fanns med vid förhör med
barnet som två gånger i förhöret på fråga vad delen föreställde tveklöst konstaterade att det var en ”näsa”.

Barnum-effekten (W – ”Forer effect”)
Vi har en tendens att anse att beskrivningar av vår personlighet i hög grad stämmer när de påstås vara särskilt
utformade för oss. Detta inträffar trots att beskrivningarna är vaga och allmänt hållna och gäller för många
människor. Exempel utgör horoskop och en del vaga psykologbedömningar.

Basfrekvensfel (W – ”base rate fallacy”)
Basfrekvensfel (se Bar-Hillel, 1980; Reisberg, 2010) innebär att man ignorerar vanligheten eller har felaktiga
föreställningar om vanligheten hos fenomen, felföreställningar om verklighetens natur. Ett fenomen kan
därigenom komma att bedömas som anmärkningsvärt eller som evidens för någonting.

Det förekommer även ett omvänt basfrekvensfel (Wennerholm, 2001). Anta t.ex. att en läkare vet att patientens
symtom är förknippade med två sjukdomar av vilka den ena är hundra gånger vanligare (dvs. sjukdomarna har
mycket olika basfrekvens) i den aktuella befolkningen. Under sådana omständigheter skulle det vara mycket
förvånande om läkaren anser den sällsynta sjukdomen vara den mer sannolika diagnosen. Anta som ett annat
exempel att inbrotten i ett bostadsområde så långt de klarats upp i 95% av fallen begås av svenskar och i 5% av
fallen av invandrare. Om en person i området drabbats av inbrott och vet sannolikheterna men ändå starkt
misstänker att en invandrare har begått inbrottet, så ställer vi oss frågande till den bedömningen med anledning
av basfrekvenserna.

Om man i bedömningen på dessa sätt går tvärsemot rådande basfrekvenser talar forskarna om omvänd
basfrekvenseffekt (”inverse base-rate effect”). Både experiment och praktiska erfarenheter pekar på att
fenomenet förekommer. Det förekommer olika teorier om vad det kan bero på. Kanske kan det som är sällsynt
dra till sig mer uppmärksamhet. Det kan även tänkas att en persons bedömning påverkas av mentalt lätt
tillgängliga erfarenheter, t.ex. att något framhävts i samhällsdebatten. I det sista exemplet ovan kan t.ex. den
inbrottsdrabbade personen ofta ha hört att just invandrare begår mycket brott eller personen har t.ex.
främlingsfientliga idéer. I det första exemplet kan läkaren ha nyligen läst om den sällsynta sjukdomen eller vara
på jakt efter egna fall av den.
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Begreppslig oklarhet
I många sammanhang använder vi oss i vårt tänkande, tal och skrift av vaga och oklara begrepp. Ett problem
med dessa är att vi ofta inte själva vet vad vi menar. Ett annat problem är att de som lyssnar eller läser inte vet
vad vi menar, dvs. vi agerar egocentriskt, förutsätter att mottagaren vet vad just vi menar.

Exempel finns inom bland annat reklamen. I TV-reklamen för elbolaget ”Godel” hette det i ett inslag i juli 2007
att ”överskjutande vinst” skulle gå till välgörande ändamål typ SOS-barnbyar. Det går inte av begreppet att få
klart för sig vad som avses. Tas det först bort en del av vinsten (till någon/några) och det som blir kvar går till
välgörenhet eller…? Är ”överskjutande vinst” en del av ”vinst”? I ett annat inslag påstods att ”hela överskottet”
går till välgörenhet. Vad har räknats av innan hela överskottet uppkommer? Finns det någon/några som
tillgodogör sig vinst innan hela överskottet uppkommer? Rimligen finns det åtminstone en administrativ kostnad
som bör avräknas (om den inte sponsras på något sätt)? Även om jag sympatiserar med vad som verkar vara
Godels idé och har haft mångåriga kontakter med SOS-barnbyar, så ter sig inte den begreppsliga oklarheten
särskilt förtroendeingivande – vad finns bakom termerna? Om det finns privata vinstintressen, så är reklamen
lögnaktig i betydelsen undanhållande av relevant information.

Begynnelseeffekt (W – ”primacy effect”)
Vid erinring är det lättare att minnas de första ord, siffror etc. som räknats upp eller det som sagts tidigare i ett
samtal. Termen seriepositionseffekt brukar användas. Denna term syftar på att förmågan att erinra sig något
påverkas av vilken position det har i en serie. Termen innefattar även att det är lättare att minnas sådant som
kommer på slutet. Se även Avslutningseffekt (”recency effect”). Se Passer & Smith (2007).

Termen ”primacy effect” kan även avse en Första-intrycket-effekt, när man skapar sig en bild av en person.
Denna effekt avser tendensen att information som presenteras i början har större effekt på helhetsintrycket
än senare information (se t.ex. Hogg & Vaughan, 2005; Passer & Smith, 2007).

Berättelsefel
Vi gillar berättelser och gärna sådana som vi känner igen och som är kulturellt spridda och upprepade.
När vi sitter med något eller några få tecken eller uppgifter så kan vi ibland lätt associera vidare till
en mentalt lätt tillgänglig standardberättelse utan att överväga några andra alternativa berättelser.
Den goda berättelsen kan vi sedan driva som sanningen om det som hänt eller om det som pågår
och den kan vara lätt att få accepterad hos andra som väl känner samma typ av berättelse.

Även ställda inför rikliga mängder evidens så kan vi välja ut evidens som stämmer med en berättelse
vi vill konstruera och bortse från evidens som talar emot eller talar för helt andra berättelser. Vi kan ha olika
kulturellt frekventa berättelser eller favoritberättelser inprogrammerade som vi fogar in uppgifter i. Samma
uppgifter i sak kan vara förenliga med två eller flera berättelser. Sådana uppgifter kan då inte avgöra vilken av
berättelserna (om någon) som är riktig.
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Exempel på berättelsefel kan ses inom rättsväsendet där åklagaren kan förfäkta en berättelse, medan försvaret
framför en annan berättelse och domstolen kan välja mellan dessa eller konstruera en tredje berättelse. Högst en
kan vara riktig. Det är inte alltid åklagarens eller domstolens berättelser är riktiga. Ibland framför en högre
dömande instans en annan berättelse än en lägre instans. Det är när alternativa berättelser inte noga övervägs
som felrisken blir störst.

Ibland talas det om att ”lägga ett pussel”, vari bitarna passar in. Detta kan dock vara problematiskt i de fall
i vilka det saknas betydande bitar eller utredaren själv kan skapa bitar eller bitar tolkas så att de skall passa in
eller bitar inte tas med i pusslet. Det blir då möjligt att konstruera ett falskt pussel. Det gäller att överväga
alternativa pussel och bitar får inte uteslutas, fabriceras eller tolkas godtyckligt för att få ihop pusslen.
Även här gäller att förhandsuppfattningar om pusslets utseende kan leda till ett falskt pussel.

Berördperspektiv undviks/förbises
Om man struntar i att tala med de som är berörda i en fråga eller vid ett beslut så kan fel och svårigheter uppstå.
Även barn kan vara berörda och det är viktigt att de får komma till tals (barn har rätt att komma till tals enligt
den av Sverige antagna FN:s barnkonvention, artikel 12). I kommunallagen talas om att beakta
brukarperspektivet. Ignorerande av berördperspektiv vid t.ex. politiska beslut eller beslut runt enskilda rymmer
sakliga, demokratiska, juridiska och etiska problem. Besluten kan bli destruktiva och inte minst viktigt är att
människor kan reagera starkt negativt när utredare och beslutsfattare inte frågar utan agerar över huvudet på
människor. I många utredningar kring enskilda har den enskilde inte ens fått möjlighet att systematiskt replikera
på alla påståenden som berör henne/honom. Mycket oseriösa är de konsultutredningar (bl.a. en av Previa och en
av AMSAB® ) som jag noga granskat där en s.k. utredare har gått runt på en arbetsplats och samlat in diverse
kritiska tyckanden och skvaller utan angivna källor om en utpekad person, varefter skräpet omdömeslöst har
redovisats i en påstådd utredning utan att den berörde har fått ge sin syn och inte fått systematiskt ge replik på
alla tyckanden och felaktigheter. I ett av fallen spreds den urartade utredningen på uppdragsgivarens webbplats.
Konsulterna har haft det dåliga omdömet att inge detta till stora offentliga uppdragsgivare som universitet och
landsting.

Beslutsbedömningsfel
Ett besluts kvalitet kan dels bedömas innan resultatet/utfallet är känt och dels efter det att resultatet är känt.
En tankegång som ibland dyker upp är att ett beslut skulle vara bra därför att det togs i full enighet. Det verkar då
som man ofta bortser från frågor om beslutsprocessens och beslutsunderlagets kvalitet och den kritiska prövning
som bör ske i samband med viktiga beslut. Enighet i sig är inget kriterium på ett bra beslut och kan tvärtom tyda
på att ett beslut inte är kritiskt genomtänkt, vilket kan resultera i avvikande mening från en eller flera
beslutsfattare. Beslutsprocesser kan även utmärkas av att man ensidigt söker stöd för eller överdriver det fattade
beslutets fördelar och/eller ignorerar eller underskattar nackdelar. Att kategoriskt hävda att det fattade beslutet är
det bästa möjliga, när man förbisett ett eller flera bättre alternativ kan vara en annan typ av felaktiga
bedömningar av beslut.
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Besluts kvalitet kan även bedömas när resultatet/utfallet är känt. Beslutet kan då ofta bli bedömt utifrån resultatet
i stället för utifrån hur väl genomarbetat det var vid beslutstillfället (W – ”outcome bias”). Ett illa underbyggt
beslut kan tänkas utfalla väl, kanske med hjälp av slump. Ett väl grundat beslut kan tänkas utfalla med katastrof
därför att faktorer eller händelser som omöjligen kunde förutses kom in i bilden. Men det kan också föreligga ett
samband på så sätt att beslutsprocess och resultat båda är bra eller båda är dåliga.

Ett annat slags tankefel som inte gäller bedömningen av beslutsprocessens kvalitet är när beslutsfattarna inte vill
inse att resultatet av beslutet var dåligt och kan underlåta att vidta korrigerande åtgärder. Detta är ett tankefel
kring resultatet/utfallet, inte kring beslutsprocessens kvalitet. Det kan bedrivas bl.a. genom att man underlåter
att följa upp eller utvärdera vart beslutet ledde.

Besserwisserfel
Vi anser oss nog ofta på vaga grunder veta bättre än andra hur man bör tänka eller handla. Och vi verkar
inte sluta upp med det trots att vi då och då får tydligt visat för oss att vi hade fel. Kanske blir några försiktigare
med åren, en aspekt av s.k. klokhet.
Socialtjänstens utredningstexter erbjuder många exempel på besserwissrande. Ett exempel är följande:
”Modern påtalar gång på gång för barnet att hon inte bestämmer vilket gör att barnets osäkerhet växer.
Modern skulle kunna säga att de också vill att han ska vara hemma men att det inte går just nu, i stället
hälsar de på och ringer honom.” (det saknas replik från modern, vilket är osakligt)
Det är kanske riktigt att modern sagt detta och det torde vara i sak korrekt då barnet är omhändertaget
och allt umgänge sker på socialtjänstens villkor och vilken minut som helst kan upphöra per socialtjänstens
beslut, vilket tycks ha undgått utredaren. Det är inget ovanligt att socialtjänsten spärrar både umgänge och
telefonkontakt. Budskapet är kort och rimligen begripligt för barnet. Det sagda lär knappast vara det enda
som modern sagt vid umgängestillfällena, så uttalandet bör värderas inom ramen för en helhet. Hur utredarna
vet att barnets osäkerhet växer framgår inte alls (fabulering). Den lär inte växa därför att utredarna tycker så.
Inga som helst evidens presenteras för att utredarnas förslag på uttalande skulle vara att föredra framför det
modern påstås ha sagt. Utredarnas förslag är avsevärt längre (ca 20 ord som inte ens en vuxens arbetsminne
klarar av att kvarhålla) och med tre led där dubbelt budskap används och det mer diffusa uttrycket ”men att
det inte går just nu” används i stället för det mer tydliga att föräldrarna inte bestämmer. Enligt utredarnas
idévärld skulle ett dubbelt och mer diffust budskap, som inte arbetsminnet klarar av att hålla i medvetandet,
leda till mindre osäkerhet. Det återstår för utredarna att bevisa att så är fallet. Det ter sig även diskutabelt
att på detta sätt utifrån ett myndighetsperspektiv söka föreskriva för föräldrar vad de skall säga till sitt barn
i en svår situation. Utredarna uppvisar extrema kontrolltendenser i sitt besserwisserbeteende.

Beteendeoptimistiska tankefel
Optimism och positiva förväntningar kan vara bra, men kan ibland gå till överdrift och tappa
verklighetsförankringen. Vid detta slag av tankefel så tror man att man själv eller någon annan skall klara av att
göra något. Utifrån ett övervägande av förutsättningarna och tidigare erfarenheter kan det framstå som
orealistiskt. Det finns då en stor risk för ett skadligt bakslag.
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- Ett exempel utgör att sluta röka. Man kan då tro att man kan göra det tvärt och att rökningen därmed är ett
avslutat kapitel. Det är inte så många som klarar att sluta tvärt utan återfall är mycket vanliga och man kan
därmed behöva successivt trappa ner t.ex. situationer i vilka man röker, tillgripa olika hjälpmetoder och vara
medveten om att det kan ta tid och innebära något eller några återfall innan målet är nått.

- Ett annat exempel som diskuterats politiskt utgör ambitionen att till Sverige invandrade analfabeter skall kunna
lära sig tala och läsa svenska. I praktiken visar det sig att en del av dem har så stora inlärningssvårigheter (t.ex.
minnesproblem) att det inte är möjligt ens med skickliga och engagerade lärare.

- Ibland har jag stött på idén att en person med en mångårig karriär av arbetslöshet med t.ex. missbruk eller
psykisk sjukdom eller fysisk förslitning förväntas kunna direkt gå in på ett arbete på den öppna arbetsmarknaden
utan stegvis övergångar med arbetsträning, deltid etc.

- Ett annat tankefel är tron att en person i arbetslivet med en svår personlighet, t.ex. en chef som är psykopat eller
en kollega som är maximalt osjälvständig och vidhäftande ständigt tjatar om småsaker, skulle kunna ändra sitt
mönster. En expert på psykopatiska chefer säger ”Byt arbete om din chef är psykopat”. Eller skulle jag tillägga:
Agera för att få bort chefen om du klarar en strid, men räkna inte säkert med att du vinner utan ha en plan B.
Effekt av några personlighetsförändrande samtal är föga att hoppas på.

- Tron på positiva effekter av samtal vid konflikter kan ibland visa sig felaktig. Konflikten kan fortgå eller
förvärras även om man försökt klara ut den med samtal. Exempelvis kan konflikten mellan två makar på väg att
separera förvärras genom att ytterligare anklagelser uttalas i samarbetssamtal eller genom olämpligt agerande
från samtalsledaren. Det kan ibland vara bättre att människor inte talar med varandra vid konflikter och att
konflikterna hanteras på mer formellt sätt t.ex. genom mellanhänder, ombud eller skrivelser. Dock utan omogna
inslag.

Beteendepessimistiska tankefel
Ibland kan vi underskatta människors möjlighet till förändring och till och med bli förvånade över en inträffad
förändring som vi inte trott var möjlig. Att både beteendeoptimistiska och beteendepessimistiska tankefel kan
inträffa beror på variationer i de mänskliga, miljömässiga och strukturella förutsättningarna för förändring. Det
syns ibland inte att en och annan person har en förändringskapacitet. Även sociala miljöer spelar in. I en viss
miljö kan en individ förändras som inte skulle förändras i en viss annan miljö. Exempelvis kan en alkoholist
fortsätta supa ner sig om han får minimalt med stöd att sluta från samhällets sida. Men om han t.ex. får stöd av
sin engagerade arbetsgivare eller av en engagerad religiös organisation eller av en engagerad socialarbetare och
ett meningsfullt livsinnehåll, så kan utvecklingen bli en annan. Relationen till en eller flera andra människor
verkar vara en mycket betydelsefull faktor. Egenskaperna hos systemet och den sociala miljön är av stor
betydelse. Det är naturligtvis svårare för t.ex. en anställd att gå loss från alkoholmissbruk, om arbetskamrater och
umgängeskrets är alkoholfixerade.
- Det förekommer att personer går loss från sitt missbruk även efter mångårigt alkoholmissbruk, ofta via
ett antal återfall.
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- Det är i många fall inte alltför svårt att hos unga människor genom tidig upptäckt och åtgärdande stoppa eller
vända negativa karriärer vad gäller t.ex. droger, våld och kriminalitet.
- Ibland kan behandlingsmetoder bidra till att en person går loss från en psykisk störning. Även med en såpass
tung och allvarlig psykisk störning som schizofrenier finns en betydande tillfrisknandeprocent, dock i långa
tidsperspektiv.
- Det förekommer att organisationer som fungerar illa kan efter ansträngningar med tydlig ledning, kritisk
genomlysning, omorganisation, vidareutbildning, införande av kvalitetssäkringsåtgärder m.m. skärpa till sig.

Det kan hävdas att frågor om resurser samt kvalitet och styrka hos resurser kan avgöra om det uppkommer en
positiv eller negativ utveckling. Ibland sätter man dock in fel resurser eller resurser av låg kvalitet, så mängden
resurser behöver inte vara avgörande. För mycket resurser kan ibland hindra, t.ex. för många inkopplade
hjälpare.

Bevisbördefel
Bevisbördan vilar alltid hos den som hävdar något. Det innebär ett tankefel att vältra över bevisbördan på den
som förnekar eller ifrågasätter det som hävdas. Bakom bevisbördefelet kan finnas en felaktig tankegång om att
något är sant om inget annat visats.
- ”Du har begått brottet. Kan du bevisa att du inte gjorde det?”
Den som anklagar har bevisbördan, d.v.s. att uppvisa konkreta sakliga grunder till sitt påstående.
Lämpligt svar kan vara: ”Det är du som skall bevisa att jag begått brottet. Till dess att jag är fälld i domstol
skall jag enligt lag anses oskyldig.”

Bilbältesfel
Bilbälten skall skydda oss, men kan ibland få skadande eller dödande verkan när de används fel. Enligt en
undersökning som gjorts av olycksanalysgruppen på norska vägverket av 21 dödsolyckor under 2005 (refererad i
Aftonbladet 2006-11-06) så blev bältet en dödsfälla i fem av fallen. Bältet måste användas rätt. Några fel är
följande:
- Mycket kläder på kroppen som skapar avstånd mellan kroppen och bältet – kan orsaka att kroppen och
inre organ skakas om. Det bedöms viktigt att bältet sitter nära kroppen.
- Ett smalt eller vridet bälte kan bli som ett rep som skapar stor press på delar av bröstet. Bältet måste ligga an
platt och inte vridet.
- Om man fäller tillbaka sätet glider bältet uppåt magen och stramar åt på fel ställen vid en kollision.
- Att vila huvudet på bältet kan orsaka skador.
I vissa fall är det således ett tankefel att tro att man är skyddad av bältet.

Bildeffekt på minnet (W – ”picture superiority effect”)
Enligt forskning av Nelson, Reed, & Walling (1976), så tenderar vi att minnas begrepp bättre om de presenteras
som bilder snarare än som ord. Allt låter sig dock inte presenteras i bilder. Minnesforskning har påvisat att
konkreta begrepp som visas som bilder kodas in både som bilder och verbalt och minnet blir bättre (se t.ex.
Paivio, 1986). Det behöver inte alltid vara en fördel att vi minns bildinformation bättre än enbart ordinformation.
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Exempelvis kan det göra att reklambilder länge ligger kvar i minnet, medan kritiska ordinformationer om en
produkt inte finns kvar så länge. Om reklamen är löjlig eller korkad så kan det förstås vara till annonsörens
nackdel att bilderna ligger kvar länge i minnet. Vi behöver vara på vår vakt mot påverkan från bilder avsedda att
manipulera oss. Ett sätt kan vara att mentalt omvandla och oskadliggöra bilderna, t.ex. att vi föreställer oss att
hjulen lossnar på bilen i reklamfilmen eller att föreställa oss att krögaren Carl-Jan Granqvist grimaserar när han
gör reklam för billigt lådvin på TV. Bra bilder som hjälper oss skall vi naturligtvis bevara oförstörda.

Att förneka, ignorera eller nedvärdera betydelsen av lämpliga bilder för t.ex. instruktioner, inlärning och minne
kan utgöra ett pedagogiskt tankefel. Men det kan förstås finnas dåliga bilder, irrelevanta bilder och bilder som
skapar förvirring – t.ex. bilder som är obegripliga eller svårbegripliga. Det är därför inte självklart att bilder ger
ett positivt tillskott till inlärning och minne.

Bilförar-tänkande
I en information från Vägverket (2007) beskrivs det välkända galenskapssyndromet som drabbar en del bilförare.
Förskansade i sin egen bil kan bilförare sitta och tänka fula tankar, skrika, svära osv. över andra bilförare. En del
kan till och med tillgripa riskabla beteenden som att hetsa, onödigt tuta, slå på helljuset för att irritera, öka farten
när någon söker köra om eller långa sträckor ligga alldeles bakom andra. Många indikerar körriktning för sent
och ibland inte alls, trots att det finns andra fordon i närheten.

Den intervjuade psykologiprofessorn Ola Svensson påpekar:
”I bilen finns inte den psykologiska umgängesspärren som finns utanför. Du kommunicerar på ett sätt där du
inte behöver ta konsekvenser av din kommunikation. Du får ingen feedback och det gör att du kan bete dig som
en tölp, utan att det händer något.”

Internationell forskning har upprepat visat att en majoritet av bilförarna tycker att de kör bättre eller säkrare än
flertalet andra. När vi själva bryter mot en regel så är det befogat eller säkert, men andra skall lära sig att följa
reglerna. När vi själva kör långsamt har vi något gott skäl till detta, t.ex. ett motorfel, medan andra som kör
långsamt inte borde få vara på vägen.

En annat svårartat tankeproblem som bilförare har gäller att de ofta håller alltför hög hastighet och underskattar
vad som kan inträffa vid höga hastigheter jämfört med lägre. Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall
(2007) konstaterar:
”Vi människor har svårt att bedöma faror med hastigheter på vägarna. Vi uppfattar det som farligt att falla i
höjdled men har inte samma förmåga att se risken med att färdas i hög fart framåt. En sänkning från 93 till 90
km/tim minskar faktiskt risken för en dödsolycka med hela 14 procent! Man får större chans att reagera för att
undvika olyckan. Men framför allt blir skadorna betydligt mindre om det ändå smäller. Då är hastigheten den
viktigaste faktorn. ”
Vi sitter nog inte och tänker på att risken för skador och död vid en krock är mycket större vid 90 än vid 70
km/tim. Vi är nog ofta rätt egocentriska som bilförare och tänker inte tillräckligt på att vi kan skada andra
trafikanter eller t.ex. utrusande barn. En del verkar tro att de vet att vägen är fri bakom kurvor med skymd sikt på
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småvägarna. De omfattande problemen med alkoholpåverkade förare och trötta förare pekar på hur omdömet och
omsorgen om andra blir nedsatt av både alkohol och trötthet.

Bilverkstadsfel
Som är väl känt utgör bilverkstäderna en miljö som är rik på tankefel även om det ibland nog snarare rör sig om
medveten girighet. En stor mängd av felen verkar bestå i att inte lägga märke till eller förbise fel som föreligger.
Andra fel verkar bestå i felaktiga åtgärder. Ibland åstadkommer verkstaden skador vid reparationen. Det finns
många exempel på de olika feltyperna. Det bör dock sägas att det finns enstaka mycket seriösa verkstäder och
kompetenta mekaniker. Flertalet reparationer jag varit med om har såvitt jag förstått varit korrekt utförda.
- Efter en reparation kommer ägaren och försöker starta bilen, men den är helt död – något fel har förbisetts.
- Efter reparation av krockskador, där även en skadereglerare från ett försäkringsbolag inspekterat skadorna
som skulle åtgärdas, låter bilen med vibrationer och ett märkligt chippande ljud, när ägaren kör iväg med den.
Det visar sig vid ytterligare kontroll att en stor balk i motorutrymmet var helt avbruten, något som förbigått både
verkstadens personal och skaderegleraren. Uppenbarligen hade inte verkstaden besvärat sig med att provköra
bilen efter reparationen. När ägaren krävde att en seriös märkesverkstad skulle få kontrollera reparationerna, så
gjorde försäkringsbolaget först motstånd, men gick med på det efter stark påtryckning.
På märkesverkstaden upptäcktes flera andra reparationsfel, bl a var ett däck fel påsatt och bilen var instabil, inte
riktad på korrekt sätt.
- I en kvällstidningstest av bilverkstäder så missade alla verkstäder utom en flera planterade fel i inlämnade bilar.
- På en märkesverkstad påpekar verkmästaren att en tidigare mekaniker har spräckt ett oljetråg genom att dra åt
en mutter för hårt.
- På en märkesverkstad påpekar en mekaniker att en skada av en komponent i motorutrymmet har uppstått
genom ovarsamhet vid en tidigare reparation. Denna verkstad medger vid påpekande att betala för
märkesverkstadens reparation.
- En mekaniker förstör vid monteringen en bensintank vid fästet. Den måste senare bytas.
- En mekaniker försöker att svetsa in plåt i en bildörr, men klarar inte av att fullfölja arbetet.
- Vid problem med motorn i en bil lägger den aktuella märkesverkstaden (inte samma som ovan, men ett stort
märke) en offert på 10.000 kr till en bil värd kanske 5.000 kr. Ägaren vänder sig till en person hon känner som
mekar bilar vilken fixar felet för en tusenlapp och denna åtgärd har hållit ännu efter fem år förflutit. Dessutom
använder sig ägaren av en lokal verkstad som verkar vara avsevärt bättre än märkesverkstaden på det aktuella
bilmärket.
- På en husvagnsfirma sätter man in en oljekylare i en automatväxlad bil för att denna skall kunna dra husvagn.
Efter ett antal år av husvagnskörning konstaterar en verksmästare på en märkesverkstad att oljekylaren är helt
fel monterad.

Uppenbarligen lider bilbranschen av bristande kompetens och det brister i noggrannhet och systematik i
tänkandet.
Frågan är väl om inte ett av de största tankefelen vid bilköp är att underlåta att ta reda på om det finns en
verkstad i närheten som är kompetent att serva och reparera bilen.
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Bimbofiering
Termen bimbofiering användes av Jan Guillou för att kritisera bl.a. insättandet av en enligt honom mindre kritisk
och analytisk programledare i ett granskningsprogram. Det råkade vara en kvinna. Såvitt jag ser saken kunde det
lika gärna gällt en man och det finns åtskilliga exempel på sådana ofta mer grabbigt inriktade fenomen bland
män, inte minst inom pratig sportjournalistik. I Aftonbladet 2006-06-28 ser jag att dokusåpadeltagaren Elita
Löfblad på journalistens fråga beskriver en ”bimbo” som ”En blåst, korkad, naiv person. Kan vara både en man
och en kvinna.” Denna definition framstår som mer lämplig än den samtidigt refererade diskutabla definition
som dokusåpadeltagaren Natacha Peyre ger: ”En tjej som är helt dum i huvudet. Blond och lättfotad.” Det
framstår som mindre lyckat att koppla begreppet till kön, utseende och sexuellt beteende. Själva fenomenet att en
frågeställning som kräver kritiskt undersökande och analys utsätts för ytligt socialt pratande innebär ur
undersöknings- och problemlösningssynpunkt ett tankefel. Det kan dock finnas andra slag av problem som löses
med sociala pratmetoder.

- Många jägare som talar sig varma för vilka olägenheter det är med de få vargar vi har i landet samtidigt som de
blundar för alla olägenheter med sina egna hundar och riskerna för icke-jägare att bli bitna av hundarna eller bli
beskjutna i skogarna utgör exempel på bimbofiering, där självkritiken saknas. Här kan bimbofieringen fungera
som ett verbalt kamouflage för det faktum att jägare och vargar befinner sig i en intressekonflikt rörande samma
byten.

- Mängder av vagt och hurtigt pratande om allt möjligt i våra TV-program och veckotidningar leder lätt till
felaktiga eller förenklade påståenden sett ur analytisk synvinkel. Det låter sig sägas att det är frågan om harmlös
underhållning, men ibland kan det nog vara svårt att säga om ambitionen är att klargöra något eller bara att
underhålla. Och frågan är om det är så harmlöst att suggerera människor med fabuleringar och prat.

- Politiker uppträder inte sällan som bimbos, när de beskäftigt talar om problemområden som de inte trängt in i.
Ett aktuellt exempel utgör folkpartiledaren Lejonborgs uttalanden om språkkrav på invandrare, där han inte
verkar ha klart för sig dels att en del språkundervisning som ges till invandrare är dålig, och dels att en del
invandrare av olika grunder kan ha mycket svårt att lära sig någon svenska, t.ex. därför att inlärningsförmågan är
starkt nedsatt.

- Psykologer och terapeuter som pratar på eller skriver flummiga utlåtanden utan djupare insikt i vad de sysslar
med utgör paradexempel på bimbofiering. Det är lätt att påvisa flum när det föreligger i text.

- Domstolar som i domskrivningar uppvisar ologiska, okritiska och okunniga påståenden och resonemang utgör
ett annat exempel på pretentiös bimbofiering.

- Insändarskribenter excellerar inte sällan i bimbofiering när de korkat förvränger, förvanskar och undviker
komplexiteten i allvarliga sakfrågor.
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Ytligt och okunnigt pratande leder till att komplexiteten inom ett problemområde försvinner. Det som sägs och
de åtgärder som vidtas blir ofta fel. Att begränsa bimbobegreppet till en del unga kvinnor innebär ett tankefel.
Det är förvisso i många sammanhang som ett ytligt och korkat beteende är påtagligt. Kanske har vi alla områden
där vi uppträder som pratiga bimbos.

Blindhetsfel
Det är inget ovanligt att människor kan tänka och uppträda som om de vore blinda för någon aspekt av tillvaron.
Ett exempel är oviljan i svensk politik och politisk debatt att kritiskt granska dagens klass-, köns-, boende- och
inkomstklyftor, att inte vilja se stora grupper av fattiga och utestängda i det svenska samhället. Det kan förstås
sammanhänga med att politiker och debattörer inte själva tillhör dessa grupper och att de som tillhör dessa
grupper har små möjligheter att göra sig hörda. Går de med i politiska partier blir de lätt utmanövrerade av de
ständigt pratande karriäristerna på dessas väg till allt bättre positioner. Medias intresse för dessa grupper är
minimalt. Media är mer intresserade av kändisar, makthavare och människor som råkar vara med i dramatiska
eller anmärkningsvärda händelser. Hollywoodsladder och dokusåpadeltagare som ”talar ut” med ett par
intetsägande fraser eller påstås ha spytt eller vara i ”kris” anses ha ett mycket större allmänt intresse än den
svenska sociala verkligheten. Medierna bedriver politik bland annat genom att undanhålla, avleda
uppmärksamheten och konstruera betydelselösa nyheter.

Ett talande politiskt exempel är när Låginkomstutredningen presenterades 1968. Enligt Aftonbladets
ledarskribent Lena Askling (AB 2006-09-30) blev dåvarande socialdemokratiske finansministern Gunnar Sträng
rasande och frågade hur man ”är funtad å kroppens och huvudets vägnar om man har så låga inkomster”.
Sträng lade ner utredningen utan att hans statsminister visste om det. Sträng ville enligt Askling inte se
klassklyftorna, inkomstskillnaderna, fattigdomen hos stora grupper. Han talade i stället om att välfärdsbygget var
färdigt. Bara finjusteringar återstod. Det går att ana att Sträng trots sin arbetarbakgrund vid den tiden nog inte
hade särskilt mycket kontakt med de grupper i befolkningen som hade mycket låga inkomster (över en miljon
var extremt lågavlönade och över 2 miljoner hade inte en anständig sjukpenning enligt Askling).

På senare år har den personliga girighetens ideologi spridit sig i främst de makthavande skikten av befolkningen.
Inom denna råder blindhet för det som ligger utanför den personliga vinningen, vilken tycks uppta stor andel av
många makthavares tankemöda inom politik och storföretag. Företagsslakt, bonussystem, arvoden utan
motprestation, dubbla löner ställt emot låglöner, uppsägningar, sjukpensioneringar...klyftorna ökar – en del har
mycket mer än de behöver, andra lever på existensminimum eller under.

Ett annat exempel på blindhetsfel utgör alla de miljöproblem som man inte velat och inte vill se bland
makthavare och bland gemene man. Exempelvis spär landets villaägare på växthuseffekten genom
motorgräsklippare och bensindrivna trimmers. Orenade avgaser motsvarande stora mängder bilköring går rakt ut
i atmosfären. De klippta ytorna kan lätt minskas till mer ekologiska trädgårdsytor och det finns lättkörda
handgräsklippare för kvarvarande ytor. Samma personer som blint sprider ut avgaserna kan oja sig över
växthuseffekten. Analoga problem utgör de stora utsläppen från motorbåtar och flygplan som man ogärna vill
tala om.
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Bling-bling-fel
Aftonbladets krönikör Monica Gunne menar den 22 februari 2007 att ”Bling-blingarna drar sin sista suck” och
hänvisar till hur popstjärnan Britney Spears rakat av sitt hår och dokusåpastjärnan Carolina Gynning plockat ut
sina bröstimplantat. Mer intressant är dock följande kommentar:
”För snart ett år sedan satt jag liksom miljoner andra och stirrade på Eurovisionsschlagerfestivalen från
Olympiahallen i Aten. Fattade inte vad som skorrade, men någonting var fel. Och det var något fel på de
kvinnliga artisterna. Och då såg jag. Att det var för mycket. Att det var för mycket av allting. Det var för mycket
Se-mig-bling. För mycket hår, hud och Älska-mig-prål. Det var för mycket signaler och smarta markörer. För
mycket ambition. För mycket desperation.”

”Och därför blev det som en häpen befrielse när den finska monstergruppen Lordi klampade in med sina fula
trynen och svepte bort alla de där förprogrammerade bling-bling-artisterna.” (Lordi vann Europafinalen 2006)

Det kan tilläggas att Marie Lindberg med en enkel folklig framtoning gick direkt till final i de svenska
uttagningarna 2007, en skräll som pressens förståsigpåare i sina förhandskommentarer förutsåg lika lite som
Lordis skräll, som kan misstänkas ha varit en tittarnas protest mot allt etablerat schlager-bling-bling. Gunne
menar att ”falska-skenet-kulturen håller på att krackelera”. Det lär visa sig om denna prognos är riktig. Det
torde dock stå klart att bling-bling inte imponerar på alla och lätt genomskådas och att bling-bling lätt avleder
uppmärksamheten från det som borde vara i fokus. Vi kan inte undgå att se och höra bling-blinget, men det är
inte så lätt att styra vad vi tycker om det, vi kan välja att ta avstånd och kräkas mentalt. Det finns naturligtvis
starka ekonomiska krafter som vill ha bling-bling som ökar pengaflödena, t.ex. inom kläd- och
kosmetikabranscherna.

Gunne för ett resonemang att man genom bling-bling kan bli sedd av fel anledning. ”Att du blir sedd, för att du
bara ger ifrån dig rätt sorts sken.” --- ”Fastän du i själva verket är någon annan. Vill något annat. ”
Det är onekligen en snedeffekt att bli sedd för något annat än det man vill bli sedd för på grund av att man
använder bling-bling. Blir man då sedd? Eller är det bling-blinget som blir sett? Eller är det bara pengarna som
betyder något?

Flera tankefel är möjliga för journalister, artister, rådgivare och allmänheten. Eftersom bling-bling inte alltid
fungerar som tänkt och inte på alla mottagare, så kan det ge en oönskad bumerangeffekt och önskan om äkthet.
Inte alla vill visa sig ihop med en överlastad bling-blingare heller.

Bloggfel
Det finns personer som i sina bloggar avslöjar uppgifter om namngivna eller identifierbara andra personer.
Detta kan vara etiskt förkastligt, även om det som sägs är sant. Ibland kan det naturligtvis vara befogat att
avslöja något som en person haft för sig. Förkastligt blir det givetvis när det som sägs är fel i sak eller saknar
angiven saklig grund.

Enligt IOGT-NTO:s kommunikationschef Åsa Hagelstedts blogg gäller följande:
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”Från säker källa kan jag avslöja att Lasse Berghagen köper porrtidningar. Han traskar glad och utan att
skämmas in på lokala bensinmacken och köper en biltvätt och en porrtidning. Och det har tydligen hänt flera
gånger. Shame on you Berghagen!” (citerat i Aftonbladet den 30 december 2006).
Hagelstedt har uppenbarligen inte gett Berghagen möjlighet till replik innan hon blåser ut sladderuppgiften på
nätet.

Aftonbladet slår enligt sin giriga kvällstidningslogik upp denna skräpuppgift stort och tillverkar en löpsedel som
låter Hagelstedts vaga prat dominera över världsnyheterna. När Aftonbladet intervjuar Hagelstedt fortsätter
utfallen mot Berghagen med termer som ”han är ett gubbslem”, ”skandal”, ”svinigt” och hon anser sig ”helt
säker” på uppgiften och uppger som källa ”en person som jobbar på macken”. Hagelstedt sysslar uppenbarligen
med substanslösa känslomässiga utfall och tycks inte inse att hon inte kan vara helt säker på en vag hörsägenuppgift. Hon kan inte uppge källa/vittne, var inte med själv, kan inte precisera något och har ingen
filminspelning av händelsen.

Uttalandet att Berghagen ”traskar glad och utan att skämmas in” utgör en fabulering, då Hagelstedt omöjligen
kan känna till Berghagens tankar och känslor i en sådan situation utan att ha talat med honom. Hagelstedt visar
upp en benägenhet för fabuleringar både på bloggen och i Aftonbladets intervju.

Berghagen replikerar att Hagelstedts uppgift är påhittad och återkommer dagen efter i Aftonbladet med ett skarpt
öppet brev riktat mot Hagelstedt. Han menar att de uppgifter Hagelstedt spridit på sin blogg är förtal som kan ge
böter eller fängelse i upp till två år. Han konstaterar även att Hagelstedts ”säkra källa” nu på bloggen ändrats till
”en kvinna som stått bakom mig i kön”. Det kan onekligen verka misstänkt att Hagelstedt ändrar sin källa och
att det då dessutom krävs att samma kvinna flera gånger stått bakom honom i kön då det skall ha hänt ”flera
gånger”.

Att uppgiften motsägande ändrats betyder att Hagelstedt minst den ena eller båda gångerna lämnar felaktig
uppgift, dvs. ljugit/fabulerat minst en gång. Det kan även anmärkas att det är tveksamt om en anställd skulle
läcka ut uppgifter om vad en kund köper, då detta kan leda till förlust av kunder och till förlust av jobbet för den
anställde. Hagelstedt kan ha kommit att tänka på eller blivit uppmärksammad på detta och ändrar sin uppgift
eller så har hon glömt vad hon sagt till tidningen – minnen som hittas på i stunden kan vara svåra att komma
ihåg. Hagelstedts skvallerbloggande och uttalande i Aftonbladet kan ha lett till att någon anställds jobb står på
spel och en ny hemlig källa kan ha konstruerats därför, givetvis lika källkritiskt värdelös i sin namnlöshet. Utan
namn ingen trovärdighet.

Hagelstedt tycks inte inse att för att med källkritisk anständighet kunna använda uppgiften så krävs åtminstone
några saker: tidpunkter (dag och klockslag) och plats (mackens adress), namn, adress och telefon till och intyg
från vittnet och namn på den eller de tidningar som Berghagen påstås ha inhandlat. Utan namn på en inköpt
tidning kan inte ens avgöras om det var en porrtidning eller inte. Det kan ha varit en tidning som handlade om
något annat och källan kan t.ex ha drabbats av en felaktig varseblivning eller felaktigt minne (t.ex.
sammanblandning med vad kunden före eller efter köpt) som kan ha berott på en egen fördom om vilka tidningar
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”gubbar” som Berghagen köper. Berghagen själv säger att han köper ”historiska tidningar”- kanske var det
någon vacker drottningbild på omslaget som gavs en annan tolkning av någon skvallerspridare ? Det är för övrigt
så att mer än en kunds varor kan ligga på disken i bensinmackar har jag iakttagit. Och flera kunder kan vara
under expediering samtidigt, inte minst beroende på det långsamma korvsäljandet. Inget hindrar att Berghagen
har stått vid disken med någon annans tidning på denna. Frågan gäller alltså inte om det legat en porrtidning på
disken när Berghagen stod vid denna utan huruvida han med säkerhet iakttagits ta med sig en sådan tidning ut ur
butiken. Även om de angivna kraven vore uppfyllda så kan uppgiften naturligtvis ändå vara en fabulering, ett
falskt minne eller en lögn från källans sida. Det finns inte anledning ta en vag, källbefriad hörsägen på allvar,
något som just en kommunikationschef verkligen borde inse. Det finns även ett annat problem: om Berghagen
köpt någon tidning skulle han eventuellt kunna ha köpt tidningen för någon annan persons räkning eller till något
annat ändamål än Hagelstedt föreställer sig, t.ex. i syfte att kritisera porrtidningar. Sådana eventualiteter vet
Hagelstedt inget om utan att ha talat med Berghagen.

Berghagen själv skriver:
”Det finns en felaktig föreställning om att internet och bloggar är laglöst land där vad som helst kan spridas.
Detta är fel.” Advokaten Per Liljekvist intervjuas och konstaterar att ”Om uppgiften har spridits i syfte att väcka
andras missaktning så finns en möjlighet att agera via domstol. Men när det handlar om uppgifter på en blogg
kan det bli svårt. Lasse Berghagen kan vända sig till polisen och göra en anmälan – eller kontakta en jurist och
gå vidare.” (Aftonbladets referat den 31 december 2006).
Oavsett om Berghagen skulle agera rättsligt mot Hagelstedt eller inte, så framstår Hagelstedt ur källkritisk och
etisk synpunkt som en synnerligen omdömeslös figur. Hennes vagt underbyggda attack slår tillbaka som en
bumerang. Hon har ändrat och inte kunnat precisera den uppgift hon spridit och har inte kunnat ange någon
kontrollerbar källa, som kan utfrågas om uppgiftens tillkomst. Hagelstedts källkritiska ansvarstagande verkar
totalt saknas. Hagelstedt lyckas även genom den publicistiska logiken dra med sin sambo Lars Ohly (v),
vänsterpartiets ledare, in i Aftonbladets skriverier. Denne borde vara måttligt road av att få sig själv och partiet
förknippade med sin sambos källkritiska ansvarslöshet. I en av rubrikerna står uttrycket ”Lars Ohlys sambo” och
inte Hagelstedts namn. Även Hagelstedts arbetsgivare borde vara måttligt förtjusta i hennes brist på källkritiskt
omdöme och i att bli uthängd i Aftonbladet. När jag dagen efter går in för att kolla Hagelstedts blogg, så är
anklagelsen mot Berghagen borttagen, men ingen ursäkt eller avbön finns för att hon spridit sladder och utan att
kunna göra reda för någon saklig grund. Hot om polisanmälan och skadestånd kan ibland ge god effekt.
Borttagandet visar att Hagelstedt inte kan fortsätta att stå för vad hon skrivit. Många skribenter inser inte
att de kan komma att obehagligt drabbas av reaktionerna på vad de själva skriver.

Den som skriver blogg bör iaktta försiktighet med anklagelser mot andra människor och inte klampa runt som
elefanter påstås göra i porslinsbutiker. Och det kan slå hårt tillbaks och inte bara mot bloggskrivaren utan även
mot dennes organisation och sociala nätverk. Hagelstedt hamnade visst i denna skrift också som avskräckande
exempel på grund av sitt känslosamma utfall på bloggen. Hagelstedt blev för övrigt själv attackerad på samma
privata nivå av andra på nätet för att hon är tillsammans med den 20 år äldre Ohly etc. Dessutom begick
Aftonbladet en stor källkritisk blunder genom att ta en struntuppgift i Hagelstedts blogg på allvar och ge den
nyhetsvärde och allmänintresse som det heter. Man kan begå tankefel när man skriver bloggar och man kan likt

67
AB begå tankefel när man läser bloggar genom att ta skräpuppgifter och tokresonemang på allvar. En annan
fråga gäller den etiska lämpligheten av att sprida skvaller om andra människor genom bloggskrivande. Vad
skulle t.ex. Hagelstedt själv gilla att få läsa vagt skvaller – rätt eller fel – om sina privata inköp eller vanor eller
känslotillstånd i andras bloggar? Vilket slags samhälle och mänskliga relationer vill Hagelstedt ha? Vilket är vid
närmare övervägande värst – att köpa en porrtidning eller att per hörsägen beskylla någon för att göra det utan att
kunna redovisa någon preciserad och kontrollerbar saklig grund eller att inte ens kunna uttala en ursäkt när man
svårt bränd stänger bloggen?

Helt bortsett från Hagelstedts utfall så har jag svårt att efter ett litet stickprov förstå varför en del personer finner
det angeläget att skriva in en mängd prat i sina bloggar, men dessa kanske kan betraktas som sociala fenomen,
där sanningen inte har någon stark ställning? Fabuleringar kan som framgår av kåserier vara underhållande, men
blir inte lika roliga vid elakartade påhopp på enskilda personer.

Det kanske bör tilläggas att Berghagen som person ligger helt utanför min intresse- och minnessfär. Jag kan
inte påminna mig att jag ens skulle hört honom sjunga eller göra något annat. Det här valda exemplet är
belysande därför att de inblandade får något komma till tals i pressen.

Bluff-fel
Människor går ofta på en rejäl bluff från en person med tillskriven auktoritet, medan de kanske inte skulle gått på
samma bluff från en ökänd pratmakare. I det sammanhanget kan även ett annat bluff-fel uppträda, nämligen
att bluffaren gör felbedömningen att bluffen inte kommer att så småningom avslöjas och han kan få stå
med skammen (om han kan känna någon skam).
- Ett ökänt område för bluffande utgör politik på både kommunal och nationell nivå. Särskilt lovas det före
val saker som ofta förändras eller inte blir av i ett senare skede. Det omfattande bluffandet och struntpratet från
politikers sida har lett till att politikers trovärdighet i allmänhetens ögon är dålig. Detta drabbar dock oförskyllt
en del seriösa politiker som inte struntpratat.
- Inom journalistiken förekommer bluffar i både stort och smått, t.ex. låter sig intervjuoffer ibland luras att tro att
bandspelaren eller filmkameran är avstängda. En stor bluff som avslöjades var en påstådd intervju med boxaren
Joe Louis i en kvällstidning, när denne för många år sedan landat på Torslanda flygplats. Boxarens uttalanden
återgavs och skäggstubben nämndes. Men Joe Louis hade inte landat på Torslanda enligt planerna, så bluffen
sprack. Det kan misstänkas att en och annan bluff kan förekomma när någon som inte följer svenska tidningar
påstås ha blivit intervjuad. Aftonbladet avslöjade t.ex. under 2006 att de från en frilansare köpt in och publicerat
ett flertal intervjuer som senare visade sig vara påhittade.
- En annan typ av journalistisk bluff genomfördes av två reportrar på brittiska tidningen ”News of the World”,
som inför det brittiska fotbollslagets förbundskapten Sven-Göran Eriksson utgav sig för att vara arabiska shejker
intresserade av att investera i brittisk fotboll. På så sätt fick de denne att åtföljd av agent och advokat resa till
Dubai och där göra en del känsliga uttalanden kring sig själv och brittisk fotboll – en rejäl blåsning. Sådana
bluffars framgång bygger på att vi normalt tror att de vi har att göra med håller sig någorlunda till sanningen
och bluffen kan vara svår att genomskåda i ett tidigt skede, om den genomförs trovärdigt. Kanske borde han ha
noga frågat ut shejkerna om varför de var intresserade av att investera i engelsk fotboll?
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- En recensentbluff avslöjades i slutet av 2006 i Helsingborgs Dagblad. Författaren Kristian Lundberg hade då
skrivit en svepande och negativ recension av en bok som fanns nämnd i en katalog, men aldrig hade blivit
skriven. Lundberg angav som en förklaring att han tyckte illa om den som skulle ha skrivit boken. Bluffen
väckte föga debatt och leder till misstanken att det kanske är vanligt förekommande att recensenter inte ens sett
eller särskilt väl läst böcker de recenserar, men att det måste till en så extrem situation som att en bok aldrig
skrivits för att detta skulle bli tydligt. Hur många bluffrecensioner hade Lundberg dessförinnan skrivit?
- Ett annat område utgör fuskande forskare, som avslöjas om de går för långt, men förmodligen i många fall kan
klara sig undan upptäckt om de fuskar försiktigt och med sådant som är svårt att avslöja. Det finns goda skäl att
betrakta mycken forskning med skepsis utifrån den omfattande bristen på insyn och kontroll kring enskilda
forskares förehavanden. En stor skandal inom psykologin ordnade den brittiske forskaren sir Cyril Burt genom
att hitta på forskningsdata som överdrev genetiska faktorers betydelse för människors intelligens. Han
publicerade en stor mängd förfalskade artiklar och anförde till och med förfalskade medförfattare.
Ett klassiskt exempel utgör Sigmund Freuds hävdande av begreppet ”förträngning”, vilket mycket bygger på att
Freud förfalskade uppgifter om ett antal patienter han aldrig haft enligt analyser som utförts av hans texter.
Ett exempel på stor skandal på senare tid utgör den kände sydkoreanske forskaren Hwang Woo-suks påhittade
data inom stamcellsforskningen. Den 10 jan 2006 konstaterade en expertgrupp att Hwang fabricerat nästan allt.
Den svenske forskaren Jonas Frisén säger enligt TT:s referat:
”Jag är verkligen förbluffad. Det är så otroligt dumt. Utsikten att på sikt lyckas med en sådan här bluff är i
princip noll”.
Det kan konstateras att både de som trodde på Hwang utan kontroll av dennes metoder och data och Hwang själv
kan anses ha begått tankefel. Inom en del forskningsområden är det vanligt att forskarvärlden vill ha ett flertal
oberoende upprepningar från andra forskare av ett forskningsresultat innan det accepteras. Inom t.ex.
samhällsvetenskap är det dock vanligt att engångsresultat framställs som något som gäller.

Blåsningsfel
I dagens samhälle är försöken att blåsa människor på pengar mycket utbredda. Internet används ofta. Jag vet inte
hur många underliga Internet-brev jag fått från Nigeria och andra länder, där man ber om hjälp att överföra
pengar mot ofta svindlande vederlag på många miljoner eller erbjuder lotterivinster (utan att jag köpt någon lott).
Det bör vara väl känt för nästan alla att mottagaren kommer att förlora, inte vinna pengar om mottagaren går in i
närmare kontakt med avsändarna. Den 14 mars 2007 fick jag följande meddelande på min mail och det fortsatte
komma något femtiotal gånger följande månader som någon form av mailterrorism. Tanken var kanske att det
per upprepning efterhand skall upplevas som sant.

”Kära kund,
Nordeas tekniska serviceavdelning håller på att utföra en planerad uppgradering av mjukvaran för att förbättra
servicekvaliteten åt bankens kunder.
Vi ber dig att börja proceduren för att bekräfta dina bankkontodetaljer.
Klicka på länken, som du hittar i slutet av det här e-postmeddelandet för att göra detta.

Copyright 2007 Nordea”
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Jag är helt i avsaknad av konto i Nordea, men meddelade banken vad som pågick. Banken konstaterade att den
bara använde sig av vanliga brevmeddelanden per post. Den Nordea-kund som lämnat ifrån sig kontodetaljer till
bedragarna kunde känna sig blåst, även om Nordea kanske tar förlusten.

Det finns förstås andra blåsningstankefel som att gå på första april-skämt. Blåsningsfel bygger på att vi vanligen
litar på avsändares vederhäftighet, utgår från att de talar sanning. Detta utnyttjas av bedragare. Se även ”Sol-ochvår”-fel.

Bolagsfel
Myten om det effektiva i att anlita privata entreprenörer för att driva vård är på sina håll omhuldad men även
omstridd. I Aftonbladet den 30 september 2006 behandlas vård- och omsorgsföretaget Attendo Care med cirka
4000 anställda. Bolaget ägs till största delen av den europeiska investeringsfonden Bridgepoint, men även ett par
svenska finansmän äger 22 procent av moderbolaget. Är bolaget effektivt? Under 2005 skall vinsten ha varit
198,5 miljoner, så i den meningen är det effektivt. Men hur var det med vårdkvaliteten? Under åren 2001 – 2006
har bolaget anmälts till socialstyrelsens tillsynsenheter hela 47 gånger för sådant som läkemedelsförväxlingar,
felaktiga injektioner, överdoseringar, fallskador, bristande omvårdnad. Anmälningarna torde bara vara toppen på
ett isberg – de flesta brister anmäls aldrig utan sjunker in i ett mörkertal. I tidningen berättar
familjemedlemmarna till en 83-årig man hur de gång på gång funnit denne inkletad med sin avföring när de
kommit på besök.
”Han hade avföring över hela kroppen. Och han gnuggade sig i ögonen med händerna fulla av bajs.” ”Fyra
dagar senare var det samma sak...Då hade han intorkad avföring på hela kroppen och svåra smärtor från sin
cancer.” ”23 timmar senare var han död.”
Liknande historier kring andra bolag har vi läst i pressen under flera års tid. Det går säkert att skapa vinster om
man minimerar bemanningen och låter människor lida.

På annan plats i tidningen kommenterar Lotta Gröning att ”Våra hundar behandlar vi bättre.” Hon påtalar att
Attendo Care slog kommunens bud med 15 procent vid upphandlingen av vården. ”Deras recept för att vårda
de äldre byggde på färre personal. Vi har sett det förr och är knappast förvånade. Jag är däremot förvånad över
att folk kan gapskratta åt den gamla socialistiska devisen att man inte ska tjäna pengar på människors
utsatthet.”

Ur tankefelssynpunkt kan anmärkas att det verkar röra sig om en övergeneralisering av enfaldigt och cyniskt
ekonomitänkande in på områden där det krävs ett mer problemanpassat och humant tänkande. Observera även
de felaktiga och avledande associationer som bolagsnamnet ”Attendo Care” (ungefär ”Uppmärksam omsorg”)
ger, när verksamheten har som huvudidé att hänsynslöst utnyttja äldre människor för att skapa vinst.

Bonusfel
Det tycks vara en utbredd tankegång på en del håll inom näringslivets toppskikt att stor bonus till företagsledare
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och toppchefer leder till ekonomisk framgång för företaget. Det saknas vetenskaplig underbyggnad för denna
föreställning. Det torde vara så att företags framgångar ofta sammanhänger med externa faktorer på marknaden
och med slumpartade skeenden. Det verkar även som förekomst av bonusprogram kan leda till diverse
manipulationer med företagets ekonomi som inte behöver vara till fördel för företaget på sikt. Förekomsten av
bonusprogram kan misstänkas vara ett sätt att höja lönerna utan att det sticker så mycket i ögonen eller ett
formellt acceptabelt sätt att girigt ta för sig ur företagets kassakista. Det tycks vara ett generellt fenomen i
organisationer med goda ekonomiska resurser att de som befinner sig närmast kassakistan plockar åt sig mer på
det ena eller andra sättet, något som förekommer även inom offentlig förvaltning.

Ett exempel på underligt bonustänkande ges i Expressen den 20 augusti 2006. Moderata ungdomsförbundet går
ut med förslaget att ”Ge läraren bonus om barnen lyckas”. Lärare ska kunna få en extra månadslön om deras
elever lyckas i skolan. Inget sägs om hur förslaget skulle finansieras ute i kommunerna. Förslaget framstår som
tvivelaktigt ur flera aspekter. Varför skulle just lärarna, och inte eleverna som faktiskt är de som lyckas, få
bonus? Dessutom är förutsättningarna för eleverna att lyckas olika i olika klasser, så vad skall menas med
”lyckas”? Skall de lärare som måste kämpa med elever med svårigheter i skolan inte kunna få bonus, medan
andra lärare bara skall kunna kvittera ut sin bonus därför att de råkar undervisa klasser med begåvade och starkt
studiemotiverade elever? Vem är det som bestämmer om en elev lyckas? Det är lärarna själva som konstruerar
prov och rättar prov och väger samman provresultat m.m. till ett betyg. En lärare skulle själv kunna se till att ge
höga betyg för att uppnå en egen bonus. Som lätt inses påminner förslaget om hur man ute i näringslivet ger
enbart ledningen bonusar och andra ekonomiska belöningar, medan de många som arbetar ihop vinsten inte får
särskilt mycket del i den. Vid granskning av näringslivet har också i en del fall påtalats hur bokföringen och
företagets affärer manipulerats för att öka bonusarna.

”Borde”-fel
Baggini (2007) påpekar med hänvisning till uttalande från filosofen Kant att användningen av ”borde”
förutsättter ”kan”. Det är meningslöst att säga att något ”borde/bör” göras eller ändras som omöjligen ”kan”
göras.

Om någon säger till mig att jag borde vara 195 cm lång så framstår det som absurt. Däremot kan det vara
meningsfullt att hävda att jag borde gå ner 5 kg i vikt – fullt möjligt. I den värld vi lever i kan t.ex. arbetstagare
få höra att de borde göra dubbelt så mycket som de gör (trots att det för dem är omöjligt), idrottsmän få höra att
de borde slagit en konkurrent i spurten trots att de redan gett allt och politiker få höra vad de borde göra i frågor
där makten finns på annat håll. Baggini menar att vi inte bör säga att människor bör göra vad de realistiskt sett
inte kan göra. Det är skillnad på borde och borde, på bör och bör.

”Borde”-tänkande spelar i många sammanhang en positiv, socialt stabiliserande roll människor emellan. Det
finns en hel del vi borde eller inte borde göra mot varandra. Borde-tänkande kan även vara viktigt gentemot
miljö och ekologi, som annars kommer att förstöras för oss alla. Freeman & DeWolfe (2006) behandlar mer
ingående hur borde-tänkande kan bli till en plåga och hinder för oss själva och andra. Många ”borde” är inte
särskilt självklara och man kan ha olika syn på vad man ”borde”. Ett överdrivet kravtänkande kan uppkomma.
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Vi kan älta vad vi ”borde” ha gjort för många år sedan.
Vi kan okritiskt acceptera att andras diskutabla ”borde”-idéer pressas på oss och det kan ibland vara på sin plats
att påpeka för andra att de ”borde” hålla tyst med sina ”borden” och sköta sitt. Det tänkande som här påtalas kan
naturligtvis förekomma i andra termer än ordet ”borde”, t.ex. som ”skall/ska”, ”bör”, ”måste” eller ”det är
nödvändigt att”. Freeman & DeWolfe menar att vi inte bör låta oss snärjas av alla ”borden” utan ge oss själva
möjlighet att reflektera, överväga och välja snarare än reagera automatiskt.

Butiksfel
I butiksmiljöer begås tankefel ofta av både personal och köpare. Tankefelen i butiker gäller för det mesta
siffermässiga förhållanden kring datum, priser och förpackningsstorlekar, men även kvalitet hos varor i relation
till pris. Och inte minst obehövliga impulsköp kan innebära tankefel i form av överskattningar av behov och
förbrukning. Några exempel kan vara följande:
- Det förekommer inte sällan att pris slås in fel i kassorna och det kan till och med förekomma att föregående
kunds inköp adderas in i inköpssumman (det har hänt mig minst fem gånger). Att strunta i eller slänga kvitton
utan kontroll mot varorna kan innebära en betydande kostnad i längden för kunden och felen kan ibland vara
stora. Dock verkar kvaliteten på inslagningen skilja mellan olika butiker och personal.
- Ett exempel på till synes obegriplig felaktig inslagning utgör inslagningen av fyra tomater i en plastpåse som
”Sallat Isberg 0.365 kg x 25.90 kr/kg = 9.45”. Någon sallad hade inte passerat kassan, men jag såg och hörde att
kassörskan satt och pratade med kunden före som plockade ihop sina varor under tiden som inslagningen skedde.
Trots att invägningen borde lett till uppmärksamhet på existensen av tomater, så blir de till ”Sallat Isberg”.
- Det gäller att vara klar över vad för sedel man lämnar fram vid kontantbetalning och helst uttala sedelns valör
högt, något som även mottagaren borde göra. Kunden kan råka ut för att den som tar emot betalningen t.ex. ger
tillbaka på en 20-lapp, när kunden lämnat en 50- eller100-lapp och sedan vägrar att erkänna fel när det påpekas.
Det verkar kunna röra sig om ett uppmärksamhetsfel, där mottagaren automatiskt utgår från den lägre sedelvalör
som mest lämnas och sammanblandar sitt vanliga minne av denna valör med det enskilda fallet.
- Ett annat klassiskt fel är att felräkning (eller avsiktligt fel) leder till att kunden får för lite tillbaka vid kontant
betalning. Det gäller att vara uppmärksam och själv vara klar över hur mycket man skall ha tillbaka, särskilt som
turist med främmande valutor.
- Affären har ett pris på hyllan och tar ut ett annat pris i kassan. När det senare priset är högre finns anledning
påtala det och kräva att hyllpriset gäller och att kassapriset skall justeras. I ett fall fick jag påpeka skillnaden vid
flera inköpstillfällen innan kassapriset äntligen justerades ner. Även om det bara gäller någon krona så brukar jag
påpeka att jag inte tycker om att bli lurad.
- Affären sätter inte ut hyllpris och tar ut högre pris än konkurrenterna för samma vara.
Det är ofta en god affär att begära att få veta priset innan varan slås in i kassan och kanske
hellre besöka konkurrenten. För en ofta återkommande vara kan det bli hundratals kronor per år.
- Varan är felplacerad i butiken och verkar då ha ett annat, ofta lägre, pris än den faktiskt har.
- Många varor innehåller i syfte att öka försäljningen stora mängder socker. Kontrollera sockermängden.
- Varor som är datumkänsliga, t ex mjölk eller margarin, placeras av butiken i datumordning och längst fram
kan då stå varor som snabbt kommer att passera bäst före-datum. Ibland kan det till och med stå varor som
går ut samma dag eller som gick ut för några dagar sedan. Att inte kolla datum innebär ett underliggande
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antagande att bäst-före-datum är OK på varorna – ett tankefel som ger fördel för butikerna och nackdel för
köparna. Är det korta datum på mjölkförpackningar etc. kan det löna sig att kolla längre in/bak, om man inte
bedömer datum som okej.
- När det gäller frukt och grönsaker finns inga bäst-före-datum på varorna utan köparen får själv syna av
kvaliteten. Om köparen struntar i att kontrollera kvaliteten så kommer köparen då och då väl hemma att finna
sig ha köpt sådant som var mögligt eller ruttet redan i affären.
- En köpare kan lätt tro att det alltid är fördelaktigare att köpa en större förpackning jämfört med en mindre, men
så är ibland inte fallet, när mängden innehåll ställs i relation till priset eller när ett nära förestående bäst-föredatum finns med i bilden och innehållet inte kommer att hinna förbrukas.
- Ibland ger mängdinköp stora prisfördelar, t ex kan priset för läsk- och lättölsflaskor halveras,
om man köper i 20-backar och återbördar back med flaskor till butiken.
- Ibland leder inköp av stora mängder till att köparen inte kommer att förbruka allt och att det hade varit billigare
med en mindre mängd även om det relativa priset var högre.
- En liten prisskillnad på varor kan vid det enskilda inköpstillfället te sig försumbar, men vid många upprepade
inköp under åratal kan det summerat röra sig om hundratals eller tusentals kronor.
- Att en vara är dyrare än en annan behöver inte alls betyda att den har högre kvalitet eller är bättre. Ett bra
exempel på detta utgör ett och annat läkemedel på apoteken, där exakt samma preparat förekommer med olika
varumärken och till olika priser. Att inte vara klar över detta innebär bortkastade pengar och det är inte alltid
som personalen bryr sig om att upplysa om att det inte finns någon skillnad på innehållet.
- Ett märkligt fenomen är orimliga prisrelationer inom samma vara. Exempelvis kan jag när detta skrivs i en
ICA-butik köpa en glasburk med pulverkaffe motsvarande 100 koppar för 55.00 kr. Om jag redan har en sådan
eller liknande glasburk hemma, så kan jag köpa två påsförpackningar á 50 koppar med exakt samma kaffepulver
för 31.90 kr per styck, dvs. 64 kr för 100 koppar, när jag själv tillhandahåller burken. Det blir 9 kr billigare att
även köpa burken…
- Att ignorera tillfälliga billighetserbjudanden kan vara ekonomiskt oklokt, när det gäller nödvändighetsvaror
med stor förbrukning i hushållet såsom tvättsåpa, toapapper, hushållspapper, tvål etc. vilka kan lagras längre tid
och garanterat kommer att förbrukas i hushållet. Men det kan vara klokt att ignorera mängder av erbjudanden
rörande obehövliga varor.
- Ibland kan en bättre begagnad vara duga lika bra för köparen som en betydligt dyrare ny vara. Exempelvis kan
sådant som möbler, cyklar fungera lika bra som begagnade. Särskilt när köparen har tänkt sig användning kort
tid eller få gånger kan det vara fördelaktigt med begagnade artiklar. Även ur miljösynpunkt kan återbruk vara att
föredra.
- Livsmedelsbutiker tar till skillnad från många andra butiker betalt för plast- eller papperskassar till de inköpta
varorna. Ett vanligt pris tycks idag vara 1.50 eller 2.00 kr per kasse. Om man för en familj antar inköp av en
kasse per dag under ett år, så uppkommer en kostnad på storleksordningen 500-700 kr per år. Under ett helt
vuxenliv på säg 60 år kan det bli frågan om en kostnad i dagens prisnivå på 30-40.000 kr, som skulle kunna
användas till viktigare ändamål. Kostnaden för en eller ett par kassar kan te sig försumbar vid det enskilda
inköpet, men är verkligen inte försumbar i långa tidsperspektiv.
Alternativet är att ta med sig en eller flera tygkassar eller återanvända en eller flera plastkassar. Tygkassar
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finns idag i tunna och starka varianter (t.ex. Apotekets) som lätt ryms i en ficka. Även ur miljösynpunkt innebär
plastkassarna ett elände, som förbrukar resurser, ger upphov till sopor och är på väg att översvämma vår planet.
- Det är viktigt att ta vara på kvitton och garantisedlar när det gäller apparater, kläder, skor etc. där fel kan tänkas
uppkomma. Min erfarenhet är att fel ofta upptäcks eller uppkommer och pengarna kan vara bortkastade om man
inte kan styrka inköpet. Ofta är det också underlättande att köpa lokalt sådana varor som kan bli föremål för byte,
reparation etc.(om de kan köpas lokalt förstås). Ofta kan man också ha en sådan relation till den lokala butiken
att det kan gå att få rättelse även om kvittot slarvats bort. Det kan nog ses som ett tankefel att köpa skor i London
eller en mp3-spelare i Stockholm, om man bor i Filipstad på grund av den betydande sannolikheten för fel på
dagens varor.
- Den som inte är mycket kunnig bör i många fall inte bara gå in och ta en vara och gå till kassan utan bör ställa
frågor och pressa säljarna på besked och bedömningar om t.ex. hur apparater fungerar, hur lätta de är att sköta,
hur hållbara de är, garantitid m.m. Annars kan man stå med en apparat som man inte kan sköta eller som inte
passar ens egna behov. Verkar säljarna okunniga eller icke trovärdiga och butiken oseriös, så lämna butiken och
gå till en annan. Att köpa på grundval av alltför vag och bristfällig information kan bli ett dyrt tankefel
(förhastningsfel).
- Reapriser jämförs ibland med påstådda ordinarie priser i annonsering och skyltning. Dessa påstådda ordinarie
priser är ibland påhittade och har aldrig förekommit. Om man som kund tar intryck av den påhittade skillnaden
mellan ett fiktivt ordinarie pris och ett reapris, så begår man ett tankefel.
- Under t.ex. dagarna före nyår säljer åtskilliga butiker fyrverkeripjäser till så kallade reapriser, extrapriser etc.,
vilket då egentligen är det ordinarie priset för den korta period som butiken säljer fyrverkeripjäser. Att låta sig
påverkas av missbrukade språklig uttryck som ”reapris” etc., när de inte är berättigade innebär tankefel.
- Det kan vara viktigt att uppmärksamma de pågående dolda prisökningarna och försämringarna av varor.
Glassarna som blivit mindre, godispåsar som innehåller färre karameller, tandkrämstuber som blivit mindre,
strumpor som slits ut på hälen nästan genast och som höll i åratal förr, toarullar som blivit smalare och fått sämre
papper, tvättnypor som får försvagad metallklämma innebärande även att man måste köpa fler - dels för att
hänga upp samma mängd tvätt och dels för att de faller sönder snabbare, cykelfälgar som inte tål vikten av en
vuxen cyklist, äpplen som smakar vatten eller impregnerats med gifter i skalet. En grund till eländet med
bristande och sjunkande kvalitet i butikerna är att konsumenterna håller tyst alldeles för mycket med vad de
naturligtvis i stor utsträckning uppfattar. Om många konsumenter utövar påtryckningar genom att påtala till
personal och producenter, skriva insändare, anmäla till KO, köpbojkotta o.s.v., kan konsumenttrycket bli
besvärande starkt mot många av de trick som används. Varför koncentreras konsumenternas klagomål på
bensinpriset? Att inte påtala oegentligheter, bedrägerier och dumheter i butikerna innebär ett kollektivt tankefel
på så sätt att dumheterna fortsätter tämligen ostörda och drabbar alla konsumenter. Det är ett tankefel att
konsumenter är för snälla, inte uppträder tuffare.

En mer speciell form av butiksfel råkar butiksspanare ut för, när de griper kunder som är oskyldiga till snatteri
(se Metro 2007-02-08). Sådana gripanden är olagliga, men det kan finnas psykologiska förklaringar såsom
önskan att visa upp resultat, felaktig varseblivning eller att spanaren missat att en kund lagt tillbaka den vara som
kunden sågs plocka till sig. En mer rolig form av tankefel är när poliser griper civilklädda butiksspanare, som
springer efter snattare.

74

Byggfel
Att det förekommer slarvfel vid husbyggen torde vara trivialt, men ibland kan felen vara synnerligen allvarliga.
Byggfelen verkar ofta ha att göra med att man inte förutsett förhållanden kring belastning eller uppkomst av fukt
eller att ventilationen är för svag.
- Otaliga villaägare har fått gräva upp runt sina hus för att komma tillrätta med fukt i källaren.
- Tak i stora byggnader har rasat samman på grund av för klen dimensionering vid t ex storm eller snöbelastning.
- Tak läcker på grund av bristande noggrannhet med tätningen. Exempelvis läckte alla fyra taken på hus som
byggts på en tomt under kort tid. Till och med lekstugans tak läckte.
- Klagomålen på ventilation i bland annat skolor har varit massiva i många år. Man verkar inte ha tänkt på
de mängder av luft som behöver ventileras när många människor vistas i små lokaler.
- Fukt som ger upphov till mögel och hussvamp uppkommer ibland på grund av konstruktionsfel.
- Att skjuta upp löpande kontroll och oljning och målning av fönster kan göra att de tar upp fukt och ruttnar med
stora kostnader för byten som följd.
- Att använda byggmaterial typ golvbeläggning som avger farliga ämnen kan ge hälsoproblem.
- Ombyggnaden av det nybyggda Moderna muséet i Stockholm kan belysa hur stora byggfel kan inträffa
därför att det var fel tänkt vid byggandet.

Byråkratifel
Byråkratins tokerier upphör aldrig. Byråkratin låter regler gälla i strid med sunt förnuft. I Aftonbladet den 12
november 2006 berättas om den svenskfödde Robert Silwer, 34 år, som växt upp i Sverige och genomgått
svensk grundskola och gymnasium plus en termin på högskola. När a-kassedagarna höll på att ta slut blev han av
arbetsförmedlingen skickad till en elementär kurs i svenska för invandrare. Han känner sig kränkt och har god
anledning till det.

Bättre-än-genomsnittet-effekten (W – ”Lake Wobegon effect”)
Det finns en björnstark tendens hos människor att överskatta de egna prestationerna och den egna förmågan
i jämförelse med andras prestationer och förmåga. Denna tendens kallas även ofta för ”Lake Wobegon effect”
utifrån en påhittad stad i en amerikansk radioserie. Effekten har upprepat kunnat konstateras i mängder av
experiment och enkäter, som gett som resultat att (2011människor anser sig ha egenskaper som är bättre eller
mer önskvärda än genomsnittets.

Svenson (1981) fann att 80% av bilförarna ansåg sig tillhöra toppgruppen med 30%. Zuckerman & Jost (2001)
fann att de flesta studenter ansåg sig vara mer populära än genomsnittet. I en stor amerikansk enkät till
829.000 ”high school seniors” så ombads de svarande bland annat att skatta sin egen förmåga vad gäller
förmågan ”to get along with others”. Mindre än en procent bedömde sig själva ligga under medelvärdet och 60%
ansåg sig tillhöra de högsta tio procenten. Hela 25% ansåg sig tillhöra den högsta procenten (en procent i toppen)
!
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Carpe diem – felet
Uttrycket härrör från den romerske författaren Horatius och betyder ungefär ”njut av dagen”. Innebörden är att
njuta av livet medan man kan. Om man inte gör det så blir det allt färre tillfällen att göra det och till sist finns
inget tillfälle kvar. Ett exempel kan vara mannen som arbetade mycket och hade rejält med pengar på banken
till arvingarna, men föga hann umgås med sin familj och själv aldrig hann göra något av det han drömde om. En
del människor inser sent i livet att de borde tagit bättre vara på livet tidigare.

Den australiensiska sjuksystern Bronnie Ware arbetade i många år på ett hem där människor lades in under sina
sista veckor i livet. Hon beskriver vad människor mest ångrade i boken ”The top five regrets of the dying”
(2011). Människor ångrade mest följande:
1. Att inte ha uppfyllt sina drömmar i stället för att lyssna på andra.
2. Skulle inte ha jobbat så hårt.
3. Skulle vågat säga ifrån mer.
4. Skulle haft bättre kontakt med vännerna.
5. Skulle tillåtit sig själva att vara gladare.

Champagnesprutningsfelet
Enligt reportage i tidningarna förekommer det på fester att rika människor och deras barn ägnar sig åt att spruta
champagne, t.ex. i Saint Tropez, Båstad och runt Stureplan i Stockholm, och ofta med stora och dyra flaskor som
kostar åtskilliga tusenlappar. I Expressen den 20 augusti 2006 kritiserar insändarskribenten Julia Becker, 15 år,
detta fenomen.

”Hur tänker man när champagne för tusentals kronor sprutar ut på kompisarna eller i poolen? Maktkänslan
måste vara total och grupptrycket enormt, för än så länge verkar ingen tycka att de gör fel, inte ens medierna
tänker till när de glamouriserar dessa upptåg. Som människa har man ett ansvar gentemot andra och sig själv.
Vad främjar det självkänslan när det bara är pengarna som visar ens värde. Vad ger det oss andra för intryck?
Att pengar är något man bara kan kasta i sjön? Oansvarigt och omdömeslöst. Köp dessa människor några
vattenpistoler så kan de spruta vatten på varandra i stället!”

Det finns förvisso fler fenomen och mycket kostsammare fenomen kring delar av den rika subkulturens livsstil
(alla med överflöd av pengar lever ju inte på samma sätt) som kan diskuteras. Champagnesprutningen kan stå
som symbol för många andra arroganta inslag. För de som från barndomen tvingats att vända på slantarna och
avstå från allt utom det nödvändigaste ter sig de förmögna champagnesprutarnas beteende som en absurditet och
hån. I framtidens historieskrivning kommer det kanske att stå saker i stil med ”På den tiden var dom medvetna
om växthuseffekten, men i stället för att göra något åt den, så använde de rika sina pengar till överdådig livsstil
som att spruta champagne samtidigt som de gnällde över skatterna.” Det finns andra sätt att ha roligt, det finns
andra mer konstruktiva sätt att göra av med pengar och att stärka självkänslan.
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Utifrån en existentialfilosofisk eller ansvarsetisk synvinkel med krav på ansvarstagande ter sig det eventuella
tänkandet kring champagnesprutning och liknande fenomen mycket diskutabelt. Nu kanske man inte tänker
särskilt mycket utan det kan röra sig om barnsliga impulser som när barn sprutar vatten på varandra.

I Aftonbladet den 6 mars 2007 går krönikören Anders Westgårdh till skarpt angrepp under rubriken ”Att spruta
bubbel är ett hån”. Han konstaterar:
”Fenomenet med mindre vetande ungdomar som sprutar champagne kallas stekning och emanerar givetvis från
Stureplans innekrogar. Där är det ett sätt att leva. Kungabarnen gör det. Alla finansbarnen gör det. ”
Westgårdh menar att champagnesprutningen är ett hån ”inte minst mot de hårt arbetande proffs som med stor
yrkesskicklighet ägnar sig åt att producera champagne. Respektlös hantering av champagne är den värsta
yttringen av provocerande personligt överflöd.”

Den rika världen vältrar sig i sitt överflöd och hånar alla de som får kämpa för att få mat för dagen i vårt land
och i andra länder. Och barn dör hela tiden. Kontrasten gör champagnesprutning och alla andra dyra modeflugor
vedervärdiga.

Via media kan olika trender och moden, t.ex. champagnesprutning, genom imitation spridas ut till delar av
befolkningen i stort. Media verkar till stor del lösa sina innehållsliga problem genom att till leda skriva om rika
och kändisar – ofta gång på gång närmast tvångsmässigt om samma personer. Okritiskt, osjälvständigt och
fantasilöst tuggande och trams kring kändisar är vad vissa populära media bjuder oss i stället för att lyfta fram
väsentligheter eller intressanta människor eller intressanta fenomen. Skrivandet om de rikas fester och
champagnesprutning etc. ingår som en del i vissa medias projekt med lättfångade pseudonyheter. De svenska
kändisarnas beteenden räcker tydligen inte till så man tar in mängder av skvaller och trivialiteter kring kändisar
från några få andra länder.

Våra liv och vår tid är för viktiga för att slösas bort på att tänka på trivialiteter kring kändisar. Vissa media får
oss att förslösa vår korta tid på jorden. Varför finner vi oss i att repeterat läsa om champagnesprutning etc.?

Chattfel
Det finns en hel del exempel på hur människor råkat illa ut genom att chatta på nätet därför att en del av de som
chattar har ondskefulla motiv. Att nätet blivit en tummelplats för pedofiler är väl känt och barn har drabbats.
Föräldrar har uppmanats att vara vaksamma på barnens chattande. Men även vuxna kan råka illa ut. I
Aftonbladet den 2 dec 2006 redogörs hur tvåbarnsmamman Michaela, 23 år, fick sin lägenhet och katt uppbrända
av en man hon fått kontakt med genom att chatta. Ett sätt att skydda sig är förstås att inte alls chatta och i övrigt
undvika personer som uppträder suspekt.

Men om man vill chatta så kan det vara lämpligt att inte avslöja uppgifter som kan leda till identifiering, t.ex.
för- och efternamn, mer exakt ålder, ort, boendeadress, telefon, arbetsplats och exakt befattning. Ibland kan en
person spåras enbart på kringuppgifterna. Det påstås vara så att vissa eposttjänster automatiskt skickar med det
namn som uppgivits vid registrering – inte så lämpligt. En anonym adress kan vara lämplig. En person kan bete
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sig mycket olika på nätet och i mötet öga mot öga. Det är lätt att ljuga och fabulera när man chattar, då den andre
inte har någon omedelbar kontrollmöjlighet och att luras kan vara en poäng för en del. Det kan vara en klok
strategi att försöka få fram hur den man har kontakt med tänker och känner i olika frågor, t.ex. genom att ställa
frågor och uppföljningsfrågor och presentera material som andra får reagera på. Underliga reaktioner, konstiga
resonemang, motsägelser, att personen inte förstår saker och lögner kan vara varningssignaler och vid misstankar
bör kontakten brytas. Låt personen prata på och se vad som kommer. Det kan behövas tid för att etablera ett
förtroende – inte rusa på utan att veta särskilt mycket om den andre. Om man avslöjar sin identitet kan det vara
lämpligt att låta någon annan veta om vem man har kontakt med. Möten kan till att börja med ske på offentlig
plats utan att identiteten avslöjas. Någon annan bör då veta om var och när mötet sker eller kan man lämna ett
meddelande i bostaden eller på annat sätt, att hittas för den händelse att något allvarligt skulle inträffa. Det är få
personer som har ondskefulla avsikter och risken att stöta på någon kan därför förefalla liten eller försumbar.
Men det kan vara så att personer med ondskefulla avsikter söker många kontakter i syfte att någonstans få napp
eller få flera napp. Det är inte givet att risken är så liten som man godtroget tror och risken är som ett
gummiband – den ökar eller minskar beroende på hur man själv beter sig. Iakttar man säkerhetsåtgärder och gör
man sig kvitt de misstänkta kontakterna bör risken minska. Det egna omdömet spelar alltså avsevärd roll för
risken.

Exempelvis har det upptäckts pedofiler som sökt och fått många napp som resulterat i många övergrepp på barn.
Det förekommer även ondskefulla personer som söker många kontakter gentemot vuxna. Det finns säkert också
många nätkontakter som utvecklats positivt. Allmänt sett är nätet en resurs när det gäller att skapa relationer
mellan människor, men missbrukas tyvärr av några.

Cirkelresonemang
Vid cirkelresonemang utgår man från att något gäller och resonerar sig fram till eller fabricerar evidens
för att det man utgått från gäller, dvs. man återkommer till det man utgick från. Detta pseudointellektuella arbete
är egentligen överflödigt, då sättet att tänka inte gör det möjligt att komma fram till något annat än det man
utgick från. Detta sätt att tänka är dessvärre vanligt i höggradigt allvarliga sammanhang såsom till domstol
ingivna barnavårdsutredningar, polisutredningar av vissa slag och en del domskrivningar i svenska domstolar.
Det verkar vara en typ av logisk brist som är svår att inse även för en del rutinerade åklagare, advokater och
domare. Att det förekommer inom politik och debatt är kanske mindre anmärkningsvärt.

Exempelvis kan det tillgå så att man utgår från att påståenden i en anmälan är sanna, när man utreder.
Metoden kan då läggas upp ensidigt bekräftelsesökande och ensidigt tolkande utifrån förhandsuppfattningen.
Sätten att söka informanter, att ställa frågor och att välja ut och välja bort uppgifter utformas så att
förhandsuppfattningen får stöd. Motsägande uppgifter får små möjligheter att framkomma genom att de inte
eftersöks eller uppmärksammas. Vidare ignoreras eller avfärdas utan närmare undersökning eller frågande
alternativa möjligheter. Informanter kan påverkas att uppträda eller uttala sig till stöd för förhandsuppfattningen.
Sådant som framkommer och kan ges olika tolkningar tolkas utan vidare övervägande som stöd för just
förhandsuppfattningen. Alternativa tolkningar ignoreras. Triviala omständigheter och ibland sådana med hög
frekvens i den aktuella gruppen kan ges överdriven betydelse och hävdas ges stöd. Felaktiga och godtyckliga
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påståenden om verklighetens natur kan föras in som stöd. Ibland verkar det föreligga begränsade uppfattningar
om verklighetens natur i form av enkla schabloner som inte medger att det skulle kunna förhålla sig på något
annat sätt.

Exempelvis utformas de barnavårdsutredningar som inges till domstol enligt min erfarenhet genom cirkulär
”logik”. Detta underlättas av att utredningarna i regel inte har någon tydlig och uttalad frågeställning utan
utformas som klippkollage av uppgifter utifrån en i texten icke uttalad förutsättning (t.ex. ”Kalle måste
omhändertas”). Det som skall utredas förutsätts på vaga grunder och texten läggs upp som ett
övertalningsbudskap. Grundläggande strategier brukar vara undanhållande av relevanta uppgifter som talar emot
förhandsuppfattningen, t.ex. har resursanalyser för de berörda familjemedlemmarna inte genomförts eller
undanhållits i alla till domstol ingivna utredningar jag sett (men de kan förekomma i vissa andra utredningar). I
stället ägnar sig utredarna ofta åt flitig, men ofta inte särskilt omdömesgill, evidensfabrikation genom att ta med
triviala omständigheter, överdriva, förvränga, omtolka, antyda patologi, ta bort sammanhang, undvika att
precisera (vara vag) och även fabricera (hitta på) uppgifter. Kombinationen av undanhållande och
evidensfabrikation kan vid en ytlig granskning förefalla ge en slagkraftig ”utredning” (övertalningsdokument)
som dock lider av cirkulär logik. Utredningsmetoden och utredningspapperet har manipulativt byggts upp för att
ge stöd åt den från början bestämda slutsatsen eller bedömningen. Att även utreda med inriktning på att falsifiera
en hypotes eller med inriktning på alternativa hypoteser verkar inte vara något som ingår i den cirkelresonerande
utredarens begreppsvärld. En alternativ hypotes kan naturligtvis inte lättvindigt avfärdas med den verbala
tekniken att konstatera att inget framkommit som stöder den – detta kan bero på att arbete inte satsats på att
utreda den eller att man inte velat ta till sig sådant som redan finns i materialet.

Citatgruvdrift
Skribenter som hävdat den bibliska skapelseberättelsen (s.k. kreationister) har ibland använt sig av en
argumentationsteknik som betecknats som ”quote mining” (citatgruvdrift) ur evolutionisternas skrifter,
och denna teknik kan även förekomma i andra sammanhang. Citatgruvdriften utmärks av anförande av citat
(korrekta eller felaktiga) som ryckts ur sitt sammanhang och därigenom ger ett missvisande intryck. Urvalet sker
ensidigt för att ge stöd åt den egna tesen. Metoden är naturligtvis osaklig och logiskt ohållbar. För utförligare
beskrivning se http://www.talkorigins.org/faqs/quotes/mine/project.html

Cocktailparty – effekten
Vi kan kanske tro att vi klarar av att uppfatta mer än ett samtalsbudskap samtidigt, men experiment har påvisat
att vi bara klarar att uppmärksamma vad som sägs från en person. På ett cocktailparty med flera pågående talare
kan vi uppfatta budskapet från en av dem. De andra missar vi. Ett enkelt praktiskt exempel är när en
föreläsningsåhörare säger något till en annan åhörare bredvid. Om denne då väljer att lyssna, så missar denne vad
föreläsaren just då säger – det går inte att ta in båda budskapen samtidigt. Uppmärksamheten är begränsad och
selektiv. Se t.ex. Bachmann et al, 2007.
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Czermak-effekten
När två punkter på huden successivt och upprepat stimuleras med ett optimalt tidsintervall mellan
stimuleringarna (t.ex. 100 millisekunder) upplevs en taktil stimulus röra sig fram och tillbaka och inte två olika
retningar skapade av två olika taktila stimuli (Bachmann et al, 2007; Kirman, 1974). Detta fenomen med
skenbar rörelse beskrevs av Johann Czermak år 1855.

Dammsugning
Det förekommer ofta inom politik, journalistik, socialtjänst, påstådda utredningshem och andra organisationer
sökande efter och noterande av sådant som är negativt om människor. Detta kan gå till överdrift och innebära
ackumulering av irrelevant information, triviala omständigheter och annan evidensfabrikation genom att t.ex. ta
bort sammanhang kring händelser, överdriva uppgifter och underlåta källkritisk prövning av uppgifter typ
subjektiva påståenden, skvaller och godtyckliga tolkningar. Resultatet blir en påse med värdelöst ”damm”. En
sådan hög skulle man kunna få ihop om de flesta eller alla människor eller familjer i vårt land. Det innebär ett
tankefel att tro att sådant skräp skulle ha något sakligt värde. Mycket intressanta kontrasterande resultat skulle
kunna erhållas om de utredare etc. som hänger sig åt dammsugning själva blev föremål för sådan metodik.
Metodiken är starkt förföljande till sin karaktär och används ibland när t.ex. mindre nogräknade media förföljer
personer. Ett praktexempel var medias cyniska hantering kring den oskyldige man som först greps för mordet på
utrikesminister Anna Lindh. Expressens förtal av skådespelaren Mikael Persbrandt är ett annat framträdande
exempel, där tidningen inte kontrollerade uppgifter den fått in.

Datafiske (W – ”data dredging”)
Med datafiske avses här att i forskningssammanhang söka efter statistiskt säkerställda (oftast med 5% felrisk)
samband i stora datamängder utan att ha någon teori eller förhandshypotes. Det är inget fel att skapa en hypotes
utifrån iakttagelser i data, men hypotesen skall testas på andra data i samma fråga. Detta är ett sättatt undvika att
slumpmässiga fluktuationer i data får bekräfta ett samband. Helst bör upprepade test av hypotesen ske för att den
skall anses bekräftad eller förkastad. Om man har en stor uppsättning data så kan de slumpmässigt indelas i
datamängderna A respektive B. A kan användas för att skapa hypoteser och B för att testa hypoteserna.

Dataintrångsfel
Inför valet 2006 begick några folkpartister dataintrång på socialdemokraternas hemliga nätverk. Intrånget
användes för att ta fram informationer som utnyttjades politiskt och var kända högt upp i partiets ledning.
Tankefelet i detta agerande bestod i att medan man gjorde intrånget så bortsåg man från de etiska och juridiska
aspekterna och tänkbara konsekvenser kring dessa som allmänhetens fördömanden och risken för åtal (vilket
inträffade).

En opinionsstorm mot partiets metoder och en dubbelmoraldebatt utbröt strax före valet och ledde till att partiet i
runda tal halverade sitt mandatantal. Väljarna bestraffade partiets agerande mycket hårt. Man tänkte inom partiet
att fusk skulle löna sig men det gjorde det inte på grund av reaktionerna mot fusket när det avslöjades.
Partiledaren som sannolikt ljög mer än en gång om vad han visste blev senare utbytt.
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Déjà vu – fel
Termen kommer från franskan och betyder ”redan sett”. Felet innebär en känsla av att man tidigare upplevt
något liknande, men det har inte skett. Exempelvis kan man uppleva sig tidigare ha träffat en person som man
faktiskt träffar för första gången. Motsvarande fenomen kan förekomma när man hör saker (déjà entendu). Det
förekommer också upplevelsen att man för första gången ser något som man sett förut (jamais vu, ”aldrig sett).
Enligt Nationalencyklopedin förekommer dessa slag av fenomen särskilt vid uttröttning och ibland vid epilepsi
som utgår från tinningloben.

Demokratifel
Inom de västerländska demokratierna framhålls ivrigt hur demokratiska våra samhällen är och hur andra stater
som ännu inte är så demokratiska snarast bör bli det. Synar man de västerländska demokratierna närmare in i de
politiska organen och processerna så uppdagas många föga demokratiska fenomen och tankar, t.ex. utnämning
av föga kompetenta partiboksinnehavare till höga poster inom statsförvaltningen utan att tjänsterna
konkurrensutsätts - vad som ibland kallats för ”tjänstekorruption” och som varit lätt att iaktta på kommunal nivå
för relativt ordinära arbeten – partibröderna ska försörjas. Att de privata och offentliga makthavarna alltmer
accelererar bort från folkets flertal vad gäller lönenivåer, arvoden, bonusar och pensionsvillkor ter sig också
diskutabelt. Glömd är den gamla jämlikhetsdebatten på 70-talet. På den tiden påtalades ofta hur makthavarna i
diktaturens Sovjetunionen tjänade många gånger mer än arbetarna. I dagens Sverige var det länge sedan just den
typen av kritik mot diktaturer hördes. Definitionen av demokrati har förändrats eller ska vi säga
marknadsanpassats och det är numera tämligen okej bland makthavare att på diverse sätt öppet sko sig på folkets
bekostnad även i Sverige.

Ett annat stort problem i vår demokrati utgör som bekant ägarstrukturen för de stora media, där starka
ekonomiska aktörer och deras intressen mycket stryks medhårs och inte kritiskt granskas i någon större
omfattning och djup.

I Aftonbladet 2006-02-08 refereras hur Aleida Guevara (Che Guevaras dotter) är i Sverige för att försvara
revolutionens Kuba. Hon får då frågan om Kubas brist på demokrati.
”Aleida Guevara förklarar att även om kubanerna inte kan välja mellan olika partier, så kan de rösta på
personer de litar på. Och så slår hon tillbaka:
- Hur kan ni i Sverige förresten tala om demokrati – ni som har en kung?
Publiken på Skåne Social Forum i Lund applåderade entusiastiskt åt den jämförelsen. ”
Ja, hur kan vi det med en fundamental brist på demokrati i själva statsskicket? Det kan finnas anledning lägga till
att det dessutom idag är frågan om en kung som erhåller mångmiljonbelopp av skattebetalarna och samtidigt
ägnar sig åt skatteplanering , sysslar med lyxliv och lek med bilar och även strukit en diktator medhårs i ett
uttalande. Den svenska demokratin har inte en demokratiskt vald och i mångas tycke värdig innehavare av
statschefsposten. Med ett svart-vit-tänkande talar vi om demokratier och icke-demokratier, men vid närmare
påseende ter sig ofta verkligheten mer gråtonad. Det gäller att städa bättre i det egna huset, innan man klagar på
grannens bristande städning.
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Destruktivt utnyttjande eller icke-utnyttjande av rättighet
I vårt samhälle har medborgare och organisationer många rättigheter, t.ex. yttrandefrihet och tryckfrihet. Det
faktum att rättigheterna finns innebär inte att de behöver eller bör användas till destruktiva ändamål, t.ex.till att
uttala lögner eller publicera kränkande uppgifter eller bilder. Ibland verkar den som kränker en annan inte ha
tagit med i beräkningen att den kränkte skall svara och att svaret ibland även kan nyttja liknande
angreppsmetoder. Att tanklöst genomföra angrepp med hjälp av rättigheter kan skapa svåra konflikter.
- Ett framträdande exempel när detta skrivs är Jyllands-Postens publicering av nidbilder av profeten Mohammed.
I detta fall utnyttjades rättigheten destruktivt och alla vet hur det gick. Knappast någon bestrider principen att det
skall vara tillåtet att publicera detta slags bilder. Men syftet och lämpligheten är andra frågor. Vad var det
verkliga syftet? Var det lämpligt? (även om de våldsamma reaktionerna inte kommit) Har Jyllands-Posten gjort
en motsvarande test med nidbilder på Jesus? Varför inte? Vad skulle de kristna kyrkornas reaktioner blivit?
- Ett framträdande exempel på destruktivt icke-nyttjande av rättighet utgör europeiska politikers reaktioner
på Jyllands-Postens hetsande mot Mohammed. Varför tog europeiska politiker inte starkt avstånd från innehållet
i publiceringen? Enstaka debattörer och kommentatorer tog avstånd, men inte de ledande politikerna. Begrep inte
politikerna skillnaden mellan åsiktsfriheten i pressen som princip och innehållet i ett enskilt fall? I Aftonbladet
2006-02-07 debatterar Johan Ehrenberg denna fråga och utropar: ”I en demokrati är det en politikers
förbannade plikt att kritisera publiceringar han/hon ogillar, även om han så är statsminister eller
folkpartiledare. Det kallas politisk debatt.” Var blev kritiken mot Jyllands-Postens omdömeslöshet av?
Förmådde man inte göra logisk åtskillnad mellan princip och innehåll? Genom ett tankefel så smälte de samman
och principen visste man att man borde försvara. Politikerna förmådde inte klargöra frågan genom att ta
ställning för principen och mot innehållet. Kanske gjorde frågans dubbla dimensioner att den blev tankemässigt
svårhanterlig?

”Det fungerade inte”
Baggini (2007) påtalar ett generaliseringsfel som innebär att man snabbt i tanken rör sig från ”det fungerade inte
där och då” till ”det kommer inte att fungera här och nu”. Som Baggini påpekar kan det förekomma flera fel i
denna tankegång. Ett fel är om ”det” inte är samma eller tillräckligt lika i relevanta aspekter. Ett annat fel är om
omständigheterna här och nu skiljer sig i relevanta aspekter från de som rådde där och då. Ett tredje problem kan
vara att innebörden av ”fungera” är olika.

Exempelvis kan en trafiklösning som inte fungerat på en plats komma att fungera på en annan därför att
fordonsflödet är mindre eller förarbeteendena annorlunda eller skyltningen tydligare. Ordet ”fungera” kan även
skifta betydelse från att eliminera stillastående köer till betydelsen att undvika kollisioner och olyckor.

Diagnosfel
Det händer förstås i kliniska sammanhang att fel diagnos ställs och ibland med allvarliga konsekvenser. En
annan typ av tankefel i särskilt psykiatriska sammanhang är att man tror sig ha begripit något genom att en
diagnostisk etikett tillskrivits ett fenomen. Detta verkar kunna leda till att problemanalytisk tankeverksamhet
avstannar. Diagnoser verkar ibland närmast vara ett sätt att hantera vårdpersonals egen ångest. Diagnos och
person kan också förväxlas, särskilt genom ett missledande språkbruk. Det diagnostiska språket är ett sätt att
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tänka eller inte tänka om kliniska problem. Verkligheten, inkl. vårdtagaren, är som den är oavsett vilket
tankesystem och vilka etiketter som väljs. Ett mer givande begrepp är problemanalys, där mer preciserade
uppgifter och en mer fruktbar förståelse eftersträvas. Ett symtom kan utredas med avseende på förelöpande
fenomen, uppkomst, utveckling, förekomstsituationer,förändringar, upplevelser, olika tänkbara inverkande
faktorer etc.

Diagramfel
Diagram konstrueras ibland bedrägligt och det är lätt att låta sig suggereras. En diagramproducent vill i
reklamsyfte eller utifrån ekonomiska eller politiska syften visa t.ex. en stigande trend för något. Det går då dels
att ta ut en för övertalningssyften lämplig tidsperiod eller för syftet lämpliga tidpunkter, där en jämförelse
uppvisar en stigande trend. Hade annan tidsperiod eller andra tidpunkter valts hade trenden tett sig annorlunda.
Det innebär tankefel att låta sig luras av sådana diagram.

Ett ytterligare sätt att lura människor med diagram är att manipulera storleken på stegen på de båda axlarna, så
att en kurva stiger brant om man vill det eller inte gör det om man vill det. Små ökningar kan på så sätt fås att
se stora ut eller en sjunkande trend kan fås att se obetydlig ut. Som komplettering kan skalorna på lämpligt sätt
stympas så att inte värden som besvärar inte kommer med.

En typ av missvisande diagram innehåller tvådimensionella figurer. Om man t.ex. vill visa att lönerna
fördubblats över en tioårsperiod, så kan man rita två penningpåsar, där den andra är dubbelt så hög som den
första. Men då även bredden brukar växa till det dubbla för den andra påsen så är dennas yta fyra gånger större
än den förstas. Dessutom bör i vår tanke den andra påsen ha tre dimensioner och vara även bli dubbelt så tjock
som den första. Den andra påsens volym ger snarast intrycket att lönen blivit åtta gånger större (och kanske
underförstått att löntagarna då borde vara nöjda – att prisökningarna ätit upp löneökningen behöver ju inte
nämnas).

Ännu ett sätt att luras med diagram kan vara att mata in otillförlitliga mätvärden eller förfalskade mätvärden
(något som till och med förekommit vid fusk inom forskarvärlden). Felkällor kan förtigas och det kan finnas
brister i inrapportering av uppgifter. En i sammanhanget mycket viktig fråga är vem som producerat eller beställt
diagrammet och om det finns motiv att snedvrida i någon riktning hos dem som konstruerat eller betalt för
diagrammet.

Ibland kan uppgifterna i diagrammet eller i anslutning till diagrammet vara så knapphändiga eller undanhållna att
det inte går att säga vad diagrammet betyder, än mindre kritiskt värdera det. Syftet är att suggerera läsaren utan
att uppfylla några som helst saklighetskrav.

Det kan innebära tankefel (det källkritiska misstaget) att fästa avseende vid diagram utan att diagrammet och
dess underlag närmare kritiskt prövats. Det kan ibland behövas att man går tillbaka till uppkomstsituationerna för
uppgifterna. Exempelvis kan anlitade intervjuare ha riktat förväntningar mot intervjupersonerna eller de som
rapporterar in kan ha misstolkat
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instruktioner eller kan ha gjort runda gissningar etc. Enkätpersoner kan ha fyllt i enkätformulär som ställt
orealistiska krav på minnet och med ambitionen att snabbt bli kvitt formuläret. En intention att spela
undersökande organisation ett spratt eller att värna egna intressen med osanna svar kan ha funnits hos en del
svarande.

Differentieringsfel
Differentieringsfelen är vanliga och handlar om att man inte skiljer på olika exemplar eller situationer av det som
ytligt sett verkar vara samma sak. Dessa fel leder till ytliga och missvisande resonemang och felaktiga
förväntningar på hur människor kommer att bete sig. Några exempel som jag kommenterar kan vara följande:
- ”Människor är giriga.” En del är det, andra inte.
- ”Kalle är aggressiv.” Här görs ingen åtskillnad mellan olika situationer och dessutom är termen ”aggressiv”
meningslöst vag och värderande på ett kränkande sätt.
- ”Missbrukare ljuger alltid.” Det förekommer säkert att missbrukare liksom andra människor ljuger, men
frågan är om de gör det alltid.
Och frågan är om de ljuger mer än många andra grupper? Monotonimarkörer av typ ”alltid”, ”varje gång”,
”aldrig” m.fl. är sällan sakligt berättigade.
- ”Jag har så dåligt minne.” Gäller det allt material eller kanske bara sådant jag är ointresserad av eller i bara
stressande situationer?
- ”Bilförare kör ofta berusade.” Detta gäller framför allt manliga och yngre bilförare. Det är mer sakligt att
uttala sig om undergruppen än om hela gruppen. Och vad menas här med ”ofta”?
- ”Män är djur.” Detta är ett idag bevingat politiskt uttalande i den svenska samhällsdebatten och det mediala
tumult som följde påvisade väl konsekvenserna som kan följa på en generalisering.

I samband med det här slaget av odifferentierat tänkande talas ibland om generaliseringsfel, representativitetsfel
eller homogenitetsfel i stället för beteckningen differentieringsfel.

Vi tenderar att indela bland annat människor i kategorier trots att de är unika individer (p g a genetisk variation
och olika miljöfaktorer). Vi vill gärna göra det kognitivt bekvämt för oss genom att använda
kategoribeteckningar och genom att hävda att det föreligger likheter (gemensamma egenskaper) för dem som vi
stoppat in i kategorin. Vi överdriver homogeniteten inom kategorin eller anser enskilda medlemmar av
kategorin vara representativa för kategorin.
Exempelvis följande resonemang:
- Alkoholmissbrukare har egenskaperna x, y och z.
- Pettersson är alkoholmissbrukare.
- Pettersson har egenskaperna x, y och z.
Även om Pettersson skulle ha samtliga egenskaperna så kan dessa ta sig
olika uttryck hos olika alkoholmissbrukare. Det torde därför vara klokt att hävda att
Missbrukare 1 ≠ Missbrukare 2 ≠ Missbrukare 3 ≠.........
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Det kan dessutom förekomma uttalanden av typen att någon med en eller flera av egenskaperna x, y eller z är
alkoholmissbrukare. Detta kan vara fel då sådana egenskaper skulle kunna förekomma även hos andra människor
än alkoholmissbrukare och på helt andra grunder.

Både tankefelet att betrakta medlemmar i en kategori som likartade och tankefelet att tillskriva en kategori till en
person utifrån enstaka tecken är aktuella inom psykiatrisk diagnostik. Dessa tankefel kan mötas genom krav på
mer preciserad problemanalys av den unika individens unika situation.

Direkt verklighetskontakt – en illusion
Vi märker inte den tolkning som sker när vi varseblir verkligheten omkring oss och tror oss ha direkt kontakt
med omvärlden. Denna kan vara annorlunda än vi uppfattar den och vår varseblivning begränsas av vilka
sinnesorgan vi har och vilken kapacitet de har. Det är väl känt hur olika varelser i denna värld olika sinnen och
olika kapacitet hos sinnena.

Exempelvis kan en hund känna lukter som inte en människa kan känna. Vi tror att verkligheten är som vi
upplever den och tänker inte på att vår egen upplevelse är endast en av ett stort antal möjliga upplevelser.
Påvisandet av stora mängder av s. k. perceptuella illusioner visar hur vi påverkas att uppfatta verkligheten
felaktigt, t.ex. den välkända Muller-Lyer-illusionen, där två lika långa streck förses med inåtriktade respektive
utåtriktade pilar och därför upplevs vara olika långa. Även människor kan uppfatta omvärlden mycket olika, t.ex.
utifrån olikheter i intressen och kultur. Ett exempel är den välkända gumma-flicka-figuren, där betraktaren kan
växla mellan att uppfatta en gumma respektive en ung dam. En konstnärligt tränad person kan t.ex. vanemässigt
uppfatta former och färger på annat sätt än den som saknar sådan träning. Där den otränade bara ser grön natur
kan den konstnärligt tränade se en mängd olika varianter av grönt. Där den otränade bara ser berg kan den
konstnärligt tränade se spännande sprickor och formvariationer.

Diskonfirmeringsfel (W – ”disconfirmation bias”)
Det kan förekomma en tendens att kritiskt granska uppgifter som motsäger ens övertygelser och samtidigt
okritiskt acceptera uppgifter som är i överensstämmelse med övertygelserna (se Edwards & Smith, 1996). Vid
ensidigt bekräftelsesökande (”confirmation bias”) däremot så undviks motsägande information och den
bekräftande informationen accepteras eller konstrueras.

Diskrimineringsfel
I dagens samhälle får inte diskriminering förekomma i den betydelsen att människor behandlas eller bemöts
olika beroende på sådant som härkomst, kön, ålder, religion eller tillhörighet till etnisk eller politisk grupp. Ett i
vårt land vedertaget undantag utgör särbehandlingen av kungahuset, som enligt statsskicket försörjs av
skattebetalarna och där t.ex. kungen står över lagen. Möjligen kan även en del på innehav av rätt partibok
grundade tillsättningar av tjänstemän i stat och kommuner anses som diskriminering. Frånvaro av diskriminering
innebär t.ex. att den i sak mest meriterade kan få en tjänst och inte behöver stå tillbaka för någon annan på grund
av t.ex. kön, ålder eller invandrarstatus.
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Diskursfel
Begreppet diskurs har använts i varierande betydelser (Neumann, 2003). Socialpsykologerna Potter & Wetherell
(1987) definierar diskurs som ”alla former av talad interaktion, både formell och informell, samt alla typer av
skriven text”.

Inom ett samhälle förekommer olika slags diskurser, som kan genomgå förlopp med varierande inriktning och
intensitet. En diskurs kan plötsligt starta eller pågå längre eller kortare tid och kan snabbt upphöra. Den kan
drivas brett i t.ex. media eller enbart av någon eller några få personer, t.ex. en författare som läses av få.
Diskurser är språkliga och kan förväxlas med faktiska förhållanden och leda till diverse tankefel och felaktigt
handlande. I små samhällsfrågor kan överdrivna och intensiva diskurser utvecklas, vilket kan kallas
diskursintensifiering. Den kan drivas på av någon aktör som vill få en fråga att framstå som viktigare än den är.
Men en diskursintensifiering kan även vara högst berättigad och ändå alltför svag i förhållande till en sakfrågas
tyngd. En intensifiering av en diskurs kan leda till att det uppkommer ökad rapportering av sådant som
diskursen handlar om. Ett konkret exempel kan vara öppnandet i TV-programmet ”Uppdrag granskning” i
december 2007 av en diskurs om ICA-butikernas kötthantering. TV-teamet bevisade att fyra granskade ICAbutiker satte nytt datum på köttvaror för vilka datum gått ut. I detta fall var intensifieringen berättigad och ledde
till att allmänheten gjorde iakttagelser och anmälningar gentemot fler butiker. Inom ICA- koncernen var
förfarandet säkerligen anat eller känt, men utsatt för diskursrestriktioner. Sådana innebär att det
finns uttalade eller tysta regler för vad man får tala om, med vem och var. Det existerade ingen diskurs i media
om ICA:s kötthantering och förmodligen trodde de flesta kunder att den var i sin ordning. ICA:s ledning
startade snabbt efter avslöjandena en kvalitetsdiskurs om kötthanteringen som verkar ha haft som syfte att få
kunderna att tro att hanteringen skulle vara i sin ordning från och med att ICA-föreståndarna sammankallats och
fått förmaningar.

Denna diskurs var avledande och gav ett felaktigt intryck eftersom kriminell kötthantering i ICA-butiker
anmäldes senare i tid. Den som litade på ICA:s kvalitetsdiskurs begick ett tankefel. Kvalitetsdiskurser är ofta
förekommande inom reklam, affärsliv, utbildning, forskning m.fl. områden, men som många erfarit rör det sig
också ofta om tomma ord och teater.

Andra exempel på snedvridningar av verklighetsuppfattningen (och därmed risk för tankefel) genom diskurser
utgör diskursförvrängningar och diskursförtunningar. På senare år har det varit vanligt med miljödiskurser och
etiska diskurser inom affärslivet. När det konkreta innehållet i modeorden granskas närmare så har ofta det som
skett i företaget varit minimalt och tunt. Ännu allvarligare är att det kan ha införts samtidiga försämringar vad
gäller miljö och etik. Med diskursförvrängning avses att en aktör lyckas förvränga det ursprungliga innehållet i
en diskurs för egna syften. Exempelvis kan miljöförstörning kallas för miljöhänsyn. Bolags girighet och
plundring kan kallas för etik. Exempelvis hindrade Svenska kyrkans etiska diskurs inte kyrkan från att ha stora
aktieinnehav i vapenproduktion (för en del år sedan åtminstone). Även statusdiskurser kan inspirera till tankefel.
När organisationer eller personer med hög status hävdar något, så kan de trots detta ha fel. Det är heller inte
ovanligt att organisationer och personer med hög status (inkl. professorer) inte vet vad de pratar om. Det är bara
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en ingående granskning av sakfrågan som kan avgöra vad som är rätt eller fel, om det ens går att avgöra.
Sakfrågan kan inte avgöras genom icke relevanta diskurser.

Distraktionsfel
När vi skall lösa problem eller fatta beslut är det lätt att vi låter oss distraheras av sådant som inte har med saken
att göra. Att bilförsäljarens trevlighet inte bör få påverka hur vi väljer bil ter sig logiskt självklart, men ändå
händer det. Ibland kan vi lätt fås att tro att irrelevanta informationer har med saken att göra och vår
uppmärksamhet avleds i riktning mot dem. Pröva att lösa följande problem:

”Du har en låda med 9 svarta sockor och 23 grå sockor. Alla sockor har samma form och material. Det är
absolut mörker. Hur många sockor måste du ta för att vara säker på att ha ett matchande par?”

Som läsaren kanske upptäcker är det lätt att fixera sig vid antalet sockor av varje färg som exakt anges. Antalet
spelar i detta fall med bara två färger ingen roll. När man tar upp de två första sockorna så finns fyra möjliga
kombinationer: svart + svart, grå + grå, svart + grå, grå + svart.

På grund av mörkret vet vi inte vilken kombination vi fått (om det nu inte skulle gå att känna någon skillnad på
materialet) och för att vara säkra på att få ett matchande par, så måste vi ta en socka till, som då blir antingen
svart eller grå. Ihop med någon av de icke-matchande kombinationerna hos de första två sockorna så kommer
den tredje sockan att ge ett matchande par även för dessa. Det är antal färger på sockorna som spelar roll, inte
antalet sockor av vardera färgen (minst två sockor av den ena färgen krävs dock).

Djävulstro
Enligt Schön (2004) är djävulen ett synnerligen vanligt väsen i vår folktro, något som bekräftas av ett antal
vanliga språkliga uttryck förknippade med djävulen (t.ex. ”jävlar”, ”fy fan”, ”satans”, ”dra åt helvete” etc.).
Djävulstron hör helt samman med den kristna tron och kom hit samtidigt med den. Enligt Schön vann djävulen
snabbt insteg i nordisk folktro genom äldre tiders predikningar. Enligt den kristna uppfattningen kunde djävulen
uppträda nästan överallt, men hade sin mer fasta hemvist i det mycket otrevliga helvetet. Föreställningen är från
början orientalisk. Kyrkan kopplade samman alla andra folktroväsen med djävulen. Trots att djävulen ofta
åkallas i modernt språk, så saknas helt en kritisk-vetenskaplig grund för djävulstron. Den tillhör en kyrklig (ofta
betecknad som ”andlig”) dualistisk idévärld med mentalt primitiv tudelning av föreställda fenomen och
motställda begrepp (t.ex. ”god – ond”, ”Gud – djävul”, ”himmel – helvete”, ”kropp – själ”).
Mycket elände i världen kan naturligtvis godtyckligt tolkas som en påstådd djävuls verk, men det kan lika gärna
tolkas som att en påstådd Gud är mentalt störd eller underlåter att sköta den värld han skall ha skapat eller är
inkompetent eller som att varken Gud eller djävulen existerar. Tankefelet imperfecta enumeratio (ofullständig
uppräkning - av i detta fall möjliga tolkningar) verkar vara vanligt förekommande när det gäller att anföra tecken
på en påstådd Guds respektive påstådd djävuls aktivitet. Det finns alternativa tolkningar av de anförda tecknen.
Ibland kan djävulstro leda till svåra mänskliga konsekvenser när människor mår psykiskt dåligt eller skadas eller
dödas baserat på djävulstro. I Aftonbladet den 11 april 2007 beskrivs vad den mordmisstänkte bakom
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vansinnesdåden i Finsta ett par dagar före skall ha sagt. Han skall ha sett sig som ”djävulens lärjunge” och som
om ”satan själv fanns i mig”.

Utifrån sådana, åtminstone bidragande idéer, mördade han med kniv en 51-årig sjubarnspappa och knivhögg
ytterligare fyra personer i samhället. De kretsar i vårt samhälle som predikar djävulstro eller okritiskt vidareför
de kulturella vanföreställningarna om existensen av en djävul är inte utan ansvar för detta slag av händelser. Fick
mördaren i skolan eller via kyrkans inflytande lära sig att ta djävulen på allvar eller inte?

DNA-fel
När ny teknik såsom DNA-teknik förs in i en verksamhet som brottsutredningar så kan alltför enkla tänkesätt
kring tekniken lätt komma att råda. Förekomst av en påstådd gärningsmans DNA på t.ex. ett offers kläder kan i
enstaka fall ha en annan förklaring än att han begått brottet, t.ex. att blodstänk från den påstådde gärningsmannen
hamnat på offrets jacka, när offret besökte samma offentliga toalett som den påstådde gärningsmannen. Det är
även möjligt att bedrägligt skaffa och plantera DNA-spår i syfte att sätta dit någon, t.ex. fixa några hårstrån från
någon som en bedragare vill sätta dit eller ta en kondom med sperma ur någons sopkorg och kleta på ett
klädesplagg och sedan anmäla för våldtäkt.

Det krävs alltså noggrann utredning av hur DNA-spår hamnat där de hamnat, innefattande klarläggande av
alternativ. DNA är ingen trollformel för att klara upp ett brott och erbjuder utöver sina avsevärda fördelar för
uppklarande avbrott även vissa möjligheter till brott med hjälp av planterad DNA. DNA-forskaren Marie Allen
(2007) påpekar att ”Det är mycket lätt för en brottsling att placera ut falska DNA-spår – mycket lättare än att
placera ut falska fingeravtryck.”

I Aftonbladet den 5 februari 2007 pekar polisprofessorn Leif GW Persson på ett annat problem med förenklade
tänkesätt kring DNA-prov. En serievåldtäktsman i Umeå, den s.k. Hagamannen, greps i mars 2006. Redan 2002
hade polisen DNA från våldtäktsmannens bror, men ingen såg likheten med gärningsmannens DNA. Persson
tycker att ”Det är så jävla dumt att jag inte trodde på det först.”
”Om du tar fram ett dna på de här båda bröderna så ser du direkt att de måste vara väldigt nära släkt, det kan
vara far och son, det kan vara helbröder, någon annan förklaring finns inte.”
Det kan ur genetisk synpunkt anmärkas att förälder-barn och helsyskon har i genomsnitt 50% av generna
gemensamma, vilket ger upphov till stora likheter i DNA-profilerna.
Både polisutredarna och Statens kriminaltekniska laboratorium verkar endast ha haft i huvudet att DNA från
brotten skulle stämma med just gärningsmannen och har förbisett möjligheten av att någon av de 777 insamlade
DNA-profilerna skulle härröra från någon nära anhörig, som råkat komma med bland de många män som fått
lämna saliv på tops. I ett fall i England avslöjades efter många år en serievåldtäktsman genom att systern åkte
fast för rattfylleri och hennes DNA-profil visade stora likheter med den DNA-profil som fanns från våldtäkterna.

Persson menar att Hagamannen kunde gripits fyra år tidigare och det grova överfallet i december 2005 kunde ha
undvikits. Man kan ju tro att de som sysslar med brottsutredningar borde ha sådana här utredningsmöjligheter
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helt klara för sig, men fallet med Hagamannens bror visar att så inte varit fallet i Umeå i vart fall. ”Det är så
klantigt att det trotsar all beskrivning” säger professor Persson. Kanske är en omständighet i sammanhanget att
polisutredarna aldrig blivit uppmärksammade på teknikens möjligheter? Och att SKL jobbar på rutin och
underlåter att påpeka möjliga analyser för polisutredare? Hur många brott förblir ouppklarade på grund av
förenklade sätt att tänka och förbiseende av möjliga analyser?

Doktrinen om nollpåverkan
Doktrinen om nollpåverkan innebär att en bedömare inte inser eller erkänner att han/hon påverkar den som
bedöms i de fall det förekommit samspel i form av t.ex. samtal eller andra transaktioner. Uppgifter i t.ex.
polisförhör eller i utredande samtal ses som ”rena” och opåverkade av utredaren själv. Ett bristande samarbete
kan formuleras som en egenskap hos den ena parten, trots att det finns två parter. Den andra parten tänks inte ha
någon del i det bristande samarbetet. Enligt mängder av socialpsykologisk forskning förekommer omfattande
och starka påverkanseffekter mellan människor. En person kan uppträda på ett sätt gentemot utredare A och på
ett helt annat sätt gentemot utredare B och utredarna har del i detta.

”Dom är knäppa”-felet
Ibland lyckas vi hitta vad vi tycker är underligheter i ett annat land eller hos en annan grupp eller familj än den vi
själva tillhör och drar självbelåtet slutsatsen att ”dom är knäppa” eller någon likbetydande tanke.
- Ett exempel utgör kåsören Herrera Eriksson som i Aftonbladets Resebilaga 27-28 maj 2006 driver med
norrmännen. Med hjälp av några valda exempel kommer hon fram till att ”Norge är vrickat bortom all
räddning” (även rubrik) och att norrmännen är ”egensinniga knäppisar”. Som bevis anförs att ”Visa-kortet
funkar i Indiens hopplösa delstater, i ryska förorter och i baltiska hålor – men inte i Norge” samt någon
utgjutelse över öppettider i livsmedelsbutiker samt över norrmännens folkdräkter och mackätande. Det hela är
knappast helt allvarligt menat, men utgör ett exempel på hur man med selektiv och ensidig argumentation kan
resonera sig fram till hur knäppa ”dom är”, där vilka ”dom” är varierar från fall till fall.

Det är givetvis lätt att hitta ett antal fenomen i t.ex. Sverige som ter sig knäppa även sedda ur många svenskars
synpunkt och en del knäppheter har vi för övrigt gemensamma med norrmännen. Det är naturligtvis vid en
balanserad bedömning även möjligt att finna mycket i Norge, i vilket norrmännen framstår som förnuftiga och
som förnuftigare än svenskarna

Dokusåpafel
När det gäller de populära dokusåporna på TV, så är bilden i rutan av vad som händer en sak och vad som mer
sanningsenligt händer en annan sak. Det har vid många tillfällen påtalats i pressen att saker hänt och händer som
inte visas i rutan. Det är också med nödvändighet så att ett mycket begränsat urval görs, som kan vara mycket
missvisande. Urvalet kan misstänkas göras i syfte att tilltala tittarna och höja tittarsiffrorna. Exempelvis kan
bagatellartade konflikter ges utrymme. Men avancerade bedrägerier mot tittarna används också. I Aftonbladet
den 8 november 2006 intervjuas bonden Mikael Larsson som deltagit i dokusåpan ”Bonde söker fru”. Han
avslöjar att programmen med honom varit uppgjorda konstruktioner. Han valde sin drömkvinna redan dag två
och ”resten av dagarna gjorde vi bara tv”. Larsson och hans tilltänkta sade som det var till övriga och alla
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spelade med. Kvinnorna fick själva välja i vilken ordning de skulle åka vid utröstningen. ”I tv-serien funderar
Mikael just nu för fullt över vem han ska välja, men i verkligheten visste han alltså redan på den allra första
dejten vem han ville ha.”

Dokusåpans verklighet bestod alltså i detta fall av skådespeleri. Det blir då ett tankefel att tro att det som visas
i rutan är äkta. Att lura människor genom den dubbla kombinationen av bilder och prat är en av TV-mediets
principer.

Domstolsfel
I en analys av rättsfall tar Wagenaar, Crombag & van Koppen (1993) upp ett antal ”accepted rules” vid
bedömning av evidens i rättsliga sammanhang, främst domstolar, men dessa kan även gälla polis, åklagare och
allmänhet. Jag återger här några av dessa ”regler” med några kommentarer från forskarna och mig. Det bör dock
påpekas att forskarna utgår från främst situationen i holländska domstolar vid tidpunkten för undersökningen.

”Vittnen ljuger sällan under ed”. Detta är enligt forskarna ett ofta använt argument som förnekar många goda
skäl för vittnen att ljuga under ed.

”Vittnen som tjänar på att ljuga kan ljuga under ed.” Forskarna menar att denna regel som är motsatt
föregående används lika ofta, t.ex. för att förkasta ett alibi.

”Vittnen som hade goda möjligheter att se en förövare gör tillförlitliga identifieringar.” Forskning kring
ögonvittnesidentifiering har påvisat att många fel begås både i utredningsmetodiken och form av felaktiga
identifieringar, något som inte minst kunnat visas genom DNA-analyser efter det att sådana infördes.

”Vittnen som hade mycket dåliga möjligheter att iaktta en förövare kan i alla fall göra tillförlitliga
identifieringar”.
Forskarna menar att denna regel ofta används i domstolar. Jag har själv sett flera svenska fall.

”När två vittnen påstår samma sak, så har de knappast fel.” Denna regel förnekar möjligheten av att vittnen
under samma förhållanden lätt kan begå samma fel och även att vittnen inte behöver vara oberoende av varandra,
dvs. kan ha pratat sig samman eller låter den enes uppfattning råda. Det kan tilläggas att vittnen kan påverkas av
omgivning eller utredare att tycka sig ha iakttagit samma sak, t.ex. genom förväntningar eller tillhandahållande
av ledtrådar.

”Bekännelser är vanligen sanna.” Det är ett faktum att det förekommer falska bekännelser, både medvetna och
omedvetna.

”Poliser är mer tillförlitliga än andra vittnen.” Forskarna argumenterar för motsatsen med argumentet att
poliser inte så väl kan minnas varje undersökning utan tenderar att använda sig av minnesrekonstruktioner enligt
hur det bör ha gått till.

90

”På sin dödsbädd talar de flesta sanning.” Denna folkliga föreställning behöver som lätt inses inte vara hållbar.
Att människor kan tycka att en döende borde tala sanning i stundens allvar är en annan sak. Det kan finnas
åtskilliga anledningar att dölja sanningen även på dödsbädden.

”En gång tjuv, alltid tjuv.” Logiskt sett bör det inte tillåtas inverka på bedömningen vad en person gjort tidigare,
men i praktiken kan vetskapen om det inverka. Detta är ett s.k. personargument (argumentum ad hominem).

”Alla knarkare är tjuvar.” Extrema generaliseringar av ”alla”-typ är ofta eller ibland inte hållbara i ett enskilt
fall.

”Ju mer säkert ett vittne anser sig vara, desto högre sannolikhet att vittnet talar sanning.” Enligt forskning är
sambanden mellan upplevd säkerhet och faktiskt korrekthet mycket låga och praktiskt betydelselösa, dvs. vittnen
som uppger sig säkra har många gånger fel och vittnen som uppger sig osäkra har många gånger rätt.

”Experter från naturvetenskaperna begår nästan aldrig misstag.” Det finns många motexempel dokumenterade
och det har förekommit många fall av motsägande bedömningar från naturvetare (inte minst inom medicinen).
Det kan även tilläggas att den tillgängliga kunskapen inom naturvetenskaperna är begränsad och att de
tillgängliga uppgifterna i det enskilda fallet kan vara begränsade och det bästa en naturvetare kan åstadkomma
kan vara en bedömning med avsevärd felrisk. Enskilda naturvetare är naturligtvis även felbara i den meningen att
de t.ex. kan brista i kännedom om forskningsresultat, kan begå tekniska fel eller begå tanke- och bedömningsfel.

”Poliser begår inte mened.” Forskarna menar att det förekommer att poliser begår mened, men de åtalas sällan.

”Den som associerar sig med kriminella är själv kriminell.” Regeln används ibland för att döma utan konkreta
evidens. Det kan påpekas att ibland behöver en person inte ens veta om att någon man träffar är kriminell och
ibland kan man kanske ana det men inte själv delta i något kriminellt.

”Åklagare åtalar sällan oskyldiga personer.” Forskarna menar att detta innebär ett argument kring basfrekvens
som undergräver principen om att någon skall anses oskyldig till dessa att fällande dom i domstol föreligger
(Europakonventionen, även svensk lag). Sett utifrån vanligheten och allvaret i förekommande
utredningsmetodiska brister, så kan det dessvärre vara vanligt att oskyldiga personer åtalas och alla frikänns inte
av domstol (en del har senare blivit frikända).

”Psykologer kan tillförlitligt skilja mellan sanning och lögn.” Professionella bedömare som psykologer,
psykiatrer, socialarbetare, poliser m.fl. kan liksom andra inte detta bättre än att kasta krona (se t.ex. Vrij, 2000).
Att de själva kan tro det eller att domstolar tror det är ett tankefel. Vetenskapliga studier visar motsatsen.

”Försvararen ser till att inga evidens missas som kan påvisa att den åtalade är oskyldig.” Forskarna menar att
det finns många fall där försvaret misslyckats med detta. I svenska domstolar förekommer även att
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försvarsadvokaten aktivt motarbetas av åklagare eller domare, när han söker få förundersökningen kompletterad
eller söker föra fram motevidens i domstolen. En del advokater verkar dessutom agera passivt och kan i vissa
fall, såvitt jag förstått i något slags anpassningssträvan, underlåta att begära närmast självklara kompletteringar
eller föra fram befintliga motevidens.

Några tillägg till dessa punkter från Wagenaar och medarbetare kan göras utifrån mina erfarenheter som
sakkunnig vid svenska brottmål, där jag kunnat jämföra förundersökningsmaterial och domskrivningar. Jag sätter
siffror på dessa tillägg av tankefel i rättsliga sammanhang.

1. Poliser, åklagare och domstolar underlåter att söka efter, ta till vara och beakta sådant som talar till fördel för
den misstänkte eller som talar emot att något brott begåtts. Detta är ett frekvent tankefel som kan ha sin grund
i förhastad slutsats och en övertygelse om hur det förhåller sig.

2.Lögn och trovärdighet kan avgöras genom att iaktta kroppsspråk och paraspråk (dvs. det som åtföljer tal men
inte utgör ord, t.ex. tonfall, pauser, gråt). Att lekmän skulle kunna avgöra frågan om lögn/sanning genom
beteendetecken har sedan länge påvisats felaktigt inom forskningen om hur man kan upptäcka lögn (se t.ex.
Ekman, 1985; Vrij, 2000). Att t.ex. gråt skulle anses tyda på sanning är ingen hållbar föreställning eftersom gråt
ofta, kanske oftast, används för att manipulera eller ljuga eller bedriva utpressning. Att lugn skulle tyda på
sanning är inte heller en hållbar föreställning. Det är viktigt både för den som talar sanning att bli trodd, men
även och kanske i ännu högre grad för den som ljuger. Den som ljuger söker framstå i fördelaktig dager och
uppträda som en som talar sanning. Formuleringar i domstolar som ”trovärdigt intryck” och ”bär det
självupplevdas prägel” ter sig tvivelaktiga ur saklig synpunkt. Även lögnare vill ge ett trovärdigt intryck etc.

3. De uppgifter ett barn lämnar i ett videofilmat och inspelat och utskrivet förhör påverkas inte av en
förhörsledare som ställt mängder av förutsättande och ledande och upprepade frågor och kommit med många
förslag på vad barnet kan säga. En del domstolar har dock inte accepterat sådana evidens, men felet verkar
utbrett.

4. Det går att i domstol utan någon analys av dialogutskriften och genom en enda uppspelning av videobandet
bedöma ur rättslig synpunkt innehållet i ett barnförhör på t.ex. en halvtimma eller en timma eller flera förhör
som spelas upp efter varandra. Detta kan annorlunda uttryckt innebära att bedömarnas hjärnor har fått motta
och bearbeta flera hundra frågor/påståenden och svar plus hur polis och barn ser ut och rör sig. Utifrån vad
vi vet om människans kapacitet att hantera information från mängder av forskning inom kognitiv psykologi, så
är denna metod eller snarare etablerade praxis en omöjlighet ur saklighetsteoretisk synpunkt. Det mänskliga
minnet och tänkandet klarar inte av sådana informationsmängder på det sättet. Arbetssättet kan även lätt ge
upphov till suggestioner och förbiseenden av exakt vad som sägs och förbiseenden av vem som först påstått
något (barnet eller förhörsledaren).

När jag analyserar inspelade förhör så läser jag med pennan i hand noga igenom dialogutskrifterna och noterar
för varje fråga till vilken hypotes den hänför sig eller om den är hypotesneutral. Jag studerar även hur respektive
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fråga tekniskt sett är utformad och studerar förhörsledarens reaktioner på svaren. Jag noterar även vem som först
påstår något och huruvida ett svar föregåtts av någon ledtråd från förhörsledaren eller tillkommit genom
upprepning och press. Jämförelser av uttalanden på olika ställen i dialogutskriften och i olika förhör görs. Även
jämförelser med ofta relativtomfattande förhör (mest i sammanfattad form) med andra relevanta personer görs.

I regel förbiser förhörsledarna helt eller nästan helt andra hypoteser än den huvudhypotes de följer vid urvalet av
frågor. Andra hypoteser ges alltså ingen eller föga chans att framträda. Många frågor brukar vara förutsättande,
ledande, upprepade, argumenterande, ordergivande etc. och gillande kan visas för vissa typer av svar och
ogillande eller förvåning inför andra svar, dvs. vissa svarstyper förstärks och andra motverkas. Cirkulär logik
används på så sätt att frågor väljs och formuleras för att ensidigt söka bekräfta den hypotes eller snarare
övertygelse som drivs. Frågor och svar som skulle kunna kullkasta hypotesen undviks. Tolkningar görs utifrån
hypotesen och inte utifrån någon alternativ hypotes. Resultatet kan då bli att den hypotes som förelåg från början
anses bekräftad utan att den utsatts för några falsifieringsförsök och även genom att det tillverkats pseudoevidens
till stöd för den. Jag har sett åtskilliga fall av detta slag.

5. Ensidigt bekräftelsesökande förekommer i domskrivningar.

6. Förbiseende eller medvetet undvikande av motevidens förekommer i domskrivningar.

7. Argumentation till stöd för en vald hypotes med argument som även skulle ge stöd åt
en eller flera alternativa hypoteser förekommer i domskrivningar.

8. Att människor kan minnas fel beaktas ofta inte alls i domskrivningarna. Ur den moderna minnesforskningens
synvinkel måste det förekomma många minnesfel i rättsliga sammanhang. Mycket tydligt blir det i vissa fall,
t.ex. när olika vittnens signalement på samma person blir motstridande eller ögonvittnesidentifiering strider mot
DNA-identifiering eller när minnesuppgifter om en tidpunkt eller fysiska objekt kan ställas mot objektiva
uppgifter. Men i många fall blir det inte tydligt att minnesfel figurerar, t.ex. när det gäller händelseförlopp,
minnen av samtal etc.

9. Att avkunna en dom i ett komplext och tungt mål utan sakliga motiveringar förekommer.
Exempelvis måste tunga motevidens beaktas och inte bara försvinna i domsskrivningen.

10. Att domstolar inte kan ha fel i sin bedömning är en föreställning som förekommer runt om i samhället.
Kanske mest bland dem som haft ringa eller ingen insyn i domstolsprocesser. Men föreställningen finns även
inbyggd i själva rättssystemet med förhållandevis svaga möjligheter att få omprövning av felaktiga domar. Det är
med nödvändighet så att domstolarna måste använda sig av felbara mänskliga bedömare och även så att det i
många fall inte är en helt enkel uppgift att reda ut vad som hänt. Att domstolar ofta får presenterat skeva och
partiska material, även från polis och åklagare, gör inte uppgiften lättare. Dock borde många fel gå att undanröja
genom kritisk granskning och en stärkt medvetenhet om hur bedömningsfel kan uppstå.
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Dramatiseringsfel
När det triviala eller vanliga görs om till något dramatiskt uppkommer ett dramatiseringsfel. På grund av sin
vanlighet på kvällstidningarnas löpsedlar skulle det även kunna kallas för ”löpsedelstankefel”, men det
förekommer även i t.ex. skvaller eller berättande av historier. Dramatiseringens funktion verkar vara att få mer
uppmärksamhet från läsaren eller åhöraren.
- Kvällstidningar uppvisar ett långt drivet missbruk av dramatiska termer som ”attack”, ”kris”, ”chock”,
”kollaps”, ”bryta ihop”, ”tala ut” m.fl. ord vad gäller inte särskilt anmärkningsvärda förlopp. I
reportagetexterna brukar sällan finnas täckning för rubriktermerna, som ofta framstår som bedrägerier.
- Ett konkret exempel utgör kvällstidningen som på löpsedel och i ett tvåsidigt uppslag hävdade att ”vargar
jagat” en skolflicka i ett samhälle. I texten handlar det om att flickan uppfattat två lösspringande hundar, inget
jagande överhuvudtaget och inte av vargar, vilket framgår vara en efterkonstruktion av flickan och hennes
föräldrar sedan det stått i tidningen om att vargar skulle ha jagat rådjur i samhället. Av andra pressuppgifter
framgick att det fanns ett vittnen som ansåg att det rörde sig om ett par lösspringande hundar, som brukat
förekomma i området och som ett namngivet vittne sett samma morgon. Detta vittne säger kritiskt i en lokal
tidning: ”Man kan undra hur stor sannolikheten är att det samma morgon både springer två hundar och två
vargar i samma område”. Det skulle kunna tilläggas att även om det kan förekomma varg i denna kommun, så
är även där hundar mycket mer vanligt förekommande än varg (beaktande av basfrekvenser för fenomen).
En tillfrågad viltbiolog konstaterar att vargen är i princip ofarlig och att ingen känd attack på människor skulle
finnas från de senaste två hundra åren i Skandinavien. Han menar att ”Djurens beteende och det faktum att de
var två talar emot att det var varg. Men inget är omöjligt. Det kan också röra sig om en hund och en varg som
slagit sällskap och hundar kan som vi vet vara aggressiva.”

Aggressiva hundars nära association med människor tycks göra att de inte får publicitet i nivå med vargar trots
allt jagande och bitande av människor och ibland ihjälbitande av människor. I samhällets lokaltidning har
vargdebatten gått het men någon debatt om hundar och hundägares ansvar har inte synts till.
Ännu ett exempel på vargdramatisering kom i en kvällstidning några veckor senare under rubriken ”Bellas
fotsteg höll by i skräck”. När en familj såg spår utanför sitt hus ringde de efter länsstyrelsens rovdjursspårare
som konstaterade att det ”sannolikt var en ung varg” (jfr senare avsnitt om sannolikhetsfel). Annars hade den
inte vågat stryka så nära huset. ”Allt tydde på det, men det är lätt att förväxla en vargs avtryck med en hunds
eller ett lodjurs.” Rovdjursspåraren bakspårade dock och hamnade 200 meter bort på grannens gård, där han
mötte den skällande hunden Bella, stor som en varg och som hade gjort en rymningstur hemifrån och genom
mänsklig tankeaktivitet blivit en ”sannolik” varg som höll en by i skräck. En intressant fråga är varför
förstahandstolkningen inte blev att spåren härrörde från en sannolik hund? Generellt sett är ju hundar mycket
farligare för människor än vargar med stora mängder skadade och dödade människor de senaste tvåhundra åren.
Exemplet belyser även det utbredda tankefelet att på vag grund begagna termen ”sannolik/t”.
- En del historier i fisketidningar bör nog också räknas till dramatiseringsfel. Att de genom sådana tankefel kan
vara underhållande är en annan sak.
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Drogmissbruk
Enligt Wiers & Stacy (2006) är problemet vid drogmissbruk ofta inte att missbrukaren inte förstår att
nackdelarna med fortsatt missbruk väger tyngre än fördelarna. Problemet verkar snarare vara att missbrukare har
svårt att motstå automatiska utlösta impluser att använda drogen. ”The central paradox in addictive behaviors is
that people continue to use drugs even though they know the harm.” Forskarna menar att traditionella metoder
vid drogmissbruk behöver kompletteras med metoder som påverkar de automatiska processerna och nämner
uppmärksamhetsträning (”attentional retraining”) som ett exempel. Exempelvis kan personer tränas att rikta
uppmärksamheten bort från alkohol. En annan möjlighet är att genom träning söka automatisera handlingsplaner
med alternativa beteenden (t.ex. ”If I drive, then I drink soft drinks”). Det handlar om att förändra primitiva
automatiska tankefel och sökande kring drogen, t.ex. ”sök drog – se drog – konsumera drog”, dessvärre ofta
påhejade av den sociala omgivningen.

Drömfel
Kring mänskliga, nattliga drömmar florerar mängder av icke sakligt grundade och spekulativa föreställningar
och teorier (se t.ex. Passer & Smith, 2006). Det finns till och med de som utgivit sig för att förfoga över det rätta
sättet att tolka drömmar. Vi drömmer mest under s k REM – sömn (Rapid Eye Movements, dvs. snabba
ögonrörelser). Om en person väcks under REM-sömn, så är sannolikheten 80-85 procent att få en drömrapport.
När man väcker de som sover icke-REM-sömn, så är sannolikheten att få rapporterat en dröm omkring 15-50
procent. Ett populärt tankefel är att drömmar endast förekommer under REM-sömn. Omkring 25 procent av de
livliga drömmar som vi har varje natt inträffar under icke-REM-sömn.

Freud skilde på drömmars manifesta respektive latenta innehåll, dvs. drömmarens berättelse respektive dess
underliggande betydelse. Han menade att drömmaren genom drömarbete förvandlade den latenta meningen till
ett manifest innehåll.

Exempelvis kan en dröm om ett tåg som kör genom en tunnel symbolisera en penis som tränger in i en vagina i
Freuds sexualfixerade tolkningsrepertoar. Omedvetna önskningar kan uppfyllas genom drömarbetet. Freuds
idéer har inte fått vetenskapligt stöd. Drömtolkning framstår som en höggradigt subjektiv verksamhet, där olika
tolkare når olika resultat, dvs. den ligger utanför saklighetens domän, men kan möjligen i avsaknad av
sanningsvärde ändå vara terapeutisk eller underhållande.

En annan ofta uppdykande idé kring drömmar gäller de påstådda sanndrömmarna. Ibland är väl dessa
efterkonstruktioner eller minnesfel eller i samtal uppkomna konstruktioner i ljuset av vad som inträffat eller
innebär brister i överensstämmelse mellan drömmen och vad som faktiskt skett. Men det förekommer säkert i
många fall att något i förväg drömt blir verklighet och med rimlig överensstämmelse. Detta kan ha mer än en
förklaring, bortsett från att drömmaren lyckats förutse framtiden på något oförklarligt sätt. En möjlighet är att
drömmaren förfogar över kunskaper och erfarenheter som gör att drömmaren redan i medvetet tillstånd känner
till möjliga framtida förlopp. Om drömmaren t.ex. vet att ett hus har ett dåligt tak, vet att det håller på att blåsa
upp och sedan drömmer att taket blåser av, så kan det bli sant därför att taket var dåligt och det blåste – båda
förhållandena var kända för drömmaren. En mycket viktig förklaringsmöjlighet är dock slumpträffar. Människor
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drömmer enormt många drömmar och det händer mängder av saker i verkligheten. Det torde vara oundvikligt att
verklighetsrelaterade drömmar råkar ut för slumpträffar då och då. Någon drömmer att ett tak blåser av ett hus
och får läsa i tidningen dagen efter att så skett under natten när drömmen ägde rum. Sådana sammanträffanden
sker mest sannolikt per slump. Det kan tilläggas att i många fall blir drömmar om verkligheten klart felaktiga.
Någon drömmer att taket blåser av ett hus, men det har inte blåst av alls. Om alla sådana motsägande exempel
rapporterades skulle de förmodligen bli många gånger fler än ”sanndrömmarna”. Jag minns när jag som barn
drömde att min mor skulle dö om ett år – den skrämmande drömmen falsifierades och hon levde till 81 års ålder.

Även om drömmar inte har något sanningsvärde och rimligen inte någon information om psykologiska djup eller
andliga dimensioner, så kan vi naturligtvis göra något terapeutiskt, poetiskt eller positivt av dem liksom av
mycket annat i tillvaron, t.ex. ”Vad för positivt budskap har den här drömmen till mig?” Ibland kan det vara
lämpligt att bearbeta drömmar terapeutiskt, t.ex. förse en återkommande mardröm med ett lämpligt avslut så att
den upphör.

Schön (2004) menar att drömtolkning är ett viktigt inslag i traditionell spådomskonst. Tron på drömmar som
pålitliga vittnesbörd om framtiden har fått stöd i Bibeln, t.ex. Josefs tolkning av Faraos drömmar, och i
drömböcker som funnits i vårt land sedan 1600-talet. Drömböckernas storhetstid var 1800-talet. En del
tolkningar går tillbaka till antika källor, t.ex. den drömbok, ”Oneirokritikon” som Artemidoros från Daldis
sammanställde på 100-talet e.Kr. Den folkliga traditionen för tolkning av drömmar utgår bland annat från vissa
fixa symboltolkningar (jfr Freud). Exempelvis att tappa en tand betyder att en släkting eller någon annan som
man känner väl snart skall dö, att få se en orm innebär att något ont skall hända (jfr Freuds tolkning av ormar i
drömmar som penissymboler – utgår från en idé om likhet mellan orm och penis). Schön pekar på hur motiven i
vissa fall kan ha en lång idéhistoria. I en egyptisk papyrus från 1200-talet e.Kr. heter det:
”Om en man i drömmen ser att hans tänder lossnar. Illa: det betyder att en man av hans folk kommer att dö.”
Tolkningarna kan även variera med tid och kultur. Enligt en annan, ännu äldre papyrus är det ett gott tecken att
drömma om ormar, tvärtemot sentida tro. Som Schön påpekar är drömtolkning populär i vårt moderna
”informationssamhälle” och han menar att den ofta styrs av magiska tänkesätt som ännu ingår i vår världsbild
utan att vi är fullt medvetna om det.

Drömberättelser kan även som Schön antyder ha karaktär av efterkonstruktioner utifrån vaga minnen från
drömmar och med hjälp av kulturella tanke- och känslomönster och efteråt pålagd logik. Det är förstås möjligt
att en dröm kan komma att fungera som en självuppfyllande profetia. En tro på drömmen kan leda till att den får
hjälp att bli sann. Om t.ex. en man drömmer att han gifter sig med en kvinna som han känner till, så kan det leda
till att han närmar sig kvinnan och att drömmen förverkligas.

Dröm-verklighetsförväxlingar
Det förekommer att vi förväxlar dröm och verklighet på flera sätt. När vi är inne i en dröm kan vi
uppleva att det som händer är verkligt. Det kan även inträffa att en verklig situation upplevs drömlikt.
Det förekommer också att minnen av en dröm ter sig som minnen av något som faktiskt har inträffat.
Antagligen upptäcker vi relativt snabbt misstaget, men det finns rapporterade exempel där en person
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länge trott att ett minne från en dröm gällde något som faktiskt inträffat. Jag har själv från universitetsstuderande
insamlat ett 60-tal beskrivningar av sådana händelser, dock att misstaget för det mesta varit rätt kortvarigt.

Vi kan korrigera misstagen genom eget övervägande, genom upplysningar från andra personer eller genom att
verkligheten tränger sig på och korrigerar oss. I en del fall upplever personen en osäkerhet som leder till
kontroller med andra personer. Exempelvis kan någon drömma att en bekant person avlidit och i vaket tillstånd
senare tro att det faktiskt skett. Personen kan då själv korrigera drömmen genom att t.ex. söka i sitt minne och
konstatera att det saknas ett minnesmässigt sammanhang runt minnet eller kan någon annan råka tala
om personen i drömmen såsom levande eller kan drömmaren råka möta den person han trott vara död.
Men det kan även finnas en restpost av minnen från drömmar som aldrig blivit korrigerade. Drömmar
kan vara en av flera uppkomstbetingelser för falska minnen. Vi drömmer mycket, men många drömmar
har en sådan osannolik eller absurd karaktär att en dröm-verklighetsförväxling knappast kan ske.

”Du också”- felet, ”Dom också”- felet
Som svar till kritikern och argument för en åsikt, resonemang eller beteende anförs ibland att kritikern själv tänkt
eller gjort så. Ibland anförs att någon eller några andra gjort eller brukar göra så. En tanke eller handling blir inte
rätt bara för att någon eller några andra tänkt eller gjort likadant. Hur många som helst kan tänka eller handla fel
och det är fortfarande fel.
- Mamma: ”Du skall inte slå i dörren”. Lille Pelle: ”Det gjorde du själv förut och Lisa gör det också”.
I sak störs grannarna oavsett vem eller hur många som slår i dörren.
- ”Du hittar en massa metodfel i den här utredningen, men hur är det med dig själv, gör inte du fel ibland?”
Om sakfrågan är utredningens sakliga kvalitet, så är frågan om vilka fel kritikern i andra sammanhang begår inte
relevant. (det sker säkert, svaret är självklart ja och frågan är trivial och avledande).
- ”Alla mina kollegor gör så här” (t.ex. bryter mot lagen eller är berusade på jobbet). Handlandet blir inte rätt
eller lämpligt bara för att en mängd kollegor gör det. Personen har ett eget ansvar för sina handlingar.

Dualistiska tankefel
Det dualistiska tänkandet (tänka i två kategorier) genomsyrar den västerländska kulturen. Idéhistoriskt anses
det har uppkommit genom antika religioners idéer som inspirerade filosofen Platon till den dualistiska
läran om den rena idévärlden och den smutsiga materiella världen. Kristendomen övertog denna idé
och särskilt kyrkofadern Augustinus. Idéer om gott och ont, kropp och själ, himmel och helvete utvecklades.
Genom den kristna kulturen spreds detta diskutabla och enkelspåriga sätt att tänka och vi lever i högsta
grad med det idag. Vi talar ofta om svart-vit-tänkande eller antingen-eller-tänkande. Om du inte är för så är du
emot. Antingen är du dum eller begåvad, snäll eller elak, trevlig eller otrevlig. I frågeformulär och intervjuer
uppmanas vi ofta att svara ”Ja” eller ”Nej”. I skolans examinationer, TV-programmens enfaldiga frågesporter
och i de påstådda intelligenstestens värld är det ofta rätt eller fel som gäller vid bedömningarna. Alternativet
till det överförenklande dualistiska tänkandet är att tänka i grader, nyanser och under hänsyn till olika
situationer. Kalle är inte snäll eller elak. Han kan uppträda si eller så eller så beroende på sammanhang och
situation och beroende på hur andra uppträder mot honom. I frågeformuläret kanske ett rimligare svar än ”Ja”
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eller ”Nej” vore ”Det beror på” eller ”Det har jag aldrig tänkt igenom”. De dualistiska tankefelen innebär att en
komplex värld förenklas till två kategorier.

Ett exempel från JK:s i och för sig utmärkta rättssäkerhetsprojekt 2006 (rapporten ”Felaktigt dömda”) kan visa
hur även en arbetsgrupp av utomordentligt kvalificerade jurister kan råka begå ett dualistiskt tankefel i sin
analys i ett av fallen av felaktigt dömda personer (Fall 1). En person O återfanns dräpt av en sabel i en lägenhet
efter att en person K ringt polisen och uppgivit att han dödat O. I lägenheten hade O, K och ytterligare minst en
person R uppehållit sig och druckit betydande mängder alkohol (mycket berusade enligt K). K uppgav sig ha
minneslucka för själva händelsen när O dog och det kunde vara en egen slutsats att han tagit på sig gärningen,
dvs. K kunde ha begått ett tankefel. Teknisk bevisning saknades. K dömdes för dråp, men sökte resning med
åberopande av att R efter rättegångarna till olika personer uppgivit att hon utfört dråpet. R var inte i lägenheten
när K vaknade upp och såg att O var död. K beviljades resning av Högsta Domstolen och frikändes då. I sin
analys av vad som kan ha inträffat arbetar bedömargruppen, i texten åtminstone, enbart med två alternativ: att K
dödat O eller att R dödat O. Flera andra möjligheter som inte alls diskuteras är att O i den höggradiga
alkoholberusning som rådde kan ha dödats av våda (”sticksår i bröstet”) vid något slag av händelseförlopp där de
berusade personerna hanterat sabeln som fanns i lägenheten. K, R och O kan i någon kombination och
interaktion ha deltagit i ett sådant händelsförlopp. O skulle till och med kunna ha förorsakat sticksåret själv
oavsiktligt i det tillstånd han befann sig. Denna senare möjlighet aktualiserar även alternativet med självmord
under berusning. Möjligheten att någon annan gått in i lägenheten och utnyttjat tillfället till att döda O diskuteras
inte heller (har någon setts i närheten? kan någon ha haft motiv?). Utredandet och rättsprocesserna verkar i detta
fall först ha fungerat enkelspårigt med ett alternativ, som uppkommit genom K:s förhastade slutsats, men vid
resningen övergår tänkandet till att bli dualistiskt. Vid bedömargruppens analys övertas det dualistiska tänkandet.
Ett systematiskt alternativtänkande där olika alternativ utreds och övervägs bör krävas redan i polisutredningen
och åklagaren har ett ansvar för att så sker. Kvarstår flera möjliga alternativ finns inte tillräcklig grund för att
döma K eller R eller någon annan.

Inom svensk socialtjänst är det dualistiska tänkandet utbrett och stör arbetet. Exempelvis talar Hessle (2001) vid
analys av ett havererat fall om ”en farligt enkel tudelning i två kategorier av bättre och sämre människor” som
får stöd av ”att man ser det man vill se”. Hessle menar att vi ”strävar efter förenklingar för att bringa ordning i
den komplicerade och konfliktfyllda vardagens kaos”. Detta leder till att ”man bara ser det man kan se”.

Dumhetsfel
Det är naturligtvis möjligt att tänka dumt på många olika sätt. Utmärkande för mycken dumhet är att en person
inte lärt eller känner till sådant personen rimligen borde känna till – verkliga förhållanden har gått personen
förbi. Utmärkande kan också vara att en person går på och argumenterar utan att göra den mest elementära
kontroll, som hade avgjort saken. Agerandet kan resultera i att personen gör bort sig rejält. Många debattörer går
i denna fälla.
- I Aftonbladet 2006-02-07 attackerar EU-parlamentarikern Jan Andersson debattledaren Lotta Gröning för att
hon skall ha påstått att EU bestämmer om jordgubbars storlek. Han hänvisar till att han under sina elva år
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i Europaparlamentet ”aldrig sett någon sådan bestämmelse” och efterlyser var den bestämmelsen finns. Han
föregriper dessutom svaret genom att mena att om Lotta Gröning inte heller kan hitta den så borde hon sluta
sprida rykten om bestämmelsens existens.

Huruvida en sådan bestämmelse existerar eller inte borde varit synnerligen lätt för just en europaparlamentariker
att ta reda på, av egen kraft om någon kunnighet utvecklats under elva år och existerat eller t.ex. med hjälp av en
utredare eller sekreterare. Att Andersson själv inte ”sett” någon sådan bestämmelse utgör ett ohållbart argument.
Lotta Grönings svar i spalten bredvid på denna uppvisning i dumhet blir en grym och välförtjänt idiotförklaring,
där Gröning väl axlar bevisbördan. Det framgår att det är Andersson själv som sprider falska antydningar i
insändaren.

”Tänk Jan Andersson att du som EU-parlamentariker med uppdrag att visionera och upplysa folk inte har mer
att komma med. Ja, jag kan upplysa dig om var du kan hitta information om standardiseringen av livsmedel där
såväl gurkor som jordgubbar ingår:
www.sjv.se/amnesomraden/handelsmarknad/eusfruktgrontnormer/eusfruktnormer – klicka på jordgubbar.
Vill du veta mer är det bara att slå på nätet, ta sökorden jordgubbar och standardisering. Ha så kul. ”

Dåligt sällskap (”guilt by association”)
Ibland förkastar vi ett påstående därför att det omfattas av någon eller några vi ogillar. Huruvida vi gillar eller
ogillar en eller flera personer har inte med ett påståendes sanningshalt att göra. Om t.ex. Hitler och Stalin
hävdade att 2 + 2 = 4, så är det sant oavsett om vi gillar eller ogillar Hitler och Stalin.

Ett annat exempel utgör vad som hände med de fotografer som flockades runt den kraschade bil i vilken den
döende prinsessan Diana befann sig. De arresterades och anklagades av fransk polis för att ha orsakat kraschen.
Grunden verkade vara att de befann sig vid bilen. Efter en lång utredning så påvisades att de inte hade
medverkat till kraschen, då de anlände senare. Att de betedde sig extremt hyenaaktigt var en annan fråga och
flera av dem fälldes till ett symboliskt skadestånd för integritetskränkning.

Dödsfel
Det förekommer hos en del en fruktlös tanke att döden är något som inte bör eller får inträffa, ett meningslöst
ältande. För många äldre, när de väl är i närheten av slutet, kommer döden som en befrielse från både dagliga
plågor och ett evigt liv. Döden ingår i alla biologiska varelsers livsvillkor och ingen undgår den. Gammalt liv
måste lämna utrymme för nytt. Även arter går under och det kan förr eller senare även drabba människan. Men
åtminstone under den närmsta tiden, ibland länge, efter vår död finns vi kvar i form av t.ex. sådant vi gjort eller
de minnen som andra har av oss. Vad som finns kvar kan vi påverka. Tidpunkten när vi dör kan vi delvis påverka
genom hur vi tänker, känner och lever och vilka risker vi utsätter oss för. Hur vi dör kan vi därmed delvis
påverka. Men en del faktorer kan ligga utanför vår kontroll. En extrem fatalism, att vi bara får finna oss i ödet,
utgör ett tankefel. En del tror att det händer olika saker efter döden såsom återfödelse, komma till himlen eller
rentav till helvetet. Ur mitt perspektiv sett finns inga sakliga grunder för sådana föreställningar. Däremot
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kan de ha psykologiska funktioner på olika sätt. Exempelvis kan det ge stöd åt ett mer disciplinerat socialt
beteende eller kännas lättare att leva genom att hålla för sann någon sådan föreställning.

Ebbinghaus illusion
En given cirkel uppfattas som större, när den omges av en mycket närliggande krets av mindre cirklar än när den
omges av en mycket närliggande krets av större cirklar. Kallas efter den förste upptäckaren 1898 även Titcheners
illusion. Se Colman (2001).

Efterhandsförklaring
Efter något inträffat kan vi försöka ge en förklaring som inte är tillämplig på andra situationer.
- ”Det är Guds förtjänst att jag överlevde bilolyckan.”
Frågan inställer sig varför Gud inte hjälpt alla de som omkommit i bilolyckor att överleva.
Efterhandsförklaringar kan vara riktiga, men är ofta felaktiga och spekulativa.
Ett annat exempel är när olika ljusfenomen etc. hävdats vara så kallade UFO:s. Närmare undersökning har gett
naturliga förklaringar till alla utom en liten restpost som inte gått att ge någon förklaring. Båda exemplen
innebär att spekulativa teorier om existensen av en Gud respektive av hitresande (vanligen till USA) UFO:s
accepteras och därefter tillämpas på konkreta fenomen. Spekulativa teorier kan spridas genom sociala, närmast
epidemiska förlopp i vilka både överföringar öga mot öga och masspridning via media kan förekomma.

Efter-investering-rationalisering (W – ”post-purchase rationalization”)
Människor kan efter det att de investerat pengar, tid eller ansträngning i något konstruera resonemang som
övertygar dem själva om att det var värt det. Även misslyckanden kan omformuleras till att bli en värdefull
erfarenhet. En del beslut som görs på känslomässiga grunder kan rationaliseras efteråt för att rättfärdiga beslutet.
Vi kan alltså ibland underlåta att tänka före en investering och tänkandet som motiverar investeringen kan
uppkomma först efteråt. Åtminstone ibland kunde det nog varit en fördel att tänka mer före investeringen.

Efterklokhetsfel (W – ”hindsight bias”)
Efter det att något hänt tycker vi ofta att det borde varit lätt att förutse (Pohl, 2004). Exempelvis kan ett felaktigt
beslut ha fattats och vi förstår inte hur beslutsfattarna kunde vara så korkade. I efterhand har bedömaren
information om vad som hänt och kanske ytterligare informationer som då blivit kända. De som fattade det
kritiserade beslutet hade mindre information än den efterkloke bedömaren. Ibland är det beslutsfattaren själv som
känner sig efterklok.

Ett exempel på efterklokhetsfel uppvisade den statsåklagare som åtalade två socialsekreterare för att de inte
omhändertagit ett litet barn, när de efter bråk upprepat talat med modern och fadern och inblandade poliser och
advokater på socialjouren. Modern dödade under timmarna därefter sitt barn med tabletter. Socialsekreterarna
åtalades för att de inte sett till att barnet omhändertagits. En bedömning av hela materialet visade att ett noggrant
utredningsarbete gjorts och varken i detta eller polisförhören med socialsekreterarna framkom någon saklig
grund för att göra ett omhändertagande. Att en mor dödar sitt lilla barn är mycket sällsynt och i detta fall inte
möjligt att förutse. Domstolen friade och påtalade i en förödande kritik bland annat att statsåklagaren inte ens
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klarat av att precisera vari det påstådda brottet skulle ha bestått. Åtalet framstod som obefogat. Det verkar ha
varit så att statsåklagaren föll offer för ett efterklokhetsfel. Enligt åklagarens linje skulle stora mängder svenska
tjänstemän behövt åtalas därför att det hänt tråkiga saker efter att de haft kontakt med människor och för att de
borde ha förutsett dessa tråkiga händelser.

Efterkonstruktioner
När vi inte minns eller minns bristfälligt kan efterkonstruktioner komma att göras. Dessa kan ske så snabbt att vi
inte själva märker dem eller mer långsamt och övervägt. De sker på grundval av den kunskap, logik,
sannolikheter, kännedom och ledtrådar vi har att tillgå och kan bli felaktiga, men blir ibland riktiga. Ibland
använder vi s.k. scriptminnen (allmänna minnen av hur händelsekedjor brukar se ut) för efterkonstruktion. Detta
kan gå vägen, men blir fel om en bortglömd avvikelse från scriptet skedde. En problematisk situation är när vi
inte är medvetna om att vi gjort en snabb efterkonstruktion och känner oss säkra på att vi vet vad som hände.

Ett belysande exempel är hur ett av mina barn någon tid efter en operation fick ont och vi uppsökte den läkare
som gjort operationen. I samband med det framförde läkaren en längre utläggning om vad han själv skulle ha
sagt vid bedömningssamtal med mitt barn en tid före operationen. Men detta bedömningssamtal hade genomförts
av en annan läkare och den som opererade hade aldrig haft något sådant samtal med mitt barn. Hans minne
grundades rimligen på vad han brukade säga och inte alls på vad som skett i det aktuella fallet. Han var själv
helt omedveten om att han saknade något minne av samtalsepisoden och verkade skapa en minnesbild direkt
i samtalssituationen.

Egenskapsfel (W – ”trait ascription bias”)
Vi har en tendens att betrakta oss själva som relativt varierande i fråga om personliga egenskaper, beteenden och
känslostämningar och ser andra människor som mer stabila och förutsägbara sett över olika situationer (Kammer,
1982). Det är förstås lättare för oss att lägga märke till variationer i egna inre tillstånd och egna beteenden än det
är att lägga märke till sådana variationer hos andra – ofta har vi inte särskilt många olika situationer att utgå från
i bedömningen. Vi har t.ex. bara träffat Kalle tre gånger och alla gånger i samma typ av situation.

Tillskrivning av egenskaper sker ofta förhastat och på grundval av tunn, vag, irrelevant och otillräcklig
information och ibland med övertalande syften (Edvardsson, 2002). Vi utgår ofta från oss själva och från våra
egna intressen, när vi tillskriver egenskaper till andra personer. Tycker vi t.ex. att det är viktigt med ”trevlighet”
eller att ”kunna tänka kritiskt”, så kan vi vara benägna att använda sådana egenskaper för att beskriva andra
personer. Det föreligger ofta tydliga makt-intresse-fält kring personbedömningar. Exempelvis kan en person som
uttalar i sak berättigad kritik inom en organisation bedömas ha ”samarbetssvårigheter” eller vara ”psykiskt
störd”, ”knepig som person” etc. Ibland när fokus borde ligga på egenskaper hos en organisation
söker starka aktörer i makt-intresse-fältet i stället rikta fokus mot en eller flera personer. Tillskrivning av
egenskaper till enskilda personer kan ingå i kritikavvärjande strategier.

Tillskrivning av egenskaper är ofta alltför vag för att vara meningsfull. Om någon påstår att ”Kalle är aggressiv”,
så vet vi inte vad som avses. Vad är det som händer och i vilka situationer?
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När vi möter en mångfald av beteenden hos en annan person så söker vi i vårt tänkande reducera mångfalden till
en eller några få egenskaper. Detta kan te sig praktiskt, men det kan också skapa en mycket förenklad och
missvisande bild av en person, vilket kan vålla problem, när vi använder oss av den bilden. Vid reduktionen av
mångfalden av beteenden till några egenskaper spelar kulturen och den enskilde bedömarens subjektivitet stor
roll. Det är naturligtvis inte den bedömda personen som ”har” dessa egenskaper som tillkommit genom
subjektivt tänkande hos bedömaren. Egenskaperna är kognitiva fenomen hos en eller flera bedömare eller idéer
inom ett system för bedömning (typ personlighetsformulär eller ett psykiatriskt diagnossystem). Egenskaperna är
språkliga uttryck för sätt att tänka, inte något som finns hos en bedömd person. Detta belyses väl av att olika
bedömare ofta uppvisar olika och ibland tämligen motsatta sätt att tänka om en bedömd person. Misstag
beträffande var en egenskap är lokaliserad/placerad (hos bedömaren/bedömningssystemet eller hos den
bedömde) verkar vara mycket vanliga. En tillskriven egenskap finns hos bedömaren. Om jag tycker att Kalle är
”dum”, så är det en egenskap hos mig själv att tycka så. Kalle är en unik person med en mångfald av beteenden
och är som han är oavsett vilka begrepp och språkliga uttryck som omgivningen behagar använda sig av.

Det kan här finnas anledning påminna om en gammal definition av intelligens: den som tänker som jag är
intelligent och den som tänker på annat sätt är dum. Detta är för övrigt själva grundprincipen vid konstruktion av
s.k. intelligenstest, där konstruktörerna bestämmer både utformning av uppgifter och vad som skall vara det enda
rätta svaret. Den som med goda skäl kan argumentera för att uppgifter i testet är olämpliga eller för att det finns
fler lämpliga svar eller för att uppgifterna inte är relevanta uppvisar ett avvikande, lågintelligent tänkande enligt
sådana bedömningssystem. Ute i vardagslivet är t.ex. ifrågasättande ofta ansett som tecken på intelligens, men
inte så i de anpassningsinriktade testen.

Egocentriska tankefel
Vid egocentriska tankefel förutsätter en person att en annan person vet saker eller har samma åsikter som den
som begår tankefelet. Ett exempel är att tala eller skriva på ett sådant kunskapsförutsättande sätt att mottagaren
inte kan förstå (egocentriskt tal) – ett vanligt exempel utgör svårbegripliga instruktioner eller meddelanden i
vilka nödvändiga uppgifter saknas, t ex adressen när någon vill ha sig något tillsänt. Ibland kan i och för sig
tänkas att den som talar är förvirrad och inte själv begriper vad han pratar om. Ett vanligt exempel är när någon
utan vidare tror att en annan person har samma åsikt innan den andra yttrat sig (egocentrisk åsiktstillskrivning).
Mer patologiska varianter blir insnärjdhetsfel, där någon föreskriver för en annan hur denne bör tänka eller
sammanblandningfel och vanföreställningar, där man t ex på fullt allvar tror att en annan person har en viss
föreställning eller har vissa känslor därför att man själv är övertygad om eller känner att det "är" så. Det är inget
ovanligt i vardagslivet med uttalanden av typen ”Du tycker att…” eller ”Kalle anser att…” utan att den som får
sin åsikt beskriven först har tillfrågats.

En annan variant av egocentriskt tankefel (W – ”egocentric bias”) är när en person anser sig ha större del eller
ansvar i ett arbete eller en verksamhet än en observatör skulle anse. En person kan då även ta på sig alltför stort
ansvar för negativa resultat. Detta kan tänkas bero på att våra egna handlingar är mer mentalt tillgängliga för oss
än andras är. (Se Ross & Sicoly, 1979).
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Ekologiskt representativitetsfel
Ett vanligt bedömningsfel, där de situationer på vilka bedömningen grundas inte är representativa för den totala
mängden av situationer kring individen. Bedömningen kan även grundas på situationsinformation som idag är
föråldrad (lång tid har gått). Om Kalle bedöms enbart utifrån en situation i en sandlåda på BUP eller enbart
utifrån hur han efter en supaperiod sitter och skakar och svettas på en besökarstol vid ett skrivbord på en
socialbyrå, så uppkommer bristande ekologisk representativitet. En socialarbetare beskrev en gång för mig den
personlighetsförändring (till det sämre) som skedde hos klienterna när de gick över tröskeln till socialbyrån, dvs
att de gav ett annat intryck ute i boendemiljön. Övriga områden med livssituationer för Kalle i exemplet beaktas
inte i bedömningen. Bedömningen bygger på alltför snävt eller ett skevt urval. Det är möjligt med såväl negativt
skeva som positivt skeva urval. Problemet påtalades av Egon Brunswik redan på 1940-talet, som betonade
betydelsen av representativa urval av situationer inom psykologisk forskning och bedömning (Brunswik,
1947/1956).

Ekonomiska tankefel
Det förekommer många slag av ekonomiska tankefel, vilka ofta sammanhänger med bristande information eller
bristande förståelse eller bristande förutseende av följdkostnader. Säljande organisationer eller enskilda säljare
verkar i allmänhet vara mycket återhållsamma med att nämna följdkostnader. Det är förvisso även så att de
säljande intressenterna avsiktligt vill få köpare att begå tankefel – detta behöver man inte läsa många annonser
för att inse. Exempelvis kan man fokusera en delkostnad och gömma resten i en fotnot eller inte nämna
tillkommande kostnader över huvud taget.

- Mobiltelefonföretagen annonserar om sina minutpriser, men gömmer undan övriga avgifter. Den som gör ett
val utan att överväga den totala kostnadsbilden begår ett tankefel.
- TV-företagen erbjuder ett antal kanaler för ett visst månadspris och gömmer undan startavgifter och
kortavgifter i mycket liten, svårläst text. Den verkliga månadskostnaden blir avsevärt högre än den med stor stil
fokuserade.
- Ett vanligt tankefel innebär att man ignorerar kvalitet och enbart använder pris för köpbeslut. Det kan ibland
visa sig bli dyrare genom att den inköpta varan inte varar så länge eller behöver repareras snabbare.
- Ett annat vanligt tankefel verkar vara en föreställning att kvalitet och pris följs åt, men detta behöver inte vara
fallet. Det finns många motexempel. Ett bra exempel utgör vissa medicinska preparat som säljs på apotek under
mer än ett namn men till olika pris. Frågan är hur de personer resonerar som betalar mer för en medicin än
en del andra gör. Det verkar som människor betingas till varumärken och betingningen kan leda till val utan
prisöverväganden.

- Ett annat som det verkar utomordentligt vanligt ekonomiskt tankefel innebär att man inte tänker efter vad
summan av en ofta upprepad småutgift blir, t.ex. kostnaden för alla inköp av Expressen under ett år eller alla
inköp av cigarettpaket under ett år. Ett mycket intressant exempel utgör människors inköp av plast- eller
papperskassar för så där 1,50 – 2.00 kr per styck i främst livsmedelsbutikerna (branschen har upptäckt att
det finns stora pengar att tjäna på kassarna). Om jag som enskild konsument köper i genomsnitt
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en kasse per dag, så blir årskostnaden runt 500 - 700 kr. Exemplet är intressant därför att det finns möjlighet
att införskaffa rejäla tygkassar (eller själv sy sådana eller medföra lämplig väska etc.), som enligt min
erfarenhet är i det närmaste outslitliga och inte som plastkassarna ibland går sönder. En annan möjlighet
är att återanvända en inköpt plastkasse tills den går sönder – den tar mycket liten plats i fickan. Ändå
är det enligt mina iakttagelser mycket sällsynt att människor löser transportproblemet på annat sätt än genom att
köpa kasse. Den som köper få varor kan ibland avstå från kasse. Även resursförbruknings- och miljösynpunkter
talar starkt för återanvändning av kassar.

- Ett annat vanligt tankefel gäller kostnaden för att köra bil. Ofta likställs denna med bensinkostnaden, vilken
för det mesta utgör en mindre del av totalkostnaden som innefattar sådant som värdeminskning, slitage,
verkstadsreparationer, däckbyten, tvätt, skatt, försäkring m.m. Ibland framförs resonemang i vilka kostnaden
för biltransporten verkar likställas med noll. Ibland nollställs kostnaden för ett stort antal upprepade transporter.
Personer kan t.ex. få för sig att det blir billigare att åka långt bort och handla, när det i själva verket går med
förlust om man räknar in kostnaden för bilresan och ännu mer förlust blir det om den ökade tidsåtgången
värderas. Det verkar ibland som milersättningar blir betraktade som en inkomst, vilket även tagit sig uttryck i
partiell beskattning av milersättningar i nivå med faktiska kostnader. En psykologisk faktor i sammanhanget
verkar vara att en stor del av kostnaderna plöjs ner i inköpspriset och enstaka sällan förekommande utgifter, men
inte blir synliga vid de enskilda resorna, där just bensinkostnaden blir mest synlig och påträngande. Men inte ens
bensinkostnaden märks särskilt väl för t.ex. kortare resor – det är lätt att tänka som om bilen går gratis, när man
kanske får en bensinfaktura en gång i månaden. Den psykologiska kopplingen mellan nyttjande och kostnad blir
svag och teoretisk.

- Ett tankefel som drabbat svenska banker, försäkringsbolag och skattebetalare utgör föreställningen om den
fortlöpande värdestegringen hos t.ex. fastigheter och aktiefonder, vilken ibland konfronterats med en annan
verklighet.

- Ibland kommer försäkringserbjudanden med minimal motprestation eller som gäller sällsynta händelser. Ibland
ger redan befintliga försäkringar god täckning. Termen ”försäkring” ter sig positiv och säljande, men det finns
försäkringar eller påstådda försäkringar som är mycket tvivelaktiga i relation till premiens storlek. De är smarta
sätt att tjäna pengar. Det är inte heller en särskilt god affär för en del inkomsttagare att betala in till
pensionsförsäkringar, där man har kvar att betala skatt i framtiden och dessutom i stor utsträckning förlorar
kontrollen över pengarna. Det kan vara att fördelaktigare att betala skatten med en gång och kontrollera pengarna
själv. Detta är naturligtvis inget som försäkringsbolagen upplyser om i sin aggressiva marknadsföring, där syftet
inte är pensionsspararnas bästa utan att öka vinsten i bolaget.

- Kvälltidningarna ger gärna i deklarationstider råd om t.ex. avdrag som kan göras. När man kontrollerar ett eller
annatav dessa råd så framkommer att de inte stämmer eller att det finns viktiga preciseringar som tidningen inte
tagit med. I ett fall ställde sig skattemyndigheten helt frågande när jag försökte kontrollera. Ett annat exempel
utgör ett påstående i Aftonbladet den 29 april 2007 att småhusägare som installerat uppvärmning med biobränsle
har rätt till avdrag.
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Vid kontroll mot Skatteverkets webbplats och mot den aktuella lagtexten framgår att detta enbart gäller
”nyproducerade” småhus, dvs. flertalet som gjort sådan installation kan inte göra avdrag för den. Man kan undra
hur många av dessa småhusägare som blev falsklarmade av tidningens felaktiga upplysning.

Elakhetsbedömning
Om en arbetskamrat passerar förbi en annan arbetskamrat i korridoren utan att heja, så kan den andre tänka t.ex.
(a) hon var upptagen av sina tankar
(b) hon gillar inte mig eller tycker jag är betydelselös
Elakhetsbedömning (benämnd ”sinister attribution error” av Haselton & Buss, 2003) innebär negativa
personinriktade tolkningar av det senare slaget. Någon gång kan en sådan tolkning förstås vara korrekt. Våra
bedömningar kan även ibland bli alltför välvilliga, t.ex. när någon glatt leende hälsar på oss, men samtidigt
tycker illa om oss och baktalar oss.

Elfel
Elmarknadens stora aktörer söker maximera vinsterna samtidigt som de kan missköta underhållet av nät och
förorsaka elavbrott genom vanskötsel. Vad gäller elförbrukning är det idag lätt att byta bolag till en leverantör
med lägre pris.Vill man ha ner elpriset ytterligare kan man köpa andelar i ett vindkraftkooperativ, vilket kan
sänka priset. Att betala betydigt mer för sin elförbrukning än vad som behövs framstår som ett tankefel. Att
staten tillåter den pågående plundringen av elkonsumenterna bland annat genom statliga bolaget Vattenfall
framstår även det som ett tankefel från statens sida i beaktande av den bild människor då får av statens beteende.
Andra tankefel från konsumentens sida kan ligga i själva bedömningarna kring förbrukningen. Det går nog i
regel att byta ut de flesta lampor mot lågenergilampor och apparater kan slås av i stället för att stå standby. Det
kan även vara så att det vid inköp av apparater finns energisnåla alternativ. Uppvärmning med el är något som
ibland kan reduceras genom t.ex. sänkt temperatur eller bättre isolering eller ett förändrat uppvärmningssystem.
En energirådgivning kring ett hus kan bli mycket lönsam.

Emotionell påverkan vid erinring
Särskilt starka emotioner kan öka risken för minnesfel. Emotionerna kan förvränga minnen. Det har även visats
att t ex deprimerade personer är snabbare på att ta fram negativa händelser ur minnet än positiva och att de har
lägre specificeringsnivå i sina minnen.

Empatiklyftan (W – ”empathy gap”)
Människor har svårt för att korrekt förutsäga hur de kommer att känna sig i en framtida situation.

Enhetsfel
I vår kultur förekommer många kulturellt bestämda enheter, t.ex. storlek på matportioner, dryckesförpackningar,
tallrikar, dricksglas. Forskaren Andrew Geier och medarbetare har lagt fram en teori om ”unit bias” enligt
vilken talet ett ses som en naturlig enhet (se Herbert, 2006). Ett mycket intressant tillämpningsområde utgör
konsumtion av mat, dryck och godis.
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Ett talande exempel utgör att amerikanska yoghurtförpackningar väger ungefär dubbelt så mycket som franska.
Inom båda kulturerna nöjer man sig för det mesta med att äta en förpackning. Hur mycket man äter styrs av
storleken på förpackningen. Geiers och medarbetares experiment har inneburit att människors beteende vid olika
storlek på erbjudandena har studerats. När de erbjöds mer, t.ex. genom större enheter eller genom större sked att
ta med, så tog människor mer.

Geiers forskning refereras även i Aftonbladet den 2 augusti 2006 under den korrekta rubriken ”Dagens
jätteförpackningar får oss att konsumera mera”. Med Geier som källa hävdas att
”Vi äter upp en chokladkaka oavsett om den väger 40 eller 100 gram, vi äter mer från ett smörgåsbord än av en
enskild maträtt, vi dricker mer vin från en treliters bag-in-box än lika mycket från olika flaskor. Andrew Geier
hävdar till och med att enbart tallrikens storlek får oss att äta mer eller mindre.”
Livsmedelsverkets representant i artikeln, Annica Sohlström, håller med: ”Ju större förpackningar desto mer
äter vi.” Att butikerna lägger ut större påsar vid lösgodishyllorna säljer mer godis, javisst hur genomskinligt som
helst. I matsammanhang intressanta enheter att reflektera över effekten av är t.ex. storleken på kundkorgar och
kundvagnar, samt storleken på tallrikar, bestick, glas och flaskor. Vi kan styras till överkonsumtion av storleken
hos sådana enheter.

Risken är här uppenbar att vi dels köper in för stora förpackningar styrda av anblicken av de enheter som finns
att köpa och att vi sedan i ett andra steg konsumerar hela eller ur hälsosynpunkt för mycket av förpackningen. En
del förpackningars innehåll kan vara svårt att spara och andra förpackningars innehåll har vi inte karaktär nog att
spara till flera konsumtionstillfällen. Hälsan, sjukvårdens kostnader och privatekonomin blir lidande. Även om
det matematiskt framstår som lönsammare att köpa en stor chokladkaka etc. i pris per mängd innehåll, så kan det
vara lönsammare både hälsomässigt och ekonomiskt att köpa en mindre (eller ingen alls). Den stora är faktiskt
dyrare och överkonsumtionen kan vi undvara. Dessutom kan överkonsumtionen leda till fetma och hälsoeffekter,
varigenom den stora kakan blir dyrare per mängd innehåll genom konsekvenskostnader för enskild och sjukvård.
Sjukvårdens kostnader finansieras genom beskattning och skattesatserna behöver höjas om människor behöver
öka sin sjukvårdskonsumtion.

Ensidigt bekräftelsesökande (W – ”confirmation bias”)
Ensidigt bekräftelsesökande utifrån t.ex. förhandsuppfattning, övertygelse eller favorithypotes verkar vara ett
ofta förekommande tankefel (se t.ex. Reisberg, 2010) och ställer till mycket trassel, inte minst i
utredningssammanhang.

Om man ensidigt söker bekräftelse på ett påstående, så undviks dels alternativa påståenden och dels sådant som
talar emot det aktuella påståendet. Det är ofta inte logiskt möjligt att hävda att ett påstående är sant, när man
underlåtit att undersöka om det finns sådant som talar emot påståendet. Det är ofta nödvändigt att eftersträva att
falsifiera påståendet för att se om det kvarstår efter sådana ansträngningar. Vi söker ofta bibehålla våra
föreställningar genom att selektivt söka uppgifter, minnen och argument. Genom att undvika sådant som talar
emot kan vi ofta behålla våra föreställningar eller gynna våra intressen.
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I vissa fall, när helt avgörande uppgifter föreligger, krävs inte sökande efter falsifierande information.
Om jag t.ex. prövat hypotesen att min nyckelknippa ligger i min bil och går dit och finner den där, så behöver
jag inte leta på några andra ställen. Att jag hittat den är avgörande bekräftelse.

Ensidig fokusering
Ensidig inriktning av uppmärksamheten och ensidigt diskuterande kan ge en skev bild av något som händer eller
av rådande förhållanden.
- Ett exempel utgör parter i en konflikt som ibland kan göra sitt yttersta för att enbart fokusera negativa
händelser och negativa omständigheter kring motparten. Vad parterna säger om varandra i en del
vårdnadsutredningar utgör belysande exempel
- Den konflikt som utspelats kring Mohammed-bilderna i danska Jyllands-Posten i februari 2006 belyser väl
frågan om ensidig fokusering. Extremister i båda lägren har fått dominera debatten och givits uppmärksamhet.
I Aftonbladet 2006-02-11 finns ett presskritiskt inlägg med rubriken ”Debattörer mörkar det goda islam” av
docenten i religionshistoria Mattias Gardell utifrån ett perspektiv i Kairo, där han bor. Han skriver:
”När de danska ambassaderna i Beirut och Damaskus stacks i brand reagerade muslimer här med bestörtning.
Det får vi inte veta. I stället lyfter svensk press fram tonåringar som säger sig ”vilja dö för islam”. Extremister
finns också i islam, men att göra dem till tolk för den muslimska världen är lika missvisande som att göra
Sverigedemokraterna till språkrör för alla svenskar.
Varför inte lyssna till vad som sägs i den islamistiska huvudfåran?”

Ensidig fokusering ger en skev verklighetsbild. I detta fall kan konflikten skärpas genom ensidig fokusering
hos den ena eller båda sidorna, t.ex. genom grogrund för ryktesspridning. Gardell nämner att
”Häromdagen spreds ett rykte i Kairo: Danmarks regering avser bränna koraner på bål. Upprörda muslimer
stillades av andra som bad dem först ta reda på fakta. Det vore på sin plats också för svenska debattörer.”

Episodminnesfel
Episodminnen är mycket mer sårbara och glöms lättare än semantiska minnen, procedurminnen och perceptuella
minnen (se t.ex. Ashcraft, 2002; Eysenck, 2006). Fel uppstår lätt i form av bortfall, sammanblandningar av
episoder, förvrängningar, omtolkningar och felaktiga tillägg. Förmågan att minnas episodminnen minskar under
senare delen av livet. Vanliga typer av episodminnen är minnen av händelser vi varit med om eller samtal vi
deltagit i. Vi kan inte minnas ens enstaka, korta samtal ordagrant och inte ens en längre mening kan vi bevara i
minnet. Däremot kan vi minnas en del andemeningar och enstaka ord eller korta fraser ordagrant. Vi överskattar
ofta hur väl vi minns episoder. Detta kan sammanhänga med att vi ofta inte märker vad vi glömt och att vi ofta
inte någonsin får veta när vi minns fel.

Erfarenhetsfel
Erfarenhet är ofta till nytta. Den kan hjälpa oss att snabbt lösa ett problem som vi har tidigare erfarenhet av. Men
inte all erfarenhet behöver vara till nytta i en given situation. Vi kan ha dragit fel slutsatser av tidigare erfarenhet
eller minnas fel. Det kan också vara så att verkligheten är annorlunda och att de korrekta slutsatser vi dragit av

107
tidigare erfarenhet inte stämmer med problemsituationen. Erfarenhet kan därför ibland bli hindrande och låsande
för vårt tänkande.

Eskaleringsfel
Om man engagerat och envist fortsätter att investera i en vald handlingslinje eller projekt etc. trots att det innebär
negativa resultat eller negativ feedback så kan man tala om eskaleringsfel (Juliusson, 2003). Det hade varit
klokare att släppa taget och använda resurserna till något mer konstruktivt. Att man redan plöjt ner arbete, pengar
etc. i misslyckanden utgör inte ett gott skäl att fortsätta satsa resurser. Det skulle kanske kunna vara befogat om
förutsättningarna på något avgörande sätt har förändrats. Givetvis måste bedömningar göras från fall till fall.

Om någon exempelvis spelar bort en summa pengar och sedan utifrån någon föreställning om att vilja återfå
det förlorade beloppet fortsätter att spela bort pengar, så föreligger ett eskaleringsfel. Om det är ett slumpspel
har chansen inte ökat och om det är ett skicklighetsspel så har personen i regel inte snabbt förändrat sin
skicklighet.

Ett annat välkänt exempel är ett företag som går dåligt och i vilket medel investeras gång på gång för att
få det att ge vinst, men till sist tvingas ägarna ge upp, vilket de då kanske konstaterar att de borde gjort
långt tidigare, då utsikterna att nå framgång var små. Det kan vara svårt att acceptera en förlust och släppa
taget, när man lagt ner mycket resurser. Den kritiska analysen av om det är klokt att fortsätta kan försvagas
av de gjorda investeringarna. Kanske var redan den kritiska analysen vid uppstarten av företaget alltför
svag och påverkad av önsketänkande.

Ett annat välkänt exempel vad gäller t.ex. individer och stater är konflikter som eskalerar, vilket kan medföra
svåra konsekvenser och ibland för helt andra inblandade än de som ligger i konflikt.Vid en liten delmängd
av vårdnadstvisterna kan den ena eller båda parterna börja överreagera genom att komma med uppskruvade
anklagelser mot motparten. Dessa försvårar konflikten och drabbar berörda barn. En anklagelse kan t.ex.
besvaras med ännu starkare motanklagelse. Konflikttrauman kan uppkomma hos de inblandade och konflikten
kan fortsätta i åratal och långt efter barnen blivit vuxna. De psykologiska och sociala kostnaderna för
konflikteskalering kan bli stora. Det är dumt att gå in i eskaleringsspiraler. Bättre kan vara att inte svara eller
svara dämpande. Det är lätt att tänka att jag har inget fel gjort, men det hindrar inte en motpart från att konstruera
obegränsat med falska anklagelser och ibland är det just den som gjort minst fel som drabbas värst när en
aggressiv motpart agerar.

Ibland ägnar sig myndigheter åt att anklaga enskilda felaktigt och kan då mötas av motaktioner från den
enskilde. Dessa motaktioner, t.ex. att bli förbannad eller kritisera myndighetens dumheter, kan då inom ramen
för myndighetens perspektiv komma att anföras som stöd för myndighetens egna misstankar. Tankefelet som
ibland sker är att myndighetens företrädare inte vill inse att människor naturligen reagerar när de utsätts för vad
de anser vara oberättigade anklagelser eller oberättigade åtgärder. Den drabbades eskaleringsbeteenden kan
komma att bedömas som personlighetsdrag eller beteendemönster, vilka motiverar åtgärder. Det är därför klokt
av enskilda att ligga lågt i kontakter med myndigheter som visar förföljande tendenser.
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Inom krigshistorien finns många exempel på eskaleringsspiraler. Ett enligt många bedömare mycket tydligt
exempel på orimligt eskaleringsbeteende uppvisas av staten Israel, särskilt under sommaren 2006, då
motståndares tillfångatagande av en eller ett par soldater ledde till bland annat omfattande bombningar
av Libanons civilbefolkning. Israels våldshandlingar saknade för övrigt rimliga proportioner i förhållande till det
som inträffat. Detta kan straffa sig för Israel, då det kan underlätta rekryteringen av personer som med vapen vill
hämnas på Israel och leda till svåra hämndaktioner. Till sist kan motståndarna bli så vapenstarka att de kan
utplåna Israel. Våld föder ofta våld. De flesta utomstående bedömare är nog ense om att det varit klokare att
söka någon fredlig lösning på den uppkomna situationen. Israels agerande påminner om panikhandlingar och en
långsiktig, realistisk strategi för att säkra den egna staten verkar inte ha funnits. För övrigt framstår staten Israel
som uppkommen genom ett politiskt tankefel – tanken att de människor som drabbades skulle acceptera och inte
skulle reagera.

Etiketteringseffekt
Vi tilldelar ständigt språkliga etiketter till ting och personer eller får ta emot andras etiketteringar.
Vilken språklig etikett som tilldelas kan påverka vårt tänkande och minne. I den värld av övertalning i vilken vi
lever finns ofta en avsikt att påverka vårt tänkande och minne, t.ex. inom propaganda, reklam och politik eller
vid övertalning människor emellan. Det finns en del forskningsresultat kring etiketteringseffekter (se Pohl,
2004). Ett klassiskt experiment gjordes av Carmichael m.fl. redan 1932. Han använde 12 st. tvetydiga
linjeteckningar som presenterades för två grupper med försökspersoner, men med olika språklig etikett i
grupperna. Exempelvis etiketterades en figur med två cirklar med en linje emellan som glasögon i den ena
gruppen och som hantel i den andra gruppen. En tvetydigt skriven siffra kallades för sjua i ena gruppen och för
fyra i den andra gruppen. En annan figur betecknades bikupa i ena gruppen och hatt i den andra gruppen osv.
Carmichael m.fl. hävdade att de teckningar som försökspersonerna fick göra efter att ha sett figurerna
påverkades av vilken språklig etikett figuren fått tilldelad.

Andra experiment som pekat på etiketteringseffekt är exempelvis följande:
- Om ett vitt vin etiketterades som ”sött”, så bedömde de studenter som smakade på vinet
att det innehöll mer socker än när samma vin etiketterades ”torrt”.
- En doft som introducerades som ”pleasant” erhöll högre skattningar i gillande än när samma
doft introducerades som ”unpleasant”.
- En blågrön färg som etiketterades ”bluish” respektive ”greenish” blev senare ihågkommen som mer
blå respektive grön än den i verkligheten var.

Forskning har påvisat att det åtminstone i en del fall förekommer att vi låter oss påverkas av vilken
språklig beteckning som används. Inom vissa områden kan frågan om vem som vinner respektive
förlorar på en viss beteckning förtjäna att ställas. Ett känsligt område är naturligtvis de etiketter som
tilldelas personer och hur personerna på grund därav kommer att uppfattas.
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Evolutionen är planerad
Enligt Passer & Smith (2008) förekommer en föreställning att evolutionen har en mening eller att det finns en
plan för den. Författarna konstaterar att det inte finns någon plan i evolutionsteorin. Det förekommer bara
anpassning till miljöns krav och den naturliga urvalsprocess som blir resultatet. Idén om en naturens plan har
ibland anförts som stöd för det moraliska i vissa handlingar.

Exhibitionistiska tankefel
Att visa upp sig kroppsligen och själsligen har blivit något en del strävar efter i vår tid och även ett sätt för media
att skapa pseudonyheter av påstått ”allmänt intresse”, som kan locka eller prackas på tittare eller läsare. Det kan
ju tyckas trivialt men det utsätter ju onekligen många andra människor för de triviala uppvisningarna, dvs. tar i
anspråk uppmärksamhet som kanske kunnat användas till viktigare saker. Det är så att säga svårt att undgå det
infantila eländet. En annan fråga är om det är så bra alla gånger för dem som visar upp sig. Ofta har
exhibitionisterna föga att komma med utöver att de gärna vill visa upp sig och söker triviala anledningar att få
synas. Enfalden och tomheten i den exhibitionistiska cirkusen ter sig massiv. Särskilt unga och massmedialt
oerfarna personer kan ha svårt att förutse vad de ger sig in i när de t.ex. deltar i dokusåpor eller ställer upp på
avslöjande personliga intervjuer. Det går inte att kontrollera vad media och andra människor kommer att utsätta
dem för. Yrsa Stenius kommenterar fenomenet i Aftonbladet den 21 november 2006 med bland annat orden:
”Vissa privata saker lämpar sig faktiskt inte för offentligheten, inte ens om huvudpersonen själv är med på det
hela. Ibland ska människor skyddas för sig själva, särskilt när de inte vet vad de ger sig in i. Kanske yngre
journalisters vana vid exhibitionist-tv gör att de inte fattar var gränserna mellan privat och offentligt går.”
Media har på senare år raskt tänjt gränserna långt in i smaklöshet. Frågan är var smärtgränsen går? När tröttnar
människor på skräpet? Varför är en del människor så angelägna om att visa upp sig? Eller existerar det för
mycket mediautrymme (alla dessa tidningar och TV-kanaler) som media söker fylla med snart sagt vad strunt
som helst?

Existensfel
Vi uttalar oss ibland som om något existerar, när det inte alls är påvisat. Det kan t.ex. röra sig om en uppfattning
eller åsikt vi har, som inte är sakligt grundad. Någon kan t.ex. hävda följande:
- ”Sympatierna för X-partiet har ökat på sista tiden.”
I brist på saklig grund vore det lämpligare att personen säger att ”Det är mitt intryck att sympatierna för Xpartiet har ökat på sista tiden.” eller ”Det påstods utan angiven saklig grund i Pladderbladets ledare datum X
att sympatierna för X-partiet ökat på sista tiden.” Det är en logisk skillnad på de faktiska sympatierna för Xpartiet och en persons intryck kring samma sympatier. Det behöver inte existera en ökning därför att någon har
ett intryck av en ökning. Intrycket kan vara felaktigt. Det kan även vara frågan om sakligt ogrundad
ryktesspridning eller förfalskade resultat från en partisympatiundersökning (förfalskade resultat spreds t.ex. om
partiet ”Ny Demokrati” innan det röstades in i riksdagen).
- ”Jag såg ångesten i Kalles ögon.”
Lämpligare vore att säga att ”Jag tyckte mig uppfatta på Kalles ögon att han kände ångest.” Det är logisk
skillnad på vad jag upplever kring Kalles ögon och vad som faktiskt är fallet. Att jag upplevde att det fanns
ångest behöver inte innebära att det fanns någon ångest. Det kan även vara ett minnesfel på så sätt att jag inte alls
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upplevde någon ångest kring Kalles ögon, men senare kommer att minnas att det fanns ångest, kanske i ljuset av
sådant jag senare fått veta.

Vi glider ofta från ett uttalande över till att det som uttalandet pekar på faktiskt existerar. Det gör det ibland, men
många gånger existerar inte alls det vi hört talas om eller tyckt oss uppfatta. Glidningen kan tänkas uppkomma
genom att vi vanemässigt använder oss av alltför enkla och missledande språkliga uttryck. Det krävs som
framgått en längre formulering, om vi skall tala mer sakligt om vad som finns. Glidningen kan också få stöd av
alla de gånger vi faktiskt haft rätt och kanske även av alla de gånger det inte framkommit att vi haft fel, trots att
vi haft fel. Ofta får vi aldrig veta om vi haft rätt eller fel.

Genom att vi inte är tydliga i vårt tänkande och språk om vad som existerar och inte påvisats existera så
uppkommer tankefel kring vad som existerar. Vi nöjer oss ofta med skvaller, rykten, fabuleringar, spekulationer,
intryck eller upplevelser som grund för att hävda att något existerar och sådana existensfel vållar mycket elände.

Expertisfel
Åtminstone kompetenta experter kan ofta göra bättre problemanalyser och bedömningar än icke-experter.
Men det förekommer saklägen där experters kunskap eller erfarenhet inte stämmer med problemet och
där de kan misslyckas på grund av invanda tänkesätt och oförmåga att tänka annorlunda. En icke-expert
utan samma låsningar kan lyckas bättre. Det är även lätt att konstatera utifrån dokumentation att experter
inom olika områden då och då begår allvarliga tankefel, t.ex. källkritiska misstag, ensidigt bekräftelsesökande,
underlåtenhet att överväga alternativ (imperfecta enumeratio), sannolikhetsfel, övertro på egen bedömning och
många andra tankefel som nämns i denna bok.

Ett ytterligare fenomen som inte är ovanligt inom en del områden är att experter kan använda vaga eller triviala
tecken för överproblematisering. Å andra sidan kan experter ibland korrekt uppfatta sådant som icke-experter
förbiser. De Bondt & Thaler (2002) pekar på börsexperters tendens att göra alltför extrema förutsägelser. De
fann samma mönster hos börsexperter som hos studenter, något de benämner ”generaliserade överreaktioner”.
Ett liknande fenomen förekommer ibland hos en och annan psykiater, psykolog eller socialarbetare, när vanliga
och triviala fenomen okritiskt ges extrema tolkningar och utan att alternativa tolkningar övervägs. Det får anses
väl belagt att subjektivitet spelar avsevärd roll vid många kliniska bedömningar (se t.ex. Dawes kritiska bok,
1994), som genom tankefel lätt omvandlas till påstådda egenskaper hos den som bedöms. Diagnoser inbjuder lätt
till tankefel kring personer även inom berörda professionella grupper. Värre struntprat än vad en del
vårdexpertis inom det sociala och psykiatrisk-psykologiska området skriver ner får man leta efter. Kravet på
saklig grund verkar ibland åsidosättas helt.

Det finns även minnesforskning (Castel m.fl., 2007) som antyder att experter, åtminstone i vissa fall, kan minnas
bättre inom sitt specialområde, men även att de i vissa fall producerar fler minnesfel inom sitt område. Detta kan
sammanhänga med att fler associationer aktiveras av experten och att en del av associationerna är felaktiga i
förhållande till det ursprungliga materialet.
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Exponeringseffekt (W – ”exposure effect”)
Det finns en hel del forskning som pekat på att upprepad, icke förstärkt (icke belönad) exponering för något
kan resultera i att man tycker bättre om det man exponerats för (Bornstein & Craver-Lemley, 2004). Zajonc
(1968) förde fram termen ”mere exposure effect” (ren exponeringseffekt) för att beskriva fenomenet.
Exponeringseffekten inträffar för en bred räcka av stimuli såsom teckningar, fotografier, musik, ord, nonsensord
m.m. och under ett antal betingelser i laboratoriet och i vardagslivet. Effekten har fastställts genom omkring 300
studier och har sett över ett antal studier en måttlig storlek. Det står utom tvivel att exponering för en stimulus
förändrar vår attityd till den stimulus vi exponerats för. Som lätt inses kan detta ha avsevärd betydelse när det
gäller effekterna av t.ex. upprepade exponeringar i media, inom politik, inom reklam, propaganda och inom
konstvärlden. Existensen av exponeringseffekten gör det lättare att förstå varför i sak substanslösa
påverkanstekniker kan ha effekt. Exempelvis upprepningar av ett varumärke utan information i sak eller
upprepningar av en bild av en partiledare utan något bifogat politiskt budskap. En viktig aspekt är att vi ofta är
omedvetna om att vi påverkats av upprepad exponering att ändra våra attityder och känslor. Den starkaste
exponeringseffekten erhålls för övrigt genom stimuli som mottagaren inte är medveten om.

När människor tror att deras positiva attityd beror på egenskaper hos stimulus, inte på upprepad exponering,
föreligger ett tankefel eller kognitiv illusion. Om jag bestämmer mig för att rösta på partiledare X därför att han
är ”bättre” och är omedveten om att grunden är att jag exponerats fler gånger för bilden av honom/henne, så
begår jag ett tankefel. Men om jag medvetet använder antal exponeringar av partiledaren som ett kriterium för
hur bra denne kommer att leda landet, så föreligger inte just det tankefelet, men kanske ett annat tankefel i form
av ett inbillat samband mellan antal exponeringar och ledarförmåga.

Ett flertal exempel på exponeringseffekt erbjuder det förra seklets konstutveckling. Nya konstformer har först
mött kritik och negativa reaktioner, men efterhand accepterats och fått positiva omdömen. Ett annat exempel
utgör hur vi blir mer positivt inställda till personer som vi möter ofta. Detta används för övrigt som en teknik för
att bygga upp en relation med någon, att se till att möta personen gång på gång. Ett annat exempel erbjuder den
årliga Eurovisionsschlagertävlingen där ett antal låtar får tävla om finalplatser i en kvalificeringsomgång. När
finalen sedan kommer har många av tittarna-lyssnarna exponerats tidigare för och kanske avgivit röster på låtar
från kvalificeringsomgången. Det finns en tendens i resultaten att många av de låtar som når höga placeringar i
finalen kommer från kvalificeringsomgången. Sett ur synpunkten av exponeringseffekt torde det vara mindre
lämpligt att en del låtar fått fördelen av en extra exponering.

Frågor inställer sig naturligtvis om inte exponeringseffekten kan motverkas eller vändas i sin motsats genom
att mottagaren finner upprepningen vara tjatig eller att mottagaren är benägen till kritiskt tänkande. Forskningen
har givit belägg för en ”överexponeringseffekt” vid många upprepningar och särskilt vid enkla stimuli på så sätt
att den positiva inställningen då kan minska. Det finns även resultat som tyder på att mottagare som lättare blir
uttråkade påverkas mindre. En hög grad av inriktning på kritisk granskning kan underminera effekten och leda
till negativ inställning till stimulus. När det gäller konflikter mellan individer och grupper kan i en del fall ökad
exponering leda till ökad fientlighet och inte till mer positiv inställning. Exempel kan vara parterna i infekterade
vårdnadskonflikter, grannar eller arbetskamrater som är ovänner eller konflikten mellan israeler och palestinier
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eller motreaktion på en mycket exponerad vara som inte uppfyller rimliga konsumentkrav. Här kommer andra
och starkare faktorer med i bilden såsom reaktioner på tidigare händelser eller på orättvisor, benägenhet att
skydda sig mot att bli lurad, ideologisk inställning osv.

Fabulering
Med fabulering avses att det saknas tillräcklig täckning i sak för det man påstår. Ibland märker den som fabulerar
själv att han/hon sagt för mycket och kan då efterkorrigera eller återta det sagda. Själva ordet fabulering kan
jämföras med latinets ”fabula” med betydelser som ”berättelse, fabel, dramatisk dikt, skådespel”. Inom
folkdiktsforskning talas om ”fabulat” i betydelsen sägner med fri diktning på folktrons grund och med två
varianter: trossägner respektive underhållssägner. Detta belyser termen fabulering: en del fabuleringar tror vi
åtminstone ibland på och en del vet vi är enbart underhållande och icke sanna, t ex vid skämtande och struntprat.
I det senare fallet bör inte föreligga några tankefel, men gränsen kan vara flytande mellan tro och skämt.

Uppkomsten av fabuleringar i dagligt tal verkar ha att göra med att vi har lätt för att prata på och då går munnen
ibland fortare än den tankemässiga kontrollen av det sagda. Fabuleringar är omedvetna eller svagt medvetna,
medan lögn består av medvetet vilseledande. Fantasier är till skillnad från fabuleringar medvetna, men i dagligt
tal kallas fabuleringar ofta för fantasier eller lögner. Det kan dock många gånger vara svårt att dra gränsen i de
gråzoner mellan fabuleringar och lögner respektive fantasier som finns. Fabuleringar kan utgå från något som
faktiskt är förhanden eller faktiskt har hänt och gå vidare utifrån det, t.ex. i form av en överdrift, en förvrängning
eller ett tillägg. De kan då ha karaktär av minnesfel. De kan även vara svåra att upptäcka, särskilt för mottagare
som vet att en del av det sagda stämmer. Fabuleringar kan också uppkomma fritt från faktiska grunder.
Fabuleringar som har en osannolik eller orealistisk karaktär bör vara lättare att upptäcka. Den typ av fabulerande
som NE:s ordbok talar om innebär att ”berätta fantasifullt och levande utan förebild i verkligheten”, något som
bör vara både medvetet och lätt att upptäcka för kritiska mottagare och synonymt med ”fantisera”. Det är alltså
skillnad på denna definition och den som används här som syftar på att talaren inte är fullt medveten om den
bristande täckningen i sak i vardagligt tal.

Fabuleringar kan ibland bemötas med befintliga fakta, t.ex. motsägande uppgifter eller motexempel. En ofta
användbar fråga är ”Hur vet du detta?”

Fabuleringar leder ibland till besvärande motsägelser. I Aftonbladet 2006-02-09 hävdas i rubrik och text om en
ettårig brittisk flicka att ”Hon kvävdes till döds av Ikeasängen”. Dagen efter när frågan utretts av polisen finns
en betydligt mindre rubrik ”Inget fel på Millies Ikea-säng”. Flickan hade enligt polisen fastnat mellan sängen
och väggen och dödsfallet hade inte något att göra med konstruktionen av sängen. Den första rubriken var inte
ens försedd med något osäkerhetsmarkerande ord. Rimligen borde publiceringen väntat tills polisen var klar med
utredningen. Önskan att göra säljsensationer av allt möjligt leder till svårartade fabuleringar hos
kvällstidningarna.
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I Aftonbladet 2007-02-15 påstås med stor fet stil på första sidan ”FILMSTJÄRNAN XX KNÄCKTES
AV TSUNAMIN”, en rubrik som upprepas inne i tidningen. Vad som av reportagetexten verkar helt klart är att
hon hittats död i sin lägenhet och att hon varit med om att fly undan tsunamin i Thailand. Det saknas redovisade
belägg för att hon knäckts av tsunamin. Hon har i tidigare intervju inte sagt ens att hon blev rädd på platsen.
Däremot hävdas hon ha sagt: ”Jag tyckte det var läskigare att komma tillbaka än när jag var där. Då blev jag
rädd (alltså när hon kommit tillbaka). Det var mycket blod, nyheter och skräck via medierna.” Den intervjuade
fadern säger att hon mådde dåligt och att det finns en lång historia om hur hon ”pressats hårt i filmindustrin” .
Att tsunamin skulle ha varit jobbig för henne framstår som en spekulation eller tolkning som tidningen gärna
själv vill föra fram i jakten på läsare och bildmaterial till reportaget. Aftonbladet saknar här en utredning i frågan
om varför filmstjärnan dog och det kommer kanske aldrig att klarläggas och troligen inte offentligt. Dessutom
pekar innehållet i reportagetexten snarast i andra riktningar, dvs. att hon kan ha pressats hårt i den omfattande
filmproduktion hon varit med i (detta kan för övrigt ha skett även före tsunamin och hon kan ha mått dåligt redan
före tsunamin) och pekar på att medias giriga frossande i tsunamikatastrofen gjort henne rädd. Det kan givetvis
även finnas faktorer som är okända för Aftonbladet med i bilden. Att utan evidens framhäva tsunamin som orsak
innebär fabulering. Det blir en häftigare rubrik att utan saklig grund koppla filmstjärnans död till tsunamin än att
enbart framhålla att hon är död. Tidningen kan då även i texten upprepat anspela på den inarbetade myten att
upplevelsen av tsunamin på plats måste sätta djupa psykiska spår. Filmstjärnan själv pekar på att media skapar
en psykisk påverkan, medan media konstruerar berättelsen att hon knäckts av tsunamin.

Faktafel
Termen ”fakta” utgör pluralformen av ordet ”faktum”, vilket definieras som ”sakförhållande som inte kan
bestridas” i NE:s ordbok. Ett tankefel kan då utgöras av att man hävdar något vara ett faktum, när det är osäkert
eller kan bestridas eller är bevisligen felaktigt. Ofta missbrukas ordet fakta och till och med tolkningar utges
ibland för att vara fakta. I en värld av osäkerhet är de obestridliga sakförhållandena inte så många som vi gärna
vill tro. En del av de påstådda fakta vi talar om är bara relativt höga sannolikhetsbedömningar. I en föränderlig
värld förändras även fakta, t ex ändras livsbetingelserna typ vattentillgång eller växt- och djurarters utbredning
eller människors inställning. Många s k fakta har en provisorisk karaktär och det finns en gråzon mellan fakta
och sannolikhetsutsagor (som innebär större eller mindre osäkerhet).

Sådant som lärs ut som kunskaper och fakta innehåller betydande felprocent eller är begränsade till vissa
sammanhang som kan försvinna vid vidareförande och cirkulering av uppgifterna. Vetenskapshistorien uppvisar
hur åtskilliga påståenden som hållits för sanna måst återkallas. En gång i tiden betraktades t. ex. jorden som
världens centrum och existensen av bakterier har förnekats.

Falska påståenden kan ibland ges stöd av enstaka exempel, varvid alla motexempel undanhålls.
Ibland kan ett påstått faktum gälla för vissa situationer, men vara helt eller delvis falskt i andra. En vanlig typ
av fel är att generalisera från forskningsresultat på grupper till andra grupper eller till enskilda fall. Om de flesta
tonåringar i X-stad enligt egen uppgift i enkät rökt vid något tillfälle, så behöver inte samma gälla för
tonåringarna i Y-stad eller för någon enskild tonåring i X-stad eller Y-stad. Ett sådant forskningsresultat kan
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givetvis inte visa något om ett enskilt fall, där empiri kring det enskilda fallet måste införskaffas för att det skall
gå att göra en bedömning.

Att generalisera från grupp till individ är således en form av tankefel. Att en gruppegenskap kan utgöra
utgångspunkt för en hypotes om en individär en annan sak, då hypotesen kräver empirisk prövning.

Inom logiken talar man om "error principalis", när en eller flera premisser i ett resonemang innehåller
sakfel.Om det finns ett eller flera sakfel i premisserna eller nödvändiga uppgifter saknas så kan slutsatser eller
bedömningar bli felaktiga.

En typ av faktafel är när godtyckliga tolkningar presenteras som fakta. Följande notis i Aftonbladet den 10
november 2006 utgör ett belysande exempel.

”Stånden sviktar i Stockholm
Stockholmare har mer erektionsproblem än männen i bibelbältet. I Sveriges huvudstad knapras mest
erektionsmedicin i landet per invånare. Stockholmarna äter nästan dubbelt så mycket som invånarna i
Jönköpings län, enligt statistik från apoteket. Mest antidepressiva mediciner äter man i Västra Götaland och
minst på Gotland.

Det verkar här vara ett statistiskt faktum (det är oklart hur mätningen skett) att Stockholmare konsumerar mest
erektionsmedicin per invånare. Däremot framstår ”faktapåståendena” om att Stockholmarna har mer
erektionsproblem än invånarna i Jönköpings län som godtycklig tolkning. Det finns ett flertal andra möjliga
faktorer som skulle kunna göra att Stockholmarna konsumerar mer erektionsmedicin utan att ha mer problem
med erektion. Exempelvis kan Stockholmarna ha bättre råd att köpa medicin, ha ett livligare sexliv, vara mer
benägna att söka läkarhjälp eller ha en mer positiv attityd till medicinering vid sviktande erektion. I Jönköpings
län kan det också tänkas att man är mindre benägen att medicinera eller uppfattar sig ha mindre behov av sexliv
eller söker andra lösningar på erektionsproblem än Stockholmarna gör. Sådana alternativa förklaringar har inte
eliminerats. Läsaren kan luras att fortsätta med samma enkelspåriga associativa tolkande och tro att man är mest
depressiv i Västra Götaland och minst på Gotland. Benägenheten att söka hjälp för depression och få förskrivet
antidepressiva preparat kan vara olika i olika delar av landet. Benägenheten att använda alternativa lösningar till
antidepressiva preparat kan också variera. Exempelvis skulle det sociala stödet kunna variera. De associationer
som statistik kan ge upphov till hos journalister och läsare utgör förvisso inga fakta.

Faktoidfel
Tidningen Dagens forskning lanserade under sin korta historia begreppet ”faktoid”, som definierades som ett
falskt försanthållande som var utbrett i samhälle och kultur eller åtminstone i en subkultur. Det handlar således
inte om att någon eller några få personer fått fel för sig. De som hävdar eller använder sig av en faktoid begår ett
tankefel.
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- Ett vanligt förekommande exempel utgör alla filmer, serier eller bilder där vikingar visas upp med horn på
hjälmarna. Några sådana förekom inte på de riktiga vikingarnas hjälmar och skulle varit opraktiska i samband
med strid.
- Ett annat exempel från mediavärlden utgör det återkommande temat med revolverdueller i Vilda västern. Detta
förekom i verkligheten knappast alls och utgör liksom mycket annat en skapelse av journalister och filmmakare.
Olausson (2008, 2009ab) ger i böcker om faktoider ett stort antal exempel.

Falsifieringsfel
Man bör försöka falsifiera hypoteser eller övertygelser, men ett tankefel uppkommer om man kritiskt granskar
enbart information som motsäger ens egen favorithypotes eller övertygelse och samtidigt okritiskt accepterar
information som överensstämmer med egna övertygelser.

En annan typ av falsifieringsfel uppkommer när man söker evidens för en hypotes eller övertygelse och
underlåter att söka efter, eller beakta, eller undanhåller motsägande evidens (dvs. tankefelet ensidigt
bekräftelsesökande utgör ett falsifieringsfel).

I Wikipedia nämns termer som ”myside bias” (se t.ex. Baron, 2000) och ”irrational belief persistence”, vilka
uppkommer genom att inte söka eller ignorera evidens mot ens existerande föreställning. Inom den kognitiva
terapin beskriver Beck (1976) inverkan av detta slags tankefel för depressiva patienter. Beck menar att
depressiva tillstånd kan vidmakthållas genom att inte beakta information som kan göra människor på bättre
humör och genom att överdrivet fokusera på sådant som pekar på brister. Ett mer opartiskt sökande efter
information och analys behöver läras ut.

Falsk enighet (W – ”false consensus effect”)
Människor har en tendens att tro att andra har samma uppfattningar som de själva har (Ross, Greene, & House,
1977). De kan tro att deras egna åsikter är mer utbredda hos allmänheten än vad de i själva verket är. Falsk
enighet kan lätt uppstå i en grupp, där inte människor vill eller vågar eller har anledning att säga emot, trots att
de har en annan uppfattning eller ingen uppfattning alls.

Medlemmar i en enig grupp kan även komma att tro att allmänheten har samma uppfattning som gruppen,
vilket kan sammanhänga med att de sällan träffar sådana som har annan uppfattning. En annan typ av
enighetsillusioner är när en utomstående bedömare felaktigt uppfattar att medlemmar i en grupp, en organisation,
ett parti, en nation etc. har samma uppfattning. Variationerna i åsikter kan vara stora inom grupper och
organisationer, något som utomstående lätt bortser från.

Falsk igenkänning
Det kan inträffa att vi tycker oss känna igen någon eller något, som vi aldrig stött på tidigare. Detta kan
uppkomma genom någon eller några likheter som råkar föreligga. Ibland är vi väl medvetna om att
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det föreligger osäkerhet/felmöjlighet. Falsk igenkänning kan även tänkas uppstå genom att
bedömningsprocessen ("processing fluency") går snabbt liksom vid äkta igenkänning, t ex genom att något
uppfattas med ovanlig klarhet även om det är frågan om första gången.

Man brukar tala om déjà-vu-illusion när en person har en felaktig känsla av att känna igen i en situation som
objektivt sett är ny för personen. Ett stort antal surveys anger att ungefär två tredjedelar av de svarande upplevt
minst en, ofta flera déjà-vu-upplevelser under sitt liv. Fenomenet kan även förekomma i samband med epilepsi
precis före anfallet. Det anses oklart hur denna illusion uppkommer.

Falsk polariseringseffekt
Ibland kan uppfattningar framstå som starkt motsägande varandra, när så inte är fallet. Ett ständigt
återkommande exempel är kvällstidningarnas strävan att formulera mindre nyanser i åsikter som stora konflikter
och strider. Ibland kan människor tro sig vara oeniga, när de vid noggrannare klargörande visar sig vara eniga.
Detta kan t.ex. ha att göra med att man syftar på olika situationer och sammanhang, använder olika begrepp,
tolkar begrepp m.m. Om två uppgifter verkar motsäga varandra, så kan det inträffa vid närmare precisering att de
är fullt förenliga.

Falska bekännelser
Att bekänna något ses i allmänhet som något positivt (finns undantag) och vi tänker oss i allmänhet att en
bekännelse är sann. Det är dock ett tankefel att bekännelser alltid eller nästan alltid är sanna. Den svenske
militärpsykologen och universitetslektorn Wächter (en tid kollega till mig) har i en läsvärd bok om
”Hjärntvätt”(1965) beskrivit hur människor efter pressande förhör under lång tid eller i krigsfångenskap med
speciella mjuka tekniker kan fås att bekänna sådant de inte gjort. Även Rogge (1960) har ingående historiskt
behandlat frågan om hjärntvätt.

Gudjonsson (2003) har sysslat mycket med frågan om uppkomst av falska bekännelser, som kunnat konstateras
i konkreta rättsfall. En kort översikt över forskningsläget ges av Howitt (2006, chapter 15). Ett mycket belysande
experiment utfördes av Kassin & Kiechel (1996) och visade att i praktiken alla kunde fås att erkänna att de
fått en dator att krascha genom att trycka på en förbjuden tangent, när ett vittne påstod sig ha sett det.

Under fältförhållanden uppkommer falska bekännelser på en mängd sätt och har flera olika innebörder.
En del erkänner trots att de är medvetna om att de inte gjort det de anklagas för. Sådana bekännelser kan
till och med uppkomma utan inblandning av olämpliga förhörsmetoder. Andra erkänner för att undslippa
pressande förhör eller bli utsläppta eller för att få någon förmån eller undvika någon nackdel. En del
kommer att tro att de faktiskt gjort det de anklagas för. Faktorer som olämpliga förhörsmetoder, psykisk
störning, drogberoende, låg ålder, kriminell bakgrund, begåvningshandikapp och känslighet för socialt tryck kan
medverka till uppkomsten av en bekännelse.

Problemet med falska bekännelser gäller som några forskare konstaterat inte bara brott utan även att
pressande förhör med mängder av ledtrådar kan få särskilt barn och tonåringar att konstruera och erkänna
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att de utsatts för övergrepp som inte inträffat. Det är de vuxnas övertygelser och starka påverkan som är
problemet i en del fall. De vuxna kan vara välmenande och oroade släktingar, lärare, daghemspersonal,
kuratorer, psykologer, personal på utrednings- och behandlingshem m.fl. och det är inte enbart poliser med
förutsättande, ensidigt bekräftelsesökande som logik som lyckas få fram sådana bekännelser. Tyvärr finns idag
en subgrupp av rättsfall, där materialet pekar i denna riktning och där även domstolarna i en del fall
uppmärksammat felkällorna.

Falska minnen (W – ”false memory”)
När vi anser oss veta eller i en mildare variant enbart tror att något hänt som inte hänt, så föreligger ett falskt
minne. Falska minnen uppkommer inom alla livets områden. Vi har alla mängder av erfarenheter av hur vi själva
eller andra minns fel. Vi kan anse oss veta att vi ställt en sak i källaren, men den visar sig i verkligheten stå på
vinden. Vi tror oss ha återlämnat en bok till biblioteket, men återfinner den sedan vanligtvis i våra egna
bokhögar. Vi minns oss ha sagt till någon att göra något, men det var bara något vi tänkte utan att säga något.
Många gånger får vi aldrig veta att vårt minne var falskt, men ibland tränger sig objektiva förhållanden på.
Exempelvis så återfinner vi ett föremål på annan plats än där vi vet att det fanns. Exempelvis finns ett justerat
protokoll som anger att Kalle var med på mötet, när vi minns att han inte var det. Jag utvecklade ett minne om att
jag fått två visdomständer utdragna av en tandläkare, men efter att jag haft det minnet i ett antal år så visade mig
en annan tandläkare en röntgenplåt som visade att endast en visdomstand hade dragits ut. Kanske tyckte jag att
det borde vara symmetri.

Omfattande minnespsykologisk forskning (se t.ex. Loftus & Bernstein, 2005 för en kort översikt) har visat att
både vuxna och barn kan spontant eller efter påverkan erinra sig personliga eller samhälleliga händelser som
aldrig inträffat. Falska minnen kan uppkomma även rörande ovanliga, dramatiska eller bisarra händelser.
De kan även te sig lika verkliga som äkta minnen för den som minns. I slutet av 1800-talet insamlade en
forskare skriftligt intygade vittnesmål från ett 20-tal personer i Småland om att de sett jätteormar av dimensioner
som enligt biologerna inte kan ha existerat. Idag kan mängder av amerikaner intyga att de blivit bortförda av
”aliens” och utsatta för undersökningar och sexuella övergrepp i samband med detta. Ofta har hypnoterapeuter
då medverkat med suggestioner. Upprepade experiment har genomförts där storleksordningen 20-30 procent
av försökspersonerna efter att de fått en felaktig uppgift från familjemedlemmar kommit att utveckla minnen
om hur de som barn blivit borttappade på ett varuhus, fått övernatta på sjukhus, blivit attackerade av djur
eller nästan drunknat. Vid experiment med upprepade ledande frågor till förskolebarn har Ceci och medarbetare
påvisat att en avsevärd andel (runt 30 procent) av barnen utvecklar falska historier kring vad de varit med om,
t.ex. att de skulle ha fastnat med fingret i en råttfälla.

Loftus och Bernstein (2005) avslutar sin översikt med orden:
”For the present, the major hurdle for individuals, juries, and clinicians is to remain cognizant of the fact that
rich false memories can appear and feel just as real and true as true memories. Just because the memory report
is detailed, just because the person expresses confidence, just because the individual is highly emotional when
reporting, does not mean it really happened.”
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Faktorer som befrämjar uppkomst av falska minnen verkar vara att typen av material förekommer i media,
suggestioner från omgivningen, socialt stöd för uttalanden om vad som hänt och att vi saknar minnen eller har
svaga minnen rörande sammanhanget – det kan vara svårt att med andra minnens hjälp avgöra att ett minne är
falskt. Det är även så att både äkta och falska minnen konstrueras upp i efterhand och även äkta minnen som i
huvuddrag bör vara korrekta förses med felaktiga strukturer eller detaljer. Falska minnen kan konstrueras utifrån
en bas av äkta minnen, vilken förses med falska tillägg. Ibland kan därför ett falskt minne te sig mycket
trovärdigt därför att både den som minns och omgivningen vet att vissa av uppgifterna i den falska historien är
sanna.

När en person själv tror på sitt minne är det lätt att inse att det kan bli extra svårt att upptäcka att det är felaktigt.
Det verkar även förekomma att det blandas in fabuleringar, detaljer från andra i omgivningen och sådant som
ursprungligen var lögner i samband med falska minnen.

Fantom-minnen
Fantom-minnen utgörs av inbillade, närmast hallucinatoriska minnen. De innebär tydlig upplevelse av att något
förekommit som inte har förekommit. De kan inträffa både som falsk igenkänning och falsk erinring. De kan
även upplevas som starkare än sanna minnen. Se Brainerd et al, 2003.

Fartfel
Människor verkar ofta sakna känsla för eller insikt i vilka konsekvenserna kan bli av höga hastigheter.
Att t.ex. köra av vägen, på ett föremål eller krocka i hög fart med en annan bil eller en älg kan ofta leda
till dödlig utgång. Vid låga hastigheter kan ofta resultatet bli lindrigt för en skyddad trafikant, men kanske
inte för en oskyddad såsom cyklist eller gångtrafikant.

Fasadfel
Det förekommer att vi utan vidare tror att den putsade fasaden som människor eller organisationer visar upp på
familjefoton eller i organisationsbroschyrer eller i media svarar mot en likartad verklighet bakom fasaden. Det
kan naturligtvis variera hur mycket fasad och verkligt innehåll skiljer sig åt. Exemplen där fasad och innehåll
varit förvånansvärt olika är många.
- Kalle charmar sin omgivning och även en kvinna som han flyttar ihop med. Efterhand uppvisar Kalle
hustrumisshandlarens egenskaper och senare även förföljarens när kvinnan lämnar honom. Det var lätt att
tro att Kalle var sådan som han visade upp sig i början. Att lära känna en person under längre tid och i varierande
situationer ger ett mycket säkrare underlag för personbedömning än enstaka situationer och en kort period.
- Katolska kyrkan i USA har skakats av omfattande pedofilskandaler, där förbluffande stora antal präster
avslöjats ha begått övergrepp på barn. Antagligen var det inte så många före avslöjandena som skulle tänkt sig
att sådana övergrepp förekom i sådan mängd inom kyrkan.
- Det har rapporterats skandaler inom svenska kyrkan på så sätt att det förekommit att präster misshandlar
sina hustrur. Knappast en nära tillhands liggande tanke kring en präst i en predikstol.
- Det förekommer universitetskurser med kursplaner och kursbeskrivningar i kurskataloger, men som visar sig
tämligen tomma på substans, försedda med okunniga lärare och idiotisk pedagogik med meningslösa inslag.
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- Att det svenska migrationsverket skulle fira med champange att man lyckats avvisa en familj tänker man sig
nog inte i första taget som en del av verkets inre verklighet, men det har förekommit.
- Inte sällan framträder chefer eller ansvariga politiker i media och förklarar hur seriöst personalen arbetar inom
en organisation som blamerar sig. Fel kan diskuteras internt, men i versionen för yttre bruk gör man i regel allt
eller nästan allt rätt.
Människor tänker sig nog inte att domstolar skulle kunna döma fel i betydande utsträckning, men det är svårt att
göra någon annan bedömning av situationen när man sett många domskrivningar med bristande källkritik,
undermålig logik och ohållbara resonemang. Just när det gäller domstolar tycks fasaden vara så viktig att
samhället inte är intresserat av någon kritisk kvalitetsgranskning av verksamheten, trots att haverier i form av
felaktiga domar ibland upptäcks och kvaliteten på argumentationen inger misstankar om felaktiga domslut.
Frånvaro av kritisk granskning av domskrivningar kan leda till en självtillräcklighet som förstärker tankefelen i
domstolarna. Det verkar nästan vara tabu utanför rättssystemet att ifrågasätta domskrivningar.

Fasthållande vid övertygelse
I såväl vardagslivet som i psykologiska experiment har det visat sig att människor kan ha svårt att överge en
övertygelse som de bibringats eller skaffat sig. Till och med när det föreligger klara motsägande fakta eller
evidens så kan människor behålla sin felaktiga övertygelse. En grund till detta kan vara att människor selektivt
söker information som ger stöd åt deras egna uppfattningar och undviker sådant som talar emot.
- ett vanligt exempel utgör övertygelsen att rösta på ett visst politiskt parti, när denna inte är grundad i någon
närmare jämförelse av vad partierna faktiskt vill genomföra.
- ett annat vanligt exempel är utredare som har en övertygelse och stöter på motevidens som de ignorerar eller
undanhåller. Detta kan kombineras med selektivt sökande efter trivia som kan tolkas ge stöd åt utredarens
övertygelse.
- människor kan hålla fast vid en övertygelse med hjälp av icke relevanta argument eller med hjälp av
egenhändigt fabricerade felaktiga argument.
Det verkar som vi har tankemässigt svårt för att släppa taget, något som ger en fördel i form av viss kognitiv
stabilitet och minskad osäkerhet.

Fatalism
Fatalism eller ödestro innebär en tro att det som händer är förutbestämt. Detta innebär att en människa inte kan
påverka vad som händer henne genom egna beslut. En del av det som händer oss bestäms av naturlagar eller av
andra människors beslut. Men för de flesta, i vårt samhälle åtminstone, torde utrymmet för att själv påverka
livsförloppet vara betydande eller stort. Drabbas man av motgångar kan det ligga nära tillhands att gå in i en
fatalistisk attityd.

Feedbackfel
Ibland får vi feedback (återkoppling) på vad vi sagt eller gjort. I en del sammanhang kan denna feedback vara
skev eller felaktig. Om någon t.ex. håller en kurs för 30 elever och får in kursvärderande synpunkter från 5 av
dem, alla positiva, så kan läraren anse sig nöjd. Det kan dock ha funnits, t.ex. 20 elever som var mer eller mindre
missnöjda. I så fall har läraren fått skev feedback. Av någon anledning, t.ex. för att inte störa läraren eller riskera
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en grinig examination, hade dessa 20 inte gett några synpunkter. I ett fall som lärare fick jag från studentkåren in
en kursvärdering med 14 svar från 110 studenter och i resultaten beskrevs i generaliserande ordalag vad 2-3
stycken tyckt i någon fråga – det var givetvis omöjligt att hävda något som helst om vad kursdeltagarna i stort
ansett med ett sådant underlag.

Om en socialarbetare lägger märke till att ett antal klienter ofta återkommer så kan hon utveckla en skev
föreställning att klienterna inte går loss. Men det kan vara så att bedömningen bygger på skev feedback. Det kan
vara så att en stor andel av de biståndssökande inte återkommer och därmed inte märks. Socialarbetarens
medvetande kan komma att domineras av de som återkommer.

Feedback kan inte bara vara skev utan även direkt felaktig. Om någon bantar och väger sig på en våg som visar
fel och kanske olika fel från gång till gång, så får bantaren felaktig feedback.

Ett annat problem med feedback är att ibland så förekommer bedömare eller metoder som är starkt fokuserade på
att hitta maximalt med fel och kan bli överkritiska och t.ex. börja fabricera eller överdriva betydelsen av fel och
brister. De barnavårdsutredningar som av socialtjänsten inges till domstol och en del psykologutredningar kan ha
sådana drag gentemot föräldrar och barn. Motsatsen med en överdrivet positiv feedback kan även förekomma,
t.ex. som ett sätt att skapa en god relation eller få ut förmåner eller som utslag av dåligt omdöme hos
feedbackgivaren.

Det innebär tankefel att tro att skev eller felaktig eller överkritisk eller överdrivet positiv feedback är
representativ. Det innebär tankefel att låta sig knäckas av en ensidigt och överdrivet negativ feedback eller att
blåsa upp egot med överdrivet positiv feedback.

Fel tänkt, men rätt resultat
Man kan argumentera för att ett resultat är felaktigt därför att man upptäckt fel i tankegångarna fram till
resultatet. Men ett resultat kan råka bli riktigt även om något eller några tankefel föregått det.
- Exempelvis multiplikation : 6x6 = 36.
Korrekt metod: addera 6 stycken 6:or = 36
Felaktig metod med rätt resultat: halvera den första siffran och låt den andra siffran vara som den är = 36
Den felaktiga metoden är inte logisk och skulle gett fel resultat för stora mängder andra multiplikationer, så det
är rimligt att misstänka att resultatet blir fel även för 6x6. Men undantaget finns.

Felaktig eller förenklad orsaksbedömning
Människan är en varelse som söker tillskriva orsak eller orsaker till sådant som hänt eller händer. Att finna och
förstå orsak-verkan-samband kan ha stora fördelar. Men bedömningarna blir långtifrån alltid riktiga. Att
händelser förekommer samtidigt eller nära varandra i tid eller rum behöver inte innebära att en händelse orsakat
en annan. Det behöver inte heller vara så att en händelse H eller ett tecken T har endast en möjlig orsak. Det
behöver inte heller vara så att flera tecken T1, T2, T3… har endast en orsak. Det behöver inte heller vara så att
orsaken bakom en händelse inte påverkas av händelsen (återverkan). Verkligheten kan ofta mer se ut så att flera
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orsaker kan samverka till en verkan/effekt eller att flera orsaker ger upphov till flera effekter och att det
förekommer att effekter får återverkningar på orsaker. Orsaker kan även påverka varandra, vilket även effekter
kan. Det kan också ligga betydande godtycke i vilka faktorer vi väljer att betraktas som orsaker i t.ex. en
uppsättning av medverkande orsaker eller i en kedja av orsakshändelser. Verkligheten kan vara komplex, medan
vi kognitivt söker göra den så enkel som möjligt eller till och med gör orsaksbedömningar som är helt felaktiga. I
en del fall får vårt orsakstänkande ingen praktisk betydelse, men ibland kan korrigeringar behövas eller stora
skador uppkomma genom felaktig eller förenklad orsaksbedömning.

Felbedömning av andras uppfattning om oss själva
Vi har tillgång till mycket mer information om oss själva än vad andra har. När vi bedömer hur andra uppfattar
oss, så har vi svårt för att bortse från den merinformation om oss själva som vi sitter inne med. Detta kan leda till
vi gör felaktiga bedömningarav hur andra uppfattar oss (Chambers m.fl., 2008).

Felinformationseffekt (W – ”misinformation effect”)
Felaktig eller ledande information kan påverka människors erinringar av något som inträffat. Minnesforskaren
Loftus och medarbetare lät försökspersoner se på en film av en bilkollision (Loftus & Palmer, 1974). Senare
ombads en del att uppskatta hastigheten hos den påkörande bilen (”when it hit the other car”). Andra fick frågan
att bedöma hastigheten ”when it smashed into the other car”. De som fick frågan med ordet ”smashed”
rapporterade i större utsträckning som svar på en senare fråga att de sett krossat glas (inget glas hade krossats).
De mindes även att den påkörande bilen kört mycket fortare.

Ett annat exempel är t.ex. klassrumsexperiment där man låtit en person gå in i ett klassrum och visa sig och
sedan gå ut igen. Ett frågeformulär delas ut och bland frågorna kan finnas en förutsättande fråga såsom ”Såg du
mustaschen som personen hade?” När samma försökspersoner någon vecka senare får frågor om hur personen
såg ut så minns en del att personen hade mustasch, trots att personen inte hade det. Den felaktiga information
som fanns i frågan hade använts för att rekonstruera minnesbilden av personen.

Minnen kan förses med felaktigheter i det sociala samspelet. Exempelvis genomförde Roediger, Meade &
Bergman (2001) ett experiment där två personer ombads erinra sig en scen. En av personerna var i maskopi med
försöksledaren och gav medvetet felaktiga informationer. Den andra personen tenderade då att minnas saker som
den förste hade rapporterat (men som aldrig inträffat). Minnen kan bli felaktiga genom social smitta.

Felmaximering
Det behöver inte alls vara obefogat eller tankefel att leta upp så mycket relevanta brister som möjligt hos något,
t.ex. vid inspektion av en fastighet eller en ny bilmodell eller revision av räkenskaper eller granskning av en
utrednings hållbarhet. Att leta maximalt med fel kan vara befrämjande för sådant som kvalitet, ekonomi, besluts
lämplighet eller utveckling av metoder, organisationer och produkter.

Men i en del sammanhang där man letar fel hos människor eller familjer ter sig en ensidig felmaximering som
obefogad och kränkande eller förföljande. Ett klassiskt svenskt exempel på felmaximering kring enskilda
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människor utgör de sociala utredningar som socialtjänsten inger till domstol. Dessa kan förvisso innehålla
påpekanden om relevanta brister, men urartar även ofta till att införsel av evidens i form av triviala, överdrivna,
icke-relevanta, lösryckta, vaga, felaktiga, fabulerade, lögnaktiga, mycket repeterade etc. uppgifter. Godtyckliga
tolkningar hör även till bilden. Resursanalyser och positiva uppgifter undanhålls regelmässigt. Oviljan att
kontrollera och korrigera felaktiga, negativa uppgifter är utbredd. Den källkritiska prövningen av uppgifterna är
svag eller obefintlig.

Den osakliga tekniken att felmaximera kring en motståndare är väl känd vid mänskliga konflikter. Ett exempel
utgör parternas uttalanden om varandra i en del vårdnads-, boende- och umgängesutredningar rörande barn.
Ett annat exempel utgör en del gräl med inriktning på motpartens personliga egenskaper, som ofta felmaximeras.
En källa som felmaximerar i sådana sammanhang tappar naturligtvis sin trovärdighet. I klassiska källkritiska
termer är den att anse som tendensiös och skall avvisas.

Felslut av begärelse (”fallacia libidinis”)
Det händer att vi når fram till slutsatser eller bedömningar genom otillräcklig underbyggnad, felaktiga
resonemang, uppenbara förbiseenden, språkliga glidningar eller irrelevanta associationer. Kastar man förnuftet
överbord går det att nå en önskad slutsats eller bedömning. Ofta rör det sig om girighet, att komma över mer
pengar. Det kan vara möjligt för makthavare att få felslut av begärelse att bli etablerade inom en grupp av
makthavare. På lägre nivå kan en privatperson svagt underbyggt t.ex. nå fram till bedömningen att grannen är en
knöl, trots att han själv kanske i så fall är en större knöl.

Fientlig mediaeffekt (W – ”hostile media effect”)
Människor som är anhängare av viss ideologi eller politiskt parti hävdar ofta att media är fientliga mot just deras
idéer. Vid experiment har visats att personer med motsatta politiska ideologier kan anse att exakt samma
nyhetsinslag (som presenteras för båda parter) gynnar motståndarna och inte dem själva (t.ex. Vallone et al,
1985).

Filmfel
Det är inget ovanligt med logiska fel i filmer, vilka kan uppmärksammas av en del kritiska tittare. En person kan
plötsligt ha en pistol, som tidigare gått förlorad. Klädseln stämmer inte, när den borde stämma osv. En person
kan efter att ha förlorat kläderna plötsligt ha kläder på sig utan att kläder funnits att tillgå. En person som ramlat i
vatten är obegripligt torr osv.

Filmslagsmål och biljakter
Favoritteman i många underhållningsfilmer idag är slagsmål, ofta utdragna med mycket våld, och våldsamma
biljakter med tuffa slut. Det är förbluffande hur oskadda hjälten och kanske några medhjälpare brukar vara efter
våld som skulle föranleda många av oss att aldrig resa oss mer. Detta slag av verklighetsförfalskning har ofta
påtalats av medicinskt sakkunniga (se t.ex. Allt om vetenskap, nr 8/2007). Sådana tankefel i filmskapandet är
vanliga och frågan är hur ofta tittarna godtar dem eller tänker att det som sker är orealistiskt. Antagligen är dessa
slags tankefel mer eller mindre medvetna konstruktioner från filmskaparnas sida.
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Fingerad motståndare
En motståndares position kan felaktigt beskrivas eller tolkas på så sätt att den lätt kan angripas.
Ibland uppkommer den fingerade motståndaren antagligen omedvetet och på grund av önskningar samt kognitiva
brister hos debattören, ibland kan det vara ett utspekulerat angrepp. Tankefelet består i att inte utgå från vad
motståndaren faktiskt har sagt, skrivit eller gjort. Ibland existerar inte någon påstådd motståndare
överhuvudtaget. Felet förekommer ofta på tidningars debattsidor, där debattörerna ofta verkar ha haft svårt för att
läsa innantill vad motståndaren faktiskt skrivit eller refererar till skvaller och rykten. Ibland underlättar felet
konstruktionen av skämtsamma och nonsensartade uttalanden, som den utpekade kanske inte tycker är så roliga.
- En forskare framför kritik mot socialtjänstens utredningsmetoder och får från en socialarbetare repliken
”Så du vill inte alls att barn skall omhändertas”, vilket är en annan sakfråga som forskaren inte alls uttalat sig
om. Men det är mycket lätt att angripa en sådan ståndpunkt med exempel på fall där barn behöver omhändertas.
Vid brist på argument i sak kan tankefelet att angripa en icke-existerande uppfattning uppkomma och få som
funktion att avleda uppmärksamheten.

Fixa egenskaper
Det finns de som tror att personliga egenskaper är fixa och oföränderliga. Även om det går att finna bekräftande
exempel på egenskaper hos enskilda personer som inte förändrats, så är tankegången om oföränderlighet (”Du
vet, Johan är som han alltid har varit och han blir aldrig annorlunda”) allmänt sett tvivelaktig. Det finns många
exempel på fall där människor utvecklar sina egenskaper både till det bättre och sämre och neutralt. Människor
kan förändras genom t.ex. inträffade livshändelser, egna beslut, relationer, utbildning och träning, byte av arbete
och miljöer, förändrade förväntningar i omgivningen osv.

Fjärilseffekten
Vi kan ofta tycka att det inte gör någon skillnad vad vi eller andra personer tänker, säger eller gör. Utifrån
modern kaosteori finns anledning ifrågasätta det (von Wright, 1993, 137f). Små och tillsynes betydelselösa
skillnader i utgångstillstånd kan ge upphov till starkt divergerande, inte på förhand förutsebara följdtillstånd. En
vanlig benämning är ”fjärilseffekten” – ”en fjärils vingslag någonstans i den karibiska övärlden kan vara den
orsak som utlöser en storm över Nordsjön”, något som ingen som iakttog fjärilen kunde förutsäga. Ett annat
exempel utgör hur utrotning av en art eller tillförsel av en art i ett ekosystem kan få icke förutsedda konsekvenser
för ekosystemet. I Sverige kan vi också ställa oss frågan hur det svenska samhället idag skulle ha sett ut på
politisk nivå, om inte statsminister Olof Palme velat gå på bio med hustrun 1986 och om inte utrikesminister
Anna Lindh fått idén att gå in på NK några dagar före EMU-omröstningen 2003. Eller om mördarna per
stundens ingivelse råkat vara någon annanstans vid mordtidpunkterna. Det verkar inte som de kort före ens
kunnat förutse sitt eget handlande (Jag förutsätter i resonemanget att Olof Palme föll offer för en hatisk galning,
vilket inte är klarlagt. Mordet kan ha varit planerat.).

Ett ytterligare exempel utgör hur det förekommit vid politiska val på kommunal nivå att en enda röst avgjort om
en plats i kommunfullmäktige går till det ena eller andra partiet, vilket kan avgöra både regeringsmakten och
många omröstningar i fullmäktige. Ett exempel från socialtjänstens praktik som kan te sig som en fjärilseffekt
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redovisas av Andersson (2001). Ett okänsligt uppträdande av socialtjänsten omedelbart efter en förlossning blev
för en mamma anledning till att hon aldrig kände riktiga moderskänslor för barnet. Ett annat fall är Rödebyfallet i Blekinge, där socialtjänstens och polisens passivitet inför en 16-årings härjningar kan i förlängningen ha
lett till tragedin, där en far 2007 i försvar för sin familj mot ett av 16-åringen anfört ungdomsgäng sköt ihjäl en
pojke och svårt skottskadade 16-åringen.

Det är frågan vart det vi känner och tänker leder, vart vårt prat med grannen leder och vart vårt handlande på
jobbet leder i förlängningen eller längre fram. Det tål väl även att tänka på att om många ändrar sina tankar och
handlingar i viss riktning så blir påverkan mycket större – en kollektiv fjärilseffekt. Det kan vara ett tankefel att
tro att hur vi väljer att tänka, känna och handla i en del situationer saknar betydelse.

Flashbacks
Det förekommer två minnespsykologiska betydelser av termen ”flashback” (Colman, 2001).
Särskilt mer laddade händelser som vi är med om ger flashbacks, dvs. återkommer gång på gång i vårt
medvetande i korrekt eller förvrängd form. Det kan vara frågan om allt från återupplevande av katastrofer,
olyckor och överfall till gräl, laddade samtal eller förargliga händelser eller roliga, trevliga etc episoder.
Flashbacks kan ingå i symtombilden vid posttraumatiska stressyndrom (PTSD, se Ottosson, 2001).
Vid mer alldagliga händelser kan det antas att flashbacks för det mesta snabbt klingar av. Flashbacks behöver
inte vara korrekta och kan vara suggererade eller hallucinatoriska. Exempelvis kan förekomma flashbacks från
händelser som aldrig ägt rum, t.ex. minnesbilder av att ha blivit bortförd av ”aliens”. Att vi får flashbacks kan
betyda att andra minnen får stå tillbaka och tappas bort. Att utan vidare utgå från att en flashback utgör en
korrekt beskrivning av något som hänt saknar stöd i minnesforskningen. Den kan vara en mer eller mindre riktig
eller felaktig beskrivning eller konstruerad genom självsuggestion eller den sociala miljöns inverkan.

Begreppet flashback har även använts för återupplevandet av effekterna av en hallucinogen drog. Exempelvis
återupplevande av geometriska illusioner, falskt uppfattande av rörelser i synfältets periferi, blixtar av ljus
eller färg.

Flathetsfel
Ofta är vi för flata för att säga ifrån mot andra när vi inte delar andras uppfattning eller finner andras beteende
icke lämpligt eller skadligt. Ett frekvent exempel utgör alla de ledamöter i styrelser och nämnder, både inom
offtentlig och privat sektor, som inte vågar ställa kritiska frågor, begära besked eller okritiskt instämmer eller
tiger fast de borde insett att beslutet var olämpligt. Från min period som politiker vet jag att en del partikamrater
inte klarade av vare sig att ställa frågor eller rösta emot och reservera sig ställda inför grupptryck från andra
politiker. Man kan fråga sig vad de och andra partiers politiker med samma förhållningssätt hade där att göra.
Civilkuraget räckte inte till.

Ett historiskt praktexempel utgör flatheten mot rökarna som under årtionden tillåtits att terrorisera andra med
rökning ute på arbetsplatser, i tåg, bussar och bilar och på restauranger och försett hotellrum med röklukt åt oss
andra. Och i många år har det accepterats att rökarna stulit arbetstid för att röka och i praktiken vältrat över
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arbete på dem som inte tagit rökpauser. Utvecklingen har här dock gått mot minskande flathet. Rökförbud har
införts i många arbetsmiljöer och på krogar och rökare har förvisats utomhus för rökpauser. Men stölderna av
arbetstid har fått fortsätta ostörda. Enligt Aftonbladet 2006-11-06 har dock Uddevalla kommun bestämt att de
kommunanställda som tar extra rökpauser måste stämpla ut och acceptera löneavdrag om de inte arbetar sina
timmar. En EG-dom ger dessutom arbetsgivare rätt att neka anställning av rökare. Varför sa vi som inte rökte
inte till ordentligt långt tidigare och mer kraftfullt utan var så flata och så länge?

Jag minns hur vi stackars filosofistudenter vid Göteborgs universitet satt djupt insvepta i den föreläsande
docenten i praktisk filosofis cigarrmoln i det lilla biblioteket på Södra vägen på 1960-talet. På 80-talet när jag
forskade ute på socialförvaltningar var jag tvungen att sluta med det på grund av den massiva tobaksröken,
kanske utifrån någon felaktig föreställning om att det kollektiva rökbeteendet inte var möjligt att förändra.

Ett mycket beklämmande flathetsfel är när föräldrar inte säger till eller tar tag i sina egna barn när de gör grovt
ofog eller är elaka mot andra barn i t.ex. offentliga lekmiljöer. Flera gånger har jag därför sagt till andra
föräldrars barn i deras föräldrars närvaro (dessa teg då också).

Flumfel
Med att någon är ”flummig” menas ofta intellektuellt oredig eller oklar. Mer preciserat kan flumfel definieras
som att hävda saker utan tillräcklig grund eller att föra osammanhängande, ologiska eller ohållbara resonemang.
Begreppet ”flum” är naturligtvis nära förknippat med den utbredda ”känna-tycka-tro-uppleva-få intryck”kulturen, inom vilken påståenden hävdas på extremt subjektiva grunder. Man påstår saker utan att kunna
redovisa någon saklig grund. En bedömning eller slutsats kräver ett öppet redovisat underlag i sak och kan inte
accepteras enbart på extremt subjektiva grunder. En flummare kan t.ex. göra icke relevanta kopplingar och
blanda ihop olika frågeställningar. Exempelvis kan konstaterandet att en person är kritiskt inställd blandas ihop
med och anföras som stöd för att personen är psykiskt störd. Detta är givetvis logiskt skilda frågor och några
verkliga samband mellan att vara kritisk och att vara psykiskt störd har aldrig redovisats och skulle om de finns
inte kunna generaliseras till ett enskilt fall. En flummare kan ha svårt att logiskt skilja på sig själv och andra.

Exempelvis: ”Jag känner oro för dig. Det kommer inte att gå bra för dig.” Den egna oron är ingen relevant
sakomständighet vid en bedömning av någon. Flummare missbrukar/felanvänder facktermer, undanhåller även
relevanta sakomständigheter, förvränger fakta, söker ensidigt bekräftelse, använder skvaller, tolkar utifrån en fix
förhandsuppfattning och hävdar godtyckliga slutsatser. Cirkelresonemang är ofta påtagliga i flummarens mentala
värld. Slutsatsen blir ofta den på förhand önskade. Flum blir ofta en samlingsbeteckning för en mängd
intellektuell oredlighet. Därav termer som ”psykologflum”, ”socialflum”, ”terapiflum”, ”politikerflum”,
”journalistflum” m.fl. kring verksamheter som trots sina allvarliga syften rymmer mycken intellektuell
oredlighet. Däremot ingår flum som en krydda inom t.ex. underhållning, kåserier och vid socialt umgänge –
aktiviteter utanför saklighetens domän. Då vet alla att det inte gäller att tala sakligt utan att vara trevlig, rolig etc.

Fokuseringsfel (W – ”focusing effect”)
Det händer att vi riktar uppmärksamheten och tänkandet fel när vi står inför en uppgift att utföra eller ett problem
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att lösa. Ibland kan detta innebära att vi riktar uppmärksamheten längre bort i stället för på det som ligger
närmast tillhands. Ibland kan det gamla ordspråket ”sila mygg och svälja kameler” vara tillämpligt.
- Ett exempel utgör att Kalle mår dåligt i skolan och att man då från skolans sida riktar uppmärksamheten på
förhållanden i hemmiljön och bortser från skolmiljön.
- Exempel från socialtjänsten ges av Andersson (2001), som pekar på att ”Det är inte ovanligt inom social
barnavård att mammans missbruk överskuggar barnens problem och att de äldre barnens problem överskuggar
uppmärksamheten på de yngre”.
- Ett annat exempel utgör en bilmekaniker som fokuserar på möjligheten av fel i en del av systemet, när felet
ligger i en annan del av systemet.
- En försäkringstagare kan jämföra t ex två försäkringsbolags försäkringsofferter beträffande en bil och då
fokusera enbart på premiebeloppet utan att beakta att det finns en del andra skillnader i finstilta villkor,
självrisker etc. Att underlåta att läsa finstilta villkor kan vara ett frekvent tankefel.
- Ett roligt men mer spekulativt exempel utgör vad skidfantomen Anja Pärsons serviceman Ales Sopotnik
påstår i Aftonbladets sportblad 2006-02-06 inför de nära förestående OS-tävlingarna. Gamla skidor påstås kunna
bli Pärsons nya vapen i psykkriget mot motståndarna.
”Att åka på ett par äldre skidor kan psyka motståndarna, tror Sopotnik.
- De kan bli överraskade när de ser ett gammalt serienummer och gammal grafik. Det kan bli en chock direkt på
start. Vem vet? Det är mycket press, så små saker kan göra mycket. Åkarna på topp kan bli helt borta. Tre år
gamla slalomskidor. De kan tänka ”Men gud vad händer?” Sedan tappar de fokus på tävlingen.”
Frågan är väl om motståndarna är så lättpåverkade och kan förledas till ett sådant fokuseringsfel. Dessutom kan
det Sopotnik sagt läcka fram och de är mentalt förberedda – Sopotnik begår tankefelet att snacka för mycket med
pressen i förväg.

Folktro
Enligt Nationalencyklopedin är folktro en benämning på föreställningar om övernaturliga väsen och ting samt
tolkningar av skeenden och praktiska åtgärder som avviker från vad officiell religion förkunnar eller etablerad
vetenskap gör gällande. En del föreställningar anges vara traditionella, t.ex. tron på övernaturliga väsen och den
ännu inte helt försvunna tron att döda kan gå igen på olika sätt. Andra föreställningar är nyskapade, t.ex. idéer
om flygande tefat. Andra föreställningar har gamla rötter men har anpassats till vår tid, t.ex. tidningshoroskopen.

Forer-effekten (W – ”Forer effect”)
Även kallad Barnum-effekten. Forer (1949) upptäckte att människor anser att vaga och allmänt hållna
personbedömningar stämmer in väl, när de anges ha skapats just för dem. Effekten kan bidra till att förklara den
utbredda acceptansen för spådomskonst, astrologi och påstådda personlighetstest. Se även Dickson & Kelly
(1985).

Formaliseringsfel
Filosofen Sven-Ove Hansson (2003) diskuterar om det är bra att formalisera. Han menar att åtskilliga filosofiska
frågor har undersökts mera på djupet med formella metoder än vad som annars skulle ha varit möjligt. Men
Hansson menar också att det finns gott om exempel på mindre lyckade formaliseringar. ”En vanlig orsak till att
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en formalisering har begränsat värde är att väsentliga aspekter på det man studerar har gått förlorade vid
formaliseringen.” Det kan även vara så att formella resultat är självklara redan på informell nivå konstaterar
Hansson. Denne menar även att värdet eller bristen på värde hos en formalisering måste avgöras från fall till fall.

De slag av formaliseringar som här avses är matematiskt och logiskt symbolspråk. Ett enkelt exempel skulle
kunna vara att vi vill i lika mån ge äpplen till Kalle och Pelle. Till vårt förfogande har vi 10 stycken äpplen. Ett
sätt att formalisera detta är att tilldela varje äpple siffran 1, konstatera att vi har 10 stycken äpplen med det
matematiska styckvärdet 1 och totalvärdet 10. Vi kan räkna av hälften, dvs. 5 stycken till Kalle och låta Pelle få
resten, dvs. 5 stycken. Om äpplena var lika stora så kan mottagarna hävdas ha fått lika mycket. Men är äpplena
olika i storlek, så kan de ha råkat få olika stora äpplen. Den formella metoden bortser från storlek eller vikt hos
äpplena och kan därmed ge ett diskutabelt resultat. En annan metod där vi mäter äpplenas vikt och väger upp lika
mycket äpplen i vikt till vardera mottagaren blir en bättre formell metod. Även en informell, grov uppskattning
av äpplenas samlade vikter kan fungera bättre än att enbart räkna äpplen. Det kan t.ex. gå att uppskatta att 4 stora
äpplen till Kalle svarar mot 6 lite mindre äpplen till Pelle. Men inte heller viktmätning behöver vara en helt bra
formell metod. Anta t.ex. att ett par av äpplena är i mycket dåligt skick och en hel del behöver skäras bort. Eller
anta att några av äpplena är av en sort som inte smakar bra. En del kan gå förlorat vid siffermässiga
formaliseringar.

Ett annat vanligt exempel utgör kodning av svar i frågeformulär. Svar i en viss kryssbox kan t.ex. kodas med
siffran 3. Men det kan variera mycket vad de svarande menade när de valde just det svaret. Meningsfullheten av
att föra in svar i en enda sifferkod kan ofta ifrågasättas.

Formfixering
Ett av de ofta anförda exemplen på formfixering utgör byråkratier och byråkrater, som tappar
verklighetsförankringen och framhåller formerna som det viktiga, något som ibland kan leda till de mest
idiotiska beslut. Det förekommer både formellt fastlagda former såsom organisationsformer, lagparagrafer,
handläggningsrutiner m.m. och mer informella, ibland outtalade, tankeregler. Det kan uppkomma en spänning
mellan form och innehåll (t.ex. mänskliga problem) och en alltför stark fixering vid formerna kan bli hindrande
för problemanalys och problemlösning. Former kan ibland vara till hjälp, men kan ibland bli mer stjälpande än
hjälpande. Formfixering kan vara ett problem även inom forskningen, där man ofta kan vara mycket rigid vad
gäller former inom t.ex. undersökningsmetodik, analys och redovisning. Forskning kan bli att följa vissa
etablerade former snarare än att mer kreativt och kritiskt söka tränga in i problemområden och få fram
intressanta och spännande resultat snarare än triviala konstateranden. Det är beklämmande att ibland handleda
studenter som tränats i elementär statistisk bearbetning och språkliga former, men som står handfallna och
blockerade inför kvalitativa intervju- eller textmaterial. Att man ska hålla sig till siffror (om än aldrig så
källkritiskt diskutabla) blir en form som blockerar tänkandet kring ett icke-siffermässigt material som lämpar sig
för annan bearbetning. En student som påbörjat uppsatsarbete slog sig ner i besökarstolen på mitt tjänsterum och
uttalade: ”Får man tänka kritiskt?” Det kan synas märkligt att frågan överhuvudtaget kunde formuleras av en
student som hade åtminstone ett års studier i enbart psykologi bakom sig. Han gav upp och bytte till något ämne
som bättre passade de tankeformer han bibringats.
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Formuleringsfel
Vid problemlösning och beslut kan vi ibland råka tänka på ett problem ur fel perspektiv eller formulera det
så att det blir olösligt eller svårlösligt. Genom att betrakta problemet på ett annat sätt eller göra en
omformulering kan det bli lösbart. Pröva att lösa följande problem:

”Tåg A lämnar X-stad för en 500 km lång färd till Stockholm och kör med konstant fart 100 km/tim.
Vid samma tidpunkt lämnar tåg B Stockholm och kör med samma konstanta fart mot X-stad. En supersnabb
tågjagande fågel lämnar X-stad samtidigt med tåg A och flyger över tågrälsen med en konstant hastighet
av 125 km/tim. Den snabba fågeln drar ifrån tåg A och möter så småningom tåg B. Fågeln vänder då och flyger
mot tåg A. När den möter tåg A vänder den igen och flyger mot tåg B. Den fortsätter med detta beteende till dess
att tågen möts halvvägs mellan X-stad och Stockholm. Frågan gäller vilken total sträcka som fågeln flugit sedan
den startade i X-stad. ”

Om man söker lösa detta problem genom att beräkna sträckor för fågeln, så blir det svårlöst. Om vi i stället
fokuserar tiden det tar till dess att tågen möts (= fågelns flygtid), så blir problemet lätt att lösa. Med hastigheten
100 km/tim, så möts tågen efter 2,5 timmar (vid mötespunkten 250 km från X-stad respektive Stockholm). Vi vet
fågelns hastighet 125 km/tim och totala flygtiden. Den totala sträckan blir då 2,5 x 125 = 312,5 km.

Exemplet visar att det kan vara avgörande vilket eller vilka begrepp vi fokuserar på vid problemlösning.

Ett annat exempel kan vara problemet: ”Vad skall vi göra åt våra besvärliga kunder?”
Det behöver inte vara just kunderna som är besvärliga. Besvärligheterna kan uppstå i systemet
genom strukturer, rutiner, dålig information, olämpliga bemötanden, girighet, dålig kvalitet på varorna etc.
Dessutom skulle inte förvåna om det finns flera olika sätt på vilka det upplevda fenomenet ”besvärliga kunder”
kan uppkomma.

Forskarfel
Forskning är ingen verksamhet som är fri från tankefel, även om observansen på tankefel kan vara avsevärd.
Ett stort problem utgör det källkritiska misstaget, dvs. antagandet att de uppgifter som skapats genom
intervjuer, formulär och enkäter skulle vara korrekta. Liten uppmärksamhet har ägnats åt felkälleproblematiken,
t.ex. sådant som slarv, minnesfel, misstolkning av frågor, förväntanseffekter och benägenhet att vara forskaren
tillags. Tankefel som ensidigt bekräftelsesökande och ignorerande av alternativa förklaringsmöjligheter
(tankefelet imperfecta enumeratio) inverkar även i forskningssammanhang. Felaktig användning och felaktiga
resonemang kring statistik är inget ovanligt. Slutsatser kan hävdas med otillräckligt stöd. Det förekommer även
att forskare inte kan redovisa underlag i form av intervjuutskrifter, ifyllda enkätformulär, dokumentation kring
experiment etc.

Några exempel finns i den utvärdering som Uppsala universitet lät göra om en professors forskning (refererad av
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Johnson, 2007). Två andra professorer som granskade forskningen konstaterar att slutsatserna väsentligen saknar
stöd i forskarens eget material. Den ena av granskarna, vetenskapsteoretikern Margareta Hallberg, skriver att
analysen saknar
”både kritiska reflektioner över de egna slutsatserna och en öppenhet inför alternativa förståelsebegrepp ...den
kritiska och reflekterande forskarrollen har upphävts”.
”Framställningen präglas av en stor iver att hitta bevis för de egna teserna, men saknar nästan helt ambitionen
att pröva de egna tesernas hållfasthet”.
Båda granskarna påpekar att den granskade forskaren inte kunnat redovisa det källmaterial de begärt att få se
(framför allt intervjumaterial). Själv har jag stött på vid begäran att forskare vägrat redovisa t.ex. en kopia av
använt frågeformulär, en kopia av bjudningsinstruktionerna ute i skolor, protokoll över insamlingen (vem skötte
den?, var och när skedde den?) och vägrat redovisa vem som fört in uppgifterna i formulären till dator och vilka
kontrollrutiner som använts.

Forskning med påtagliga, avgörande tankefel och som undandrar sig granskning av källmaterialet skall
naturligtvis källkritiskt förkastas. Principen om öppen redovisning gäller vid forskning och
offentlighetsprincipen gäller fortfarande. En intressant fråga i fallen med vägran att redovisa är varför man
vägrar redovisa kring stora dyrbara statsfinansierade projekt?

Fotobevisfel
Med fotofel menas här inte att man fotograferar fel utan termen avser att man missat att begära eller missat att
producera fotoevidens för något, när så vore behövligt. Av Aftonbladets resebilaga 2006-02-18 framgår hur
familjen Sandberg betalade 40.000 kr för en semester på en spansk byggarbetsplats med vatten- och lerpölar,
något som resebyrån inte kunde åtgärda när familjen klagade. Familjen hade av en lögnaktig resebyråanställd
försäkrats om ”att hon varit där själv och att det var jättefint” – en omöjlighet eftersom hotellet visade sig vara
långtifrån färdigbyggt. ”Det var bara geggamoja och smutsigt överallt” och iskall pool omringad av byggkranar
konstaterar familjen. Om familjen haft som krav att resebyrån skulle visa upp foton på hotellet och lämna
skriftliga specifikationer om hotellet före bokningen så kunde skräcksemestern ha avvärjts. Det kostar inget att
efterfråga eller be om bevis – den som säljer något måste kunna tillgodose rimliga krav på bevis.

Familjen orkade inte kräva pengar tillbaka när de kom hem. En annan linje kunde ha varit att ta några foton på
det inre och yttre eländet vid hotellet och använda dessa som delbevisning för ett rejält tilltaget ersättningskrav
till arrangören och eventuellt vidare till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänt framstår det som viktigt att
konsumenter reagerar på direkta bedrägerier av det här slaget, så bedragarnas aktiviteter möter motstånd och
begränsas. I en del fall kan foton användas förebyggande eller som bevisning eller för att visa upp förhållanden i
media.

Det är naturligtvis inte bara fotodokumentation som är viktig. Det kan vara viktigt att spara broschyrer, annonser,
skriftlig korrespondens, kvitton, namn- och adressuppgifter till vittnen, uppgifter om namn och befattningar för
personer som hävdat eller lovat saker, anteckningar från samtalen, datum på allt som sker etc. som evidens.

130
Fotoförfalskningsfel
Teknik för att förfalska foton har funnits sedan länge och har ytterligare förfinats genom moderna digitalkameror
och möjligheter att via avancerade program i datorer redigera en bild hur mycket man vill. En annan teknik är
att man arrangerar en situation som fotograferas och sedan utges för att vara spontan, t.ex. en bild av hur två
politiker i stark konflikt glatt skakar hand tillsynes i samförstånd. Man kan också välja att fotografera en
verklig situation ur en viss vinkel eller med en viss beskärning av sammanhang, som gör att den verkar vara
foto av en annan slags situation än den ursprungliga. Om t.ex. Lisa räcker ut tungan åt Olle som står vid sidan av
Pelle och fotografiet beskärs vid fotograferingen eller senare till att omfatta bara Lisa och Pelle, så ges felaktigt
intrycket att Lisa räcker ut tungan åt Pelle. En annan fråga är i vilka situationer man väljer att ta foton och i vilka
man inte tar foton. Exempelvis är nog lyckliga familjesituationer vida mer avfotograferade än olyckliga. En
socialutredare hänvisade i en barnavårdsutredning till en uppsättning lyckliga familjefoton och menade att de
visade något om familjen. Metoden är diskutabel även ur synpunkten att det kan ha skett ett urval ur de
tillgängliga fotona, dvs. att det kan ha funnits fler foton som aldrig visades. Men äkta familjefoton visar att en
familj i fotoögonblicket förmått ställa sig tillsammans framför en kamera.

Ett tillämpningsområde för fotoförfalskning utgör de fotografiska ”förbättringarna” av i regel unga och vackra
damer och ofta med ett minimum av skylande klädesplagg. I Expressen den 20 augusti 2006 varnar nyblivna
partiledaren för Unika partiet, superkändisen Linda Rosing, för alla retuscherade bilder och framför krav på att
de skall ”fejkstämplas”.
”Unga tjejer måste förstå att ingen kan se ut så på riktigt.”
”Det hade jag önskat att jag hade vetat när jag var 17 år.”
Skönhetsideal kan upprätthållas med hjälp av starkt selektiva urval (det är de allra vackraste, kosmetiskt
uppgraderade och ögonfångande som blir avfotograferade eller visas upp i TV och filmer, inte den stora
mängden av mer vanliga flickor) och med dessutom tekniskt förbättrade bilder på de allra mest ögonfångande.
Dessa förfalskade bilder matas oupphörligt in i media och tittarna/läsarna tror att de är riktiga – ett tankefel. Det
är inte särskilt märkligt att en del unga flickor går in i ätstörningar eller i starka komplex för sitt utseende eller
går omkring och är missnöjda med hur de ser ut. Som kompensation kan man försöka bättra på sitt utseende med
bantning, kosmetiska metoder, uppmärksamhetsdragande kläder och plastikkirurgi – mycket lönsamma
branscher för säljarna, men föga för köparna. Det behövs ett grundläggande kritiskt tänkande kring bilder och
utseendefixering, där skolan och media själva kan hjälpa till. Visst finns det en skönhet hos oss alla, men inte
just den som reklam och media framför som ideal – ta fram den. Det är ett tankefel att vi nedvärderar oss själva i
förhållande till de konstruerade idealen. Vi som utgör den stora massan av utseendemässigt vanliga personer
borde bilda en motståndsrörelse och bojkotta allt kommersiellt skönhetstrams.

Fragmenterat tänkande
Kunskap kan i en del fall vara uppdelad på olika specialområden och specialister. Detta kan innebära att
överblick och sammanhang förloras. En helhetssyn som skulle kunna bidra att lösa ett problem kan vara
frånvarande. En enskild persons tänkande inom ett område kan också sägas vara fragmenterat och det består av
några ur ett sammanhang lösryckta tankegångar, tumregler etc. Exempelvis kan tänkandet hängas upp på några
lätt iakttagbara eller mätbara omständigheter, men brista i förståelse runt dessa omständigheter. Exempelvis
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en psykolog som inte söker få en helhetsbild av en person utan kör några test på slentrian och rapporterar
dessa på ett sätt som visar att psykologen dessutom inte begripit teorin kring testen och hur resultaten kan
påverkas av olika faktorer kan sägas syssla med fragmenterat tänkande.

Frekvensbedömningsfel
Det förekommer olika slags frekvensbedömningsfel. Ett fel kan uppkomma genom selektiv uppmärksamhet och
även genom selektivt minne. Om vi är intresserade av just X-objekt eller X-händelser, så kan vi dels lägga märke
till dem mer och dels minnas dem bättre än t.ex. Y-händelser. Vi kan då komma att hävda att X-händelser är
vanligare än Y-händelser, trots att de senare kan vara vanligare. Ett annat fel är att överskatta förekomsten av
objekt eller händelser som vi nyligen sett eller varit med om och har mentalt lätt tillgängliga. Vi kan även
underskatta frekvenser för sådana fenomen som hänt för länge sedan och därför har glömts. Om fenomen eller
händelser inte märks eller är svåra att uppfatta eller bevisa, dvs. mörkertal finns, så kan frekvensbedömningar bli
felaktiga eller grovt felaktiga.

Dai, Wertenbroch & Brendl (2008) rapporterar att människor bedömer frekvensen för en klass av objekt utifrån
det subjektiva värde de tillskriver objekten. Människor tänker sig att objekt med högt subjektivt värde är mer
sällsynta än objekt med lågt subjektivt värde.

Frenologi
Den österrikiske läkaren Gall framlade på 1700-talet en teori om hur olika psykologiska egenskaper kunde
iakttas i skallens form. Den s k frenologin vann insteg i bland annat Sverige på 1800-talet. Den är ur
vetenskaplig synpunkt avskriven, men tycks vagt leva kvar i språk och folkliga tankegångar, t.ex. ”gnugga
geniknölar”, ”tjockskalle”, ”ser dum ut” etc.

Freudianska fel
Sigmund Freuds idéer blev föga accepterade av den psykologiska forskningen eller inom filosofin. Men,
trots bristerna i vetenskaplig underbyggnad och de omfattande spekulativa inslagen, så spreds idéerna
bland intellektuella och inom den självutnämnda kultureliten, som saknade vetenskaplig skolning. En del
av Freuds idéer accepterades inte ens av många efterföljande psykoanalytiker, s k neoanalytiker, som trots stora
teoretiska avvikelser ändå behöll beteckningen psykoanalytiker. Neoanalytikerna betonade de medvetna
processerna och styrkan och anpassningsförmågan hos människors jag. Följande kan vara exempel på
från Freud och/eller efterföljare härrörande tankefel som spridits i vår kultur.
- att stor betydelse tillskrivs påstådda omedvetna processer, som inte normalt är tillgängliga för vårt medvetande
- att t ex minnen kan förträngas/bortträngas till en omedveten avdelning av psyket och senare kan
plockas fram eller som det ofta heter ”poppa upp” i ett verklighetstroget skick
- att många mänskliga fenomen kan eller bör ges en sexuell tolkning
- att det går att tolka drömmar utifrån föreställningar om universella drömsymboler, dvs. att t ex ett torn
i en dröm skulle vara en fallossymbol oavsett kultur och vem som drömmer.
- att händelser och förhållanden i tidig barndom är den viktigaste orsaksgrunden till t ex symtom i vuxenlivet,
dvs. en överbetoning av tidiga skeenden på bekostnad av senare skeenden i t.ex. tonår och i arbetslivet.
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- att behandlingar ofta eller alltid behöver vara långvariga (många sessioner)
- en pessimistisk människosyn enligt vilken vi har mentala defekter som är svåra att bli kvitt
- teorier som bygger på kliniska grupper generaliseras till att gälla för människor i allmänhet
- att man via s.k. projektiva test, t.ex. Rorschach-testet (symmetriska bläckplumpar) kan få kunskap
om bl.a. omedvetna processer.
En del av efterföljarnas idéer är så simpla och ohållbara att det är tveksamt om Freud själv skulle skrivit under på
dem. Det förtjänar att påpekas att de freudianska idéerna inte blir sanna för att de upprepas eller för att de
upprepas av någon med en legitimation från socialstyrelsen av något slag. En vetenskaplig grund med bred
acceptans inom forskarsamhället saknas och ohållbara antaganden och resonemang är lätta att påvisa och har
påvisats av både forskare inom filosofi och beteendevetenskap.

Frihetsargumentet
En vag och känsloladdad argumentation med användning av ord som ”frihet” och ”fritt” förekommer ibland.
Baggini (2007) nämner som exempel stridsropet ”it´s a free country” från de brittiska aristokraterna när jakten
med hundar förbjöds. Detta vaga argument undvek vad frågan gällde i sak (frihet att plåga djur).
Något helt fritt samhälle finns inte. För att hålla samman ett fungerande samhälle krävs vissa regler och
hänsynstaganden.

Exempelvis kan en rökare tycka att han/hon borde få röka överallt oavsett störning eller skadeverkan på andra,
En icke-rökare kan då som reaktion tycka att sådana hänsynslösa individer borde ha spöstraff eller inte få
sjukvård för rökningsrelaterade sjukdomar (delvis bekostad av icke-rökarna). Beroende på hur stark respektive
gruppering är i makt-intresse-fältet kring rökning utformas fredligt en kompromiss enligt vilken rökarna i vårt
land inte får röka på vissa ställen och får begränsa sin rökning av hänsyn till övriga. Icke-rökarna tvingas
fortfarande vara med och bära de rökningsrelaterade sjukvårdskostnaderna och bära en del arbete rökarna
undandrar sig genom rökpauser. Varken rökarna eller icke-rökarna är fria att göra som de vill, oavsett vad de
tycker om kompromissen, men de kan söka skapa opinion för att ändra sakernas tillstånd i den ena eller andra
riktningen. De är fria att argumentera – i Sverige finns en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Aktörer som känner
sig hotade tar sig dock oupphörligt friheten att sabotera denna frihet. En del friheter är väl värda att strida för,
medan andra knappast tål kritisk granskning. Det är skillnad på frihet och frihet.

Frågefel
Ibland ställs frågor på ett felaktigt sätt, t.ex. felaktigt förutsättande, ledande, argumenterande eller med snabba
byten av ämne så att frågan inte blir nöjaktigt besvarad. I en del privata och informella sammanhang spelar detta
kanske ingen roll, men relationer kan säkerligen påverkas. I seriösa, utredande eller forskande sammanhang kan
frågefel få förödande konsekvenser.
- Ett exempel på förutsättande fråga kan vara ”Har du slutat slå din hund?”. Om hundägaren nyss berättat att
han slår sin hund så kan förutsättningen i frågan vara rimlig. Men om den som frågar inte vet något om detta
så är frågan felaktigt förutsättande. En bättre fråga kunde varit ”Hur får du din hund att lyda?”
- Ibland kan det finnas förutsättningar inbyggda i svarsalternativ som bakas in i frågan. Exempel: ”Har du en
svart eller en vit hund?” Det finns fler färger på hundar och det finns hundar med blandade färger.
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- En fråga som ”Gillar du hundar? Ja eller Nej?” begränsar svaret till ja eller nej. Den som tillfrågas kan
gilla vissa hundar men inte andra och vara likgiltig till en del. Det kan också vara så att den tillfrågade inte gillar
hundar utan t.ex. hundar i positivt samspel med sin ägare, dvs är inriktad på hund-ägar-system. Den tillfrågade
kan också gilla hundar i vissa situationer, men inte i andra eller gilla vissa hundbeteenden och inte ogilla andra.
Nu är det kanske inte gilla/ogilla som är den viktiga aspekten för den som får frågan utan det kan vara rädslan
för hundar, som då och då skadar och till och med dödar människor.
- Om frågan är ”Du gillar hundar, inte sant?”, så är den starkt ledande mot ett visst svar. Det är nästan så att den
som frågar lägger orden i mun på den som tillfrågas.
- En annan typ av mer milt ledande fråga är ”Tycker du om hundar?”, där inställningen ”tycker om” kopplas till
hundar av frågeställaren. Denna kan dock vara mer starkt ledande om sammanhanget är ledande, t.ex. kan den
som får frågan veta att frågeställaren gillar hundar eller är hundägare eller frågan kan ställas på en trevlig
hundutställning.
- Om svaret på den förra frågan blir ”Nej”, så kan vi tänka oss att frågeställaren börjar motargumentera, t.ex.
”Men du tog ju hand om din grannes hund en vecka i somras.” Detta är dock ett dåligt argument, då den
tillfrågade kan ha haft andra grunder för detta, t.ex. att han fick betalt eller att han ville ställa sig in hos sin
kvinnliga granne. För övrigt kan bekantskapen med grannens hund ha bidragit till nej-svaret.
- Även den mer neutrala frågan ”Vad har du för inställning till hundar?” förutsätter att den som är tillfrågad
har någon inställning. Kanske har han aldrig sett eller träffat hundar (exemplet blir inte så bra eftersom hundar
är så vanliga, men om det gällt ett sällsynt djur X vore det en olämplig fråga, först bör vi efterfråga om personen
har kännedom om och har träffat X). Frågan behöver heller inte vara särskilt neutral om den ställs i ett
sammanhang, där man vill visa sig positiv eller negativ, t.ex. när en bekant visar upp sin söta lilla valp eller när
man anmäler grannens tillsyn av sin hund till polisen. Det kan också vara så att den som svarar inte tycker frågan
är särskilt viktig och inte vill offra tid på att rannsaka sig själv rörande sin inställning till hundar utan drar till
med ett svar – välvilligt anpassat till vad han uppfattar att frågeställaren vill höra eller kanske tvärsemot om han
är på det humöret. Svar ges ofta slarvigt och med föga eftertanke, även om en fråga är väl formulerad. Svar kan
också ges av den tillfrågade när han inte förstått eller missförstått frågan.
- Någon vill ta reda på A:s inställning till hundar och får på frågan ”Känner du till något om hundar?” svaret
”Jodå, en del”. Därpå byter frågeställaren plötsligt ämne och frågar ”Har du katt?” utan att ens ha fått veta
något om A:s inställning till hundar. I förhållande till syftet att utröna A:s inställning till hundar är detta ett
tankefel. Frågeställaren följer inte upp A:s svar såpass att A:s inställning blir tydlig.

Det är ett tankefel att betrakta svar på frågor som absoluta och sanna. Svaren bör nog för det mesta bedömas som
samkonstruktioner mellan den som f rågar och den tillfrågade samt inom en viss situation och ett visst
sammanhang som kan finnas utanför situationen. Det är väl känt att svar kan påverkas av hur frågor är
formulerade och av hur allvarlig situationen uppfattas. Människor ger ofta olika svar i olika situationer, t.ex. kan
svaren till kompisen, mamma och polisen skilja sig åt. För att nu inte tala om den version som kuratorn,
psykiatern eller terapeuten kan få höra. Exempelvis kan svaret på frågan ”Hur mår du?”(eller ”Hur mår Din
hund?”) bli mycket olika beroende på vem som frågar. Är något av svaren mer sant än de andra? Varför i så
fall? En människa kan t .ex. må olika i olika situationer. Men det finns exempel på svar som är lögnaktiga i en
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situation och mer sannfärdiga i en annan situation, t.ex. tjuven som ljuger för polisen och är mer sannfärdig inför
kompisen.

Frågeställningsfel
Utredningsarbete styrs av tydligt angivna frågeställningar. Det förekommer ett flertal tankefel kring
frågeställningar i utredningar. Ett märkligt, men vanligt, fel är att frågeställningar saknas och resultatet kan bli ett
logiskt förvirrat klippkollage av material. Det finns till och med påstådda handböcker i utredningsarbete som
bortser från behovet av logisk styrning av arbetet genom frågeställningar. Detta antyder hur starkt inarbetad idén
om klippkollage vid utredningsarbete är. Det är nödvändigt att utredaren är klar över vad uppdragsgivaren
behöver veta. Arbetssättet i utredningsarbetet skall anpassas till frågeställningarna och de uppgifter som skapas
skall bidra till att besvara frågeställningarna. Utredningen avslutas med att uppgifterna analyseras i förhållande
till frågeställningarna som till sist besvaras.

När det finns frågeställningar formulerade så är ett vanligt fel att en frågeställning kan vara förutsättande.
Till exempel: ”Vilken vård behöver Kalle?” Det bör inte förutsättas att Kalle behöver vård. Utredning kan
påvisa något annat, t.ex. att miljön behöver förändras. Ett annat vanligt fel är vaghet, bristande precisering i
frågeställningar. Centrala termer kan vara odefinierade. Det kan även förekomma att ett par frågeställningar
blandas ihop i samma formulering, bl.a. med ett ”och” emellan. Varje frågeställning bör logiskt hanteras för
sig. Frågeställningar kan även vara alltför breda och kan då med fördel delas upp.

Ett svårartat fel är när utredare avviker från givna frågeställningar och t.ex. underlåter att utreda en frågeställning
eller ger sig till att utreda andra frågeställningar än de givna. Detta verkar ibland bero på att utredare låter sig
styras av konventionella metoder och låter metoden i stället för frågeställningen styra arbetet. Utredaren tänker
inte utan gör som han brukat göra. Om frågeställningar befinns olämpliga eller om tillägg behöver göras, så
kan det ske efter samråd med uppdragsgivaren eller förklaras i utredningsrapporten varför det skett. I vissa fall
kan utredare begå övergrepp och skada människor genom att avvika från givna frågeställningar.

I exempelvis en utredning av om kränkande särbehandling (enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter)
förekommit mot en angiven person som skriftligt formulerat klagopunkter, så utredde en konsultfirma saken på
så sätt att den mycket ytligt och icke nöjaktigt tyckte till om de påstådda händelserna med kränkande
särbehandling och i övrigt tog sig för att samla in och rapportera en mängd obehövlig information, bl.a.
en stor mängd icke-relevanta påståenden utan källredovisning och spekulationer om de två personer som varit
huvudaktörer (den drabbade och dennes chef) i de påstådda händelserna. Den påstådda utredningen med stora
mängder irrelevant, kränkande information lades sedan av uppdragsgivaren (ett landsting) ut på internet allmänt
tillgänglig. Den bristande hanteringen av de givna frågeställningarna och införseln av en omfattande blandning
av material utanför frågeställningarna ledde till ett gravt utredningsövergrepp.

Från helhet till del - felet
Den felaktiga tanken att en egenskap hos en helhet återfinns hos alla dess delar förekommer.
- ”X-partiet är nytt och därför är alla dess idéer nya.”
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- ”Kartan är nyutgiven och därför är allt som ritats in på den nyligen kontrollerat.”
- ”En forskare från ett så litet universitet kan inte ha något att komma med.”

Fundamentalism
Med fundamentalism menas enligt Nationalencyklopedin en kristen, protestantisk rörelse som betonar Bibelns
ofelbarhet i alla slags frågor, inte bara de religiösa. Rörelsen uppstod i strängt kalvinistiska kretsar i USA på
1890-talet som protest mot den historisk-kritiska bibelforskningen och den moderna naturvetenskapen.
Fundamentalisterna betonar starkt skapelsen på sex dagar (utvecklingsläran förkastas), jungfrufödelsen, den
kroppsliga uppståndelsen och Kristi återkomst. Allt tolkas mycket bokstavligt. Detta är ungefär vad jag själv fick
lära mig under min skolgång och konfirmandundervisning i det Schartauanska Bohuslän på 1950-talet. Kristen
fundamentalism förekommer även i 2000-talets Sverige och förknippas bland annat med ett av våra
riksdagspartier.

Nationalencyklopedin pekar även på en vidare betydelse av begreppet, som innebär att politiska åsiktsriktningar
hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning. Termen
fundamentalism har kommit att tillämpas mer lösligt på mer doktrinbundna personer inom rörelser. En del
fundamentalism kan vara fel tänkt och gå in i kollision med verkligheten, men det kan också vara så att det finns
fundamentalism som står upp mot destruktiva fenomen och destruktiva krafter. Termen ”fundamentalist” har
ibland fungerat enbart som ett störande skällsord och billig kategorisering inom ett ofta dualistiskt tänkande.

Fundamentalt attributionsfel (W – ”fundamental attribution error”)
Termen attribution syftar här på tillskrivning av orsaker eller ansvar. När något inträffar i vilket en individ är
inblandad som aktör, så har vi en tendens att överbetona eller enbart fokusera faktorer hos individen som
orsak/er/ till det som inträffat (se t.ex. Ross, 1977, 2001). Detta innebär att vi underbetonar eller helt ignorerar
faktorer i situationen, miljön eller det samhälleliga sammanhanget. Om exempelvis gymnasieeleven Kalle bryter
ihop av trycket under terminens slutskrivningar, så kan vi tycka att det orsakats av faktorer hos Kalle såsom
sårbarhet eller låg stresstolerans, dvs. en överattribution på individen. Men det kan vara så att ett flertal elever
drabbas på grund av dålig planering inom gymnasiets lärargrupp. Om planeringen varit annorlunda kanske ingen
elev skulle brutit ihop. Det finns forskning som antyder att det mycket vanliga fundamentala attributionsfelet är
mer utmärkande för västerländskt än för icke-västerländskt tänkande (se t.ex. Hogg & Vaughan, 2005).

Fyllda rummets illusion
Ett område i ett rum förefaller större om det är fyllt med ett antal separata element än om det är tomt
(Bachmann et al, 2007). Se följande figur där det tomma utrymmet vid mätning är lika stort som de tio
symbolerna i början. Området fyllt med symboler ser större ut.
∀#∃%&ΔΦΣΩΨ

χ

Fysikaliska tankefel
Människor begår ofta tankefel om den fysiska världen. Ett sådant område utgör förståelsen av principerna för
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hur föremål rör sig. I experiment har man låtit människor rita ut hur ett föremål som redan befinner sig i rörelse
kommer att röra sig om något händer.
- Vid experiment har forskaren McCloskey (Ashcraft, 2003) låtit människor rita ut hur en kula som faller från ett
flygplan kommer att fortsätta röra sig. Tre slags felaktiga svar förekom: a) kulan faller rakt ner 36%, b) kulan
faller i rak linje snett framåt 13% c) kulan faller i svagt krökt linje något bakåt 11%. Det korrekta svaret är att
kulan fortsätter framåt och nedåt i en bågformad kurva och ritades in av 40%, dvs. en minoritet.
- Vid bilåkning verkar människor ofta förbise att människor och föremål i bilen kommer att röra sig framåt med
bilens hastighet vid en krock mot annat fordon, träd, vägg, stor sten etc. I ett fall skulle jag åka i en bil där
föraren lagt järnstänger i bakrutans hylla bakom baksätet och påpekade risken, men blev uppmanad att inte lägga
mig i saken. I ett annat fall körde en förare runt dag efter dag med fyra tunga vinterdäck i bagageutrymmet på en
liten bil – att tung last kan krossa baksätet tycks inte vara varje förares insikt. Baksätet saknade dessutom
fungerande bilbälten.
- Vid bussolycka efter bussolycka framkommer att en del passagerare inte använt befintligt bälte. Ibland har de
råkat illa ut och kastats ur bussen eller kastats inom bussen och omkommit. Jag har ofta kunnat iaktta att det är få
som bryr sig om att använda befintliga bälten i buss.
- Det verkar som om en del människors förståelse av konsekvenserna av hög hastighet är bristfällig. Detta
resulterar i svåra olyckor, där hastigheten är en avgörande orsaksfaktor.
- Två amerikanska rymdfärjor har exploderat. Rymdfärjan ”Challenger” kort efter uppskjutning och rymdfärjan
”Columbia” före landning. I båda fallen var det känt att fysikaliska defekter förelåg, vilka inte ansågs utgöra
hinder för uppskjutning respektive landning. I båda fallen gjordes felaktig bedömning.
- Ibland dyker människor på för grunt vatten eller utan att ha kontrollerat vad som finns under ytan. Resultatet
kan bli att personen som dyker skadar sig eller omkommer.
- Ett välkänt historiskt exempel på fysikaliskt tankefel utgör byggandet av det svenska 1600-talsskeppet Vasa
som nästan omedelbart blåste omkull och sjönk (Wall, 2006). Enligt kung Gustav II Adolfs direktiv hade
skeppet byggts så högt att det blev instabilt.

Fysisk attraktivitet och personlighet (W – ”physical attractiveness stereotype”)
Det förekommer en tendens att anta att människor som är fysiskt attraktiva också har socialt önskvärda
personlighetsdrag. Mängder av studier har funnit att människor tenderar att tänka att mer attraktiva människor
även är lyckligare, utåtriktade, framgångsrika, trevligare och har många andra positiva drag (Eagly m.fl, 1991).
Tankefelet kan anses utgöra ett specialfall av ”haloeffekt” (se detta tankefel).

Den stereotypa uppfattningen om attraktiva människor kan leda till att de bemöts annorlunda och att det kan
finnas anledning tala om självuppfyllande profetia. Undersökningar har pekat på positiva samband mellan
attraktivitet och sådant som personlig inkomst, sociala färdigheter och självförtroende.

Följa-massan-effekten (W – ”bandwagon effect”)
Människor tänker och gör ofta saker på grundval av hur många andra människor agerar. Människor tenderar att
följa massan eller följa en populär trend. På engelska talas om ”the bandwagon effect” och ”jumping on the
bandwagon”.
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Termen ”bandwagon” syftar på en vagn med musikkapell i en parad. Exempel kan vara att köpa samma sak som
många andra, modehysteri, eller att rösta på en kandidat som troligen kommer att vinna. Inom forskningen kan
effekten yttra sig i form av anslutning till en dominerande teoribildning eller metodik eller som självcensur vad
gäller att rapportera resultat som avviker från vad som är accepterat vid tidpunkten ifråga, även om nya metoder
använts.

Förbiseendefel
Förbiseendefel är mycket vanliga och förbiseenden av olika slag förekommer i samband med många tankefel.
Det är lätt att förbise tänkbara faktorer, orsaker, tolkningshypoteser, felkällor etc. Inte minst inom forskning och
utredningsarbete, men även i sociala sammanhang. En praktisk typ av förbiseendefel som kan få omfattande och
allvarliga konsekvenser är de som inträffar vid olika slag av säkerhetsinspektioner.

Enligt Aftonbladet den 28 jan 2007, så rasade en del av golvet på Norrlandsoperan i Umeå i samband med en
rockkonsert. Över 800 ungdomar hade släppts in och vid den fjärde låten så brast en del av golvet och 30
personer föll ner tre meter genom golvet i ett mer än tio kvadratmeter stort hål. Ett 20-tal skadades, varav några
svårt. Eftersom Operan aldrig tidigare hållit en så stor rockkonsert undersöktes säkerheten i lokalen tillsammans
med räddningstjänsten tre dagar före. ”Att golvet skulle brista hade vi inte en tanke på”, säger den tekniske
chefen.

Förbiseendefelet i exemplet är av typen ofullständig uppräkning (imperfecta enumeratio). Det verkar som om
det saknats en enkel systematik i säkerhetskontrollen av lokalen – att kontrollera golvet med tre meters fallhöjd
under, när det blir frågan om ett stort insläpp av personer, ter sig som en mycket elementär åtgärd, ungefär som
när Svensk bilprovning kontrollerar bromsarna. Det var inte frågan om ett bedömningsfel, där man överskattade
golvets bärighet, eftersom inspekterande personal över huvud taget inte tänkte på golvet ur säkerhetssynpunkt.
Golvet togs för givet ungefär som marken vi går på.

Förebyggande ignoreras
Ofta betonas åtgärder eller behandling, medan ansträngningarna att förebygga det som kräver behandling är små
eller frånvarande. Exempelvis är cancerforskning inriktad på att behandla redan uppkommen cancer, medan lite
forskning inriktats på att förebygga cancer. Inom t.ex. områden som brott och sociala problem är ofta de
förebyggande insatserna små eller obefintliga.

Föreställningar om tänkande
Det förekommer olika föreställningar om hur bra tänkande bör ske (Baron, 2000). En del av dessa föreställningar
kan vara hindrande eller mindre lämpliga eller tillämpas utan hänsyn till att de kanske inte är så bra i vissa
situationer, även om de passar in i andra situationer. En del personer kan tycka t.ex. att det är helt i sin ordning
att enbart söka bekräftelse på en uppfattning och att uppfattningen på så sätt kan säkerställas. Dessvärre tycks
många utredare ha en sådan inställning och verkar inte alls se det som problematiskt att de arbetat utifrån en
övertygelse. En del kan även tycka att det är bra att snabbt komma till en bedömning eller ett beslut utan mer
ingående kritisk prövning. Andra personer kan mena att bra tänkande sker t.ex. eftertänksamt, genom att
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överväga motevidens till uppfattningar, genom ingående kritisk prövning, genom öppenhet för att ändra
ståndpunkt och genom att låta frågan vila en tid. Det är möjligt att en del personer såsom föräldrar, lärare, chefer,
experter och advokater genom kategoriska uttalanden sprider ett sätt att tänka som inte är särskilt lämpligt att ta
efter i många sammanhang. Det är ofta som vi inte likt experter m.fl. vet (det är inte alltid dessa ”vet”) något
bestämt utan vi bör ta oss tid att ta reda på och överväga kring en sakfråga.

Företagsflum
Runt företag och i företagande förekommer en del tvivelaktiga resonemang och tankefel. Ett av dem är att
övergång från offentlig till bolagiserad verksamhet utan vidare skulle innebära en mer effektiv verksamhet.
Det finns åtskilliga exempel på att bolagisering är ett överskattat, men ofta upprepat mantra. Ett annat populärt
tankefel är att företaget inte bryr sig om eller tar reda på vad de tänkbara kunderna vill ha och erbjuder något
som kunderna inte vill ha. Ett annat tankefel är att tro att det går att bete sig illa mot kunder och samtidigt behålla
kunderna. Ett tvivelaktigt tänkande finns även bakom de stora chefsbonusarna i vissa stora företag.

Andra faktorer än chefernas arbete är rimligen med och skapar vinster. Ibland tar sig tänkandet inom företag
kriminella former, t.ex. i fallet Skandia, där bolagets medel användes till privata ändamål. Ett förekommande
misstag är att inte investera vinstmedel i underhåll och utveckling av bolagets verksamhet. Exempelvis har
Securitas inte utvecklat tillräckligt säkra transportmetoder och fordon och drabbats av ett stort antal
värdetransportrån. Sydkraft hade underlåtit att gräva ner ledningar och vid den stora stormen över Småland
drabbades både bolaget och dess kunder svårt. På börsen har förekommit flumtänkande kring bolag, t.ex. för
högt uppdrivna aktiekurser för IT-bolag innan IT-bubblan sprack. Ett annat område för tankefel har varit bankers
bristande riskbedömningar vid utlåning och bankers flummiga rådgivning. Runt företagsflummet finns även en
del ekonomijournalisters inte särskilt väl grundade prognosflum. Det är svårt att spå i värld med
spelare som plötsligt får för sig att göra av andra oförutsedda drag.

Företagens marknadsföring är även det ett kapitel med tankefel. Ibland går det knappt att begripa vad det är
frågan om och ännu mindre ges någon tydlig bild av produkten. De irrelevanta påverkansknepen sänker
förtroendet för företaget eller varan. En bra produkt behöver inte kamoufleras med en massa strunt. Men en dålig
produkt kan behöva avledande tekniker.

Förfalskningsfel
En typ av tankefel rörande förfalskningar förekommer hos förfalskare som tror att deras förfalskning inte
skall upptäckas. Denna ingår väl i den mer generella föreställningen hos många brottslingar att de skall
komma undan med sitt brott, något som de ofta gör, åtminstone vid brott som inte tillhör de allra värsta.
De tekniska möjligheterna att avslöja förfalskade dokument, foton, inspelningar eller målningar är idag
större än tidigare och antagligen växande. Ibland kan förfalskningar uppdagas genom att dokument eller
andra uppgifter motsäger det som påstås. De mest otroliga inblickar i dokument- och konstförfalskarnas
m.fl. världar ges av Carlsson (1999), Cole (1957), Glimne (2004) och Schuller (1960). Förre förste arkivarien
vid Riksarkivet, docent Ingemar Carlsson ger i sin bok ”På lögnens väg” en gedigen översikt över
förfalskningar av dokument m.m. under historiens lopp.
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De som utsätts för förfalskningar kan begå tankefel på så sätt att de inte är kritiska eller alltför lite kritiska
och bedömer att förfalskningen är äkta – detta har drabbat åtskilliga experter på både dokument och konst.
Förfalskningen kan komma att få en vidsträckt spridning som äkta vara. Mästerförfalskaren Konrad Kujau
levererade mot en antal miljoner i vederlag Hitlers påstådda dagböcker till en tysk tidning. En brittisk
historieprofessor garanterade äktheten. Andra var kritiska. Men senare teknisk undersökning av papper och bläck
visade att Hitler inte kunde ha skrivit dem. Som så många andra förfalskningar var de tillverkade för att tjäna
pengar. Hansson & Tuvesson (1996) pekar på hur den ryska hemliga polisen tillverkade ”Sions vises protokoll”
som propaganda i de ryska judeförföljelserna. De påstods vara protokoll frånhemliga förhandlingar vid en första
sionistisk världskongress i Basel 1897. Av dem framgår hur en hemlig judisk världsstyrelse planerar
västerlandets förintelse. Protokollen är alltigenom förfalskningar. Men det hindrade inte att de kom att spridas.
De kom till användning i nazisternas antisemitiska propaganda. Även svenska utgåvor av
protokollen förekom. Exempelvis en utgåva i mitten av 1930-talet bibehöll den ursprungliga titeln och försökte
ge ett dokumenterande och vetenskapligt intryck. Skriften är värdelös i sak, men naturligtvis informativ vad
gäller hur den antisemitiska mentaliteten och propagandan i Sverige utformades.

I pressen brottas redaktörerna ständigt med ett aldrig upphörande flöde av falska uppgifter, som uppgiftslämnare
eller skribenter förser tidningarna med. Det mesta stoppas antagligen, men en del slinker igenom och det
förekommer till och med att journalister själva hittar på uppgifter och publicerar.

Förföljarfelet
Personbedömare och utredare kan ibland tappa omdömet när de granskar någon, t.ex. kan de uppförstora eller
tillskriva triviala omständigheter betydelse eller fabricera evidens i samband med förföljelse och söka maximera
mängden negativa uttalanden om den som bedöms. Generaliserande negativa uttalanden om personer kan göras
utan att några sakliga grunder redovisas. Till förföljelsens ingredienser brukar höra blindhet för positiva sidor
hos den som förföljs. Exempel på detta utgör naturligtvis löst prat och skvaller vid konflikter, men även många
utredningar inom socialtjänsten och från psykologer som inte lärt sig utreda, men väl kan producera prat.

Förhastad tanke eller påstående - förhastningsfelet
En tanke eller ett påstående kan utgå från inga eller klart otillräckliga eller klart otillförlitliga uppgifter.
Exempel: Någon påstår att "Kalle ljuger" utan att veta grunden till att Kalle har lämnat en felaktig uppgift. Kalle
skulle exempelvis kunna ha fått felaktig information från någon annan, vara förvirrad, ha gjort en felsägning
eller minnas fel och därmed lämna uppgift i god tro. Den som gör uttalandet att "Kalle ljuger" utan att veta
grunden till uppgiften uttalar ett förhastat påstående. Ibland märks förhastningsfelet i löpande samtal när någon
annan felaktigt fyller på vad vi håller på att säga, varvid vi ofta korrigerar (det är inte säkert att alla korrigerar
utan någon kanske låter bli).

Det kan någon gång förekomma att ett förhastat påstående är riktigt, vilket inte förändrar det förhållandet att det
var förhastat i förhållande till befintliga uppgifter. Beträffande forskning har Maslow (1969) i sin bok om
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vetenskapens psykologi påtalat benägenhet till förhastade teorier och slutsatser hos forskare, att man inte lyssnar
och överväger noga före slutsatsen.

Ett konkret exempel på förhastad slutsats utgör följande.
Enligt Aftonbladet 2006-02-07 prejade en åkeriägare ner två kvinnor från Skatteverket i diket och åtalas för grov
vårdslöshet i trafik. Han trodde de två var dieseltjuvar eftersom de stod och fotograferade in mot företagets
område. Han hade drabbats av dieseltjuvar tidigare och följde efter tjänstemännen som höll på med en revision.
De misstänkte att matjord såldes svart och fotograferade arbete vid jordhögar.

Åkeriägaren drog en förhastad slutsats som verkar ha uppkommit genom en tidigare negativ erfarenhet.
Huruvida Skatteverkets misstanke var befogad eller förhastad framgår inte.

Förhastat förnekande
Det verkar vara ett vanligt fenomen att när vi ställs inför en del påpekanden att något vi sagt eller gjort är i sak
felaktigt så blir en första, nästan automatisk, tanke att förneka. När sedan fakta kommer fram så kan vi tvingas
medge att påpekandet är riktigt. Det kan vara klokt att fundera över påpekandet innan vi tar ställning.

Förlustaversion (W – ”loss aversion”)
Vi är mer känsliga för förluster än för vinster (se t.ex. Baron, 2000). Ett fiktivt exempel: Anta att det står en skylt
vid en bensinstation att vi skulle få 25 öre rabatt på priset 10.00 kr per liter, om vi betalar kontant. Anta vidare att
vi dagen efter sätter ut en skylt med bensinpriset 9.75 kr per liter, men med tillägget att det blir 25 öre påslag per
liter om vi betalar med kreditkort. Båda dagarna är alltså priserna exakt desamma vid köp med kreditkort
respektive kontant. Det är sättet att skylta som skiljer sig. Enligt principen om förlustaversion så kommer
bensinköparna att undvika förlusten att använda kreditkort när det leder till ett påslag. Bensinköparna kommer
inte att vara lika intresserade av vinsten med att betala kontant den första dagen och kommer då att i större
utsträckning välja bekvämligheten med kort. Fenomenet kan även belysas av den omfattande hamstring som
ibland kan inträffa för en vara när det är känt att priset kommer att gå upp, något som kan uppfattas som ett
påslag och förlust. Detta är dock ett tankefel bara i det läget att man hamstrar för mycket och inte kan
tillgodogöra sig eller inte kan lagra allt som köpts. Det kan förstås även vålla bekymmer för dem som blir utan
en nödvändig vara på grund av andras hamstring.

Ett besläktat tankefenomen är något som kan kallas ”satsade pengar”-effekten. Har vi redan satsat pengar i
något så är vi obenägna att dra oss ur och betrakta pengarna som förlorade. Ett exempel är hur ytterligare pengar
ibland pumpas in i företag som går dåligt och som till sist måste läggas ner. Ibland kan det nog lyckas att få ut
vinst av de satsade pengarna men ibland är det inte realistiskt att satsa mer och möjligheten att få företaget på
fötter kan överskattas med ytterligare förluster som resultat.

Ett fiktivt exempel: Anta att en person har betalat in en anmälningsavgift på 1000 kr till en resa om två månader.
När det är två veckor kvar så blir personen tveksam till att fullfölja, då han fått en del medicinska problem och

141
vet att han skulle må bättre av att tillbringa tiden på hemorten. Eftersom han inte kan få tillbaka
anmälningsavgiften så bestämmer han sig för att fullfölja.

I en sådan här situation tänker många människor att de bör fullfölja för att inte förlora det insatta beloppet. Men
beloppet är redan förbrukat oavsett om resan fullföljs eller man stannar hemma. Det går inte att få tillbaka
beloppet oavsett hur man beslutar. En tanke kan vara att man vill ha ut något för det insatta beloppet, men det
kan bli dyrbart i pengar och tid. Beslutet att fullfölja leder till de två konsekvenserna att avsevärt mer pengar
förbrukas och till att man tillbringar tiden på en resa, när man skulle må bättre av att vara hemma. Det
förekommer dessutom ibland oförutsedda negativa omständigheter i samband med resor såsom dåliga hotellrum,
strejkande flygpersonal, matförgiftningar, sjukdom, olyckor, stölder, naturkatastrofer etc., vilka inte är kända när
beslutet tas men förekommer med någon mindre sannolikhet och ofta större än i hemmiljön. Dessa oförutsedda
omständigheter gäller dock för allt resande mer eller mindre.

Möjligen kan man tänka sig att bedömningen att man mått bättre av att stanna hemma var felaktig och att resan
blev mer terapeutisk eller att man skaffade sig en önskad partner eller vän på resan – en oförutsedd positiv
omständighet. Det kan också vara så att ens eget hus brann upp när man var bortrest och att man själv troligen
skulle brunnit inne om man stannat hemma. Detta är dock inget som bör vägas in i beslutet då det inte är känt när
beslutet tas. Men det kan förtjäna att påpekas att även beslut som är dåliga ur rationell synpunkt ibland kan
utfalla positivt, t.ex. på grund av slumpmässiga omständigheter. Och beslut som är riktigt tänkta kan bli fel på
grund av sådant som var omöjligt att känna till när beslutet togs.

Förlöjligandefel
I en del sammanhang, t.ex. från insändarskribenter eller i skvaller, förekommer en förlöjligande argumentation
i en sakfråga. Denna kan möjligen ha en del innehåll i sak vid sidan av förlöjligandet, men den kan även vara
tom i sak och enbart bygga på förlöjligande uttryck. I båda fallen är det ett tankefel om någon skulle uppfatta
att de förlöjligande formuleringarna har något sakligt värde. Däremot kan det mycket väl vara så att
förlöjligandet får effekter både på den som förlöjligas och på omgivningen (avståndstagande mot den som
förlöjligar eller gillande).
Exempelvis: ”När Pettersson lyssnar så går det in genom det ena örat och sedan snabbt genom ett absolut
tomrum och därefter ut genom det andra örat och det är fortfarande lika tomt...”
Det är naturligtvis så att humor, skämt, nonsens och satir är sådant som skall få förekomma inom ramen för vår
yttrandefrihet, bland annat i underhållningssyfte och som politiska påverkansmetoder.

Tankefel uppkommer först om och när de skulle ges ett sakligt värde. Exempelvis blir det ett tankefel att i
tanken och minnet koda om frasen ovan till ”Pettersson är dum i huvet” och använda den tanken. Allmänt sett
bör dock sådant motverkas av att alla i regel är införstådda med att det är frågan om skämt etc. Men även skämt
kan påverka och kränka dem som utsätts och andra. Det finns anledning fundera över var skämtets gräns bör
dras.
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Förmänskligande (antropomorfism)
Det förekommer att vi resonerar som om djur, växter eller ting har ett människoliknande själsliv. Detta är mycket
vanligt i tecknade barnserier och i fabler. En föreställning att djurs beteenden styrs av motiv liknande
människans har kritiserats av den moderna forskningen om djurs beteende.

Enligt Nationalencyklopedin är en naivt antropomorfistisk gudsuppfattning vanlig också i nutiden och inte
endast hos barn. I modern feministisk teologi har den antropomorfistiska gudsbildens manliga karaktär inom
kristendom och judendom påtalats. Vi föreställer oss att ovanför eller bortom alltihop finns en varelse som liknar
oss själva, ett slags egocentriskt tankefel. Vi ha skapat oss en gud som föreställs som en avbild av oss själva.
Filosofen David Hume skrev 1757 i sin bok ”The natural history of religion”:
”Människosläktet har en generell benägenhet att uppfatta alla varelser såsom lika dem själva och att till varje
objekt överföra de egenskaper med vilka de är förtrogna och om vilka de är väl medvetna. Vi upptäcker
mänskliga ansikten i månen, arméer i molnen...”

Förnekandefel
Förnekande är en vanlig kognitiv strategi och tillika tankefel när något allvarligt har hänt. Nu kan förnekande
vara medvetet ljugande, men kan även då bli ett tankefel i förhållande till exempelvis en organisations syften.
Förtroendet för någon som förnekar det uppenbara och ljuger undergrävs och ett företag kan t.ex. förlora kunder
och pengar.

Ett av många exempel på förnekande utgör företaget Axels tivoli som enligt Aftonbladets
specifikationsförteckning den 7 augusti 2006 har förorsakat 13 allvarliga tillbud eller olyckor på under de senaste
åtta åren. Bara under 2006 har sex personer måst föras till sjukhus. Hur många tillbud som varit mindre
allvarliga vet vi inte. Axels tivoli drivs som tre separata företag av tre bröder. När Aftonbladet ringer en av dem
så lägger denne på luren. En annan påstås vara utomlands. Den tredje förnekar först att det är så många olyckor.
När Aftonbladet sedan läser upp beskrivningarna av alla tillbuden uttalar han följande förnekande: ”De olyckor
du talar om är helt nonsens. Jag hade inte sagt något om det var allvarliga olyckor, men jag tror ingen av de där
fick några allvarliga men.”

Han får då frågan: ”Bäckenskador och skallskador, är inte det allvarliga men?” och svarar ”Du talar ju om en
tioårsperiod...” Han försäkrar senare att ”Givetvis är det säkert att åka på Axels tivoli”, vilket det enligt de
allvarliga tillbuden och skadorna inte är. Han kan inte heller låta bli att irrelevant tillägga att ”Det är farligare
att ta sig till och från nöjesfältet än att besöka det”. (Frågan är väl om det ens är sant, men det förminskar i vart
fall inte de allvarliga tillbuden på nöjesfältet.)

Det finns också i reportaget antydningar om sammanhanget kring tillbuden som även innefattar andra skador än
de nämnda och mycket väl skulle kunna ha innehållit dödsolyckor, något som framgent sannolikt blir verklighet.
”Svart arbetskraft, vedervärdiga arbetsförhållanden och slavlöner har också uppdagats flera gånger inom
företagen” enligt granskningar i media. En tidigare anställd hävdar att ”Den utländska personalen bodde inne i
karusellerna på nätterna. Bröderna gör som de vill. Folk jobbar svart. Utländska arbetare behandlas som djur”.
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Här framtonar girighet och en fasansfull människosyn som kognitiv miljö till förnekandet av olyckorna.
De anställda har förnekats som människor. Att människor som rekryteras och behandlas på detta sätt kan ha svårt
att hantera säkerhetsfrågor är inte ägnat att förvåna. Att besöka ett sådant tivoli kan sägas innebära tankefel
genom att en förhöjd risk föreligger och genom att man hjälper en oseriös verksamhet att fortleva och skada
människor.

Förnimmelseöverföring
Begreppet förnimmelseöverföring skapades av en av 1900-talets stora marknadsföringsgurus Louis Cheskin
(Gladwell, 2006). Cheskin ansåg att människor på ett undermedvetet plan inte skiljer mellan varumärke,
förpackning m.m. och själva varan. Ett exempel han anförde var jämförelsen mellan konjaktsmärkena ”Christian
Brothers” och ”E & J”. Vid en blindprovning med 200 konjaksdrickare fick märkena ungefär samma poäng.
Vid en ytterligare provning med 200 andra deltagare talade man om varumärket på det som fanns i glaset och då
klarade sig ”Christian Brothers” bättre. Men ”Christian Brothers” höll ändå på att tappa i försäljning. En tredje
provning med 200 nya deltagare ordnades, varvid respektive märkes butelj fanns i bakgrunden. Det blev
statistiskt säkerställt att deltagarna som grupp föredrog E & J som hade en mycket mer påkostad butelj. Riktigt
roligt resultat gav den fjärde provningen, vid vilken 200 deltagare serverades Christian Brothers konjak ur E & Jflaska och serverades E & J-konjak ur Christian Brothers flaska. Nu vann Christian Brothers konjak. Bolaget
valde att lösa sina försäljningsproblem genom att designa om flaskan till att mer likna konkurrentens.
Att vi låter oss luras att kanske köpa en sämre vara genom att vi låter oss påverkas av namn, förpackning etc.
utgör ett tankefel.

Församlingspsykos
Att underliga saker hänt i religiösa församlingar och sekter finns noterat i religionshistorien. Ett aktuellt
exempel nära i tid är händelserna i Knutby, som ledde till mord och mordförsök. Stenius (2005) söker
beskriva psykologin i vad jag skulle beteckna som en församlingspsykos, dvs. en situation med stora
svårigheter med verklighetshanteringen. Några få pastorer var drivande.
” Några i den sammansvetsade hopen blev berättelsens förkunnare och uttolkare, lade den som ett raster över
värld och verklighet. De andra höll till godo, accepterade berättelsens referensram för allt som skedde. Stundom
fick de säkert övertala sig själva att tro på vad som sades och underkasta sig berättarnas makt och låta ramen
tänjas så att allt, precis allt, kunde inrymmas i dess varierade sortiment av förklaringar. Men de trodde för att
de hade så mycket salighet att vinna på att tro. Till sist höll berättaren referensramen som en gummisnodd i sina
händer – den kunde fås att slå knut på sig själv om så behövdes.

Så kom det sig att samfundet, som mer än något annat hade försvurit sig åt renheten och den andliga närheten
till Gud, till sist godtog äktenskapsbrottet, de rena sveken och det nakna horeriet som inslag i gemenskapen. Ja,
till sist låg till och med dråpet inom det tänkbaras gräns. Allt godtogs i termer av att det var något annat. Det
var frågan om prövningar, det var Djävulen, det var Guds vilja – vad som från tid till annan kom bäst till pass.”
(sid 47)
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Förskingringsfel
En del människor som befinner sig i närheten av pengar och pengaflöden, som inte är deras och inte är alltför väl
kontrollerade kan få tanken att att de kan förse sig själva med en del av pengarna. Det går att hitta på många
stödjande tankar för sådana operationer. Man kan föreställa sig att lönen är så dålig att man bör kompenseras
eller att pengarna inte gör någon nytta på annat håll eller att de gör bäst nytta hos en själv eller att man i princip
är ägare till pengarna eller att man utfört en mängd arbete som man inte alls utfört noga besett eller att man är så
kompetent att man bör ha dubbelt eller tredubbelt arvode. Särskilt frestas människor som sitter nära pengaflöden
i organisationer. Andra litar på dem och de kan ta för sig ända tills det upptäcks, om det någonsin upptäcks
(ibland finns ingen kontrollmöjlighet). Många gånger anmäls inte förskingringen utan man gör upp i godo eller
tar förlusten för att inte organisationen skall få dåligt rykte. Särskilt finns erfarenhetsbaserad anledning att se upp
med personer som har dålig ekonomi, uppvisar dyra vanor, tidigare har skapat ekonomiska kollapser, inte har
gjort rätt för sig, uppvisat påtaglig girighet eller uppvisar spelintressen.

Förskönade minnen (W – ”rosy retrospection”)
Enligt experiment bedömer människor förflutna händelser mer positivt än de gjorde när de händelserna
inträffade. Effekten påstås vara starkast för måttligt behagliga händelser.

Första-intrycket-effekt (”primacy effect”)
När vi skapar oss ett helhetsintryck av en person tenderar vi att fästa större vikt vid den information vi får
först (Passer & Smith,2007). Vi verkar ha en stark tendens till snabba omdömen baserade på minimal
information.

Detta kan möjligen ha gett överlevnadsfördelar under evolutionshistorien. Under vissa betingelser kan senare
information komma att väga tyngre (”recency effect”), t.ex. när vi fått instruktion att undvika förhastade
omdömen eller uppmanats tänka igenom informationen noga eller har att motivera bedömningarna. Det kan
anmärkas att det kan ta rätt lång tid att lära känna en person, då vissa egenskaper kanske visar sig först i speciella
och känsloladdade situationer.

Förtingligande
Abstrakta begrepp kan bli behandlade som konkreta ting. Det kan också vara så att människor betraktas som
ting och värderas och behandlas som ting, inte som tänkande, kännande och handlande varelser.
- Det abstrakta, flertydiga (och omstridda) begreppet intelligens kan lätt leda till tanken att det skulle finnas
något sådant ting som intelligens hos en människa, t.ex. någon konkret, mätbar egenskap hos nervsystemet.
Begreppet är i testsammanhang att anse som en abstraktion utifrån vissa testbeteenden på test som kan hävdas
vara subkulturella konstruktioner.
- Inom samhällsplanering och vid stora politiska beslut så kan människor komma att betraktas som ting, som
kanske inte ens behöver tillfrågas. Ibland har det visat sig komma tankar, känslor och handlingar från tingen,
vilket överraskat makthavarna.
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Förtroendefel
Vi kan alltför snabbt och på svaga grunder låta oss inges förtroende för någon, som senare visar sig vara en
fähund. Även motsatsen att alltför snabbt tro att någon är opålitlig, som sedan visar sig vara mycket rejäl och
pålitlig kan inträffa. Detta kan bero på att något hos personen liknar något hos någon annan som uppfattats som
opålitlig. En komplicerande omständighet är att det kan vara sakligt rimligt att ha förtroende för en person i en
typ av situation, men inte i en annan situation.

Förträngning av minnen
Vetenskapliga belägg saknas för någon förträngning i Freuds mening och inom det teoretiska sammanhang med
antagande av omedvetna processer av viss typ, som han anvisat (Holmes, 1990; McNally, 2005; Sjöberg, 2004)
Enligt forskare som analyserat Freuds text byggde begreppet dessutom ursprungligen mycket på ett antal av
Freud själv förfalskade redovisningar av patienter som inte existerat (Scharnberg, 1993ab). Minnesforskarna
håller sig till vanlig glömska eller till att man låter bli att tänka på något. Det finns ingen god anledning varför
ordet glömska skulle ersättas med förträngning och dessutom vanligen av personer som inte vet vad de pratar
om.

Förutseendefel
En rätt vanlig feltyp är bristande förutseende. Vissa saker är svåra eller i det närmaste omöjliga att förutse,
medan andra fenomen är så vanliga och tvingande att de bör kunna förutses.

Ett exempel utgör hundköparen som först efter köpet snabbt insåg att hunden måste tas ut ett antal gånger per
dag och då vände sig till säljaren för ett återköp. Ett annat vanligt medialt exempel utgör den som riktar en
kritisk debattartikel mot en person, grupp eller organisation, men inte räknar med att den som angrips kommer
att svara och t.ex. påtala fel i framlagda uppgifter eller skumma omständigheter kring angriparen. Mer än ett illa
underbyggt verbalt angrepp har slutat med förlust för angriparen. Ett annat fel är att inte förutse att de pengar
man förfogar över inte kommer att räcka till t.ex. en planerad resa därför att man inte förutser vissa nödvändiga
utgiftsposter och möjligheten av oförutsedda utgifter.

Förutsägelsefel kring inverkan av känslotillstånd
Det finns en tendens att människor överskattar längden eller intensiteten i tänkta framtida känslotillstånd.
Exempelvis verkar människor tro att om en olycka eller mycket omskakande händelse inträffar så tar det längre
tid att återhämta sig än det faktiskt gör. Människor kan även överskatta hur länge den känslomässiga inverkan av
en lycklig händelse består. Se Gilbert et al (1998).

Förutsättningsfel (cirkulär ”logik”)
Ibland bygger vi in någon förutsättning eller antagande i våra resonemang eller i vårt sökande efter information.
Om vi t ex skulle ställa frågor i stil med "När började du röka?", "När slutade du slå din man?", "Vilken
behandling behöver Kalle?" etc. så inses lätt att förutsättningar/antaganden är inbyggda. Om inte
förutsättningarna är kända och faktiskt föreliggande så föreligger tankefel. Ett förutsättande
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förhållningssätt kan styra urvalet av frågor och tillvaratagandet av information i en hel utredning, t ex om alla
frågor och åtgärder endast avser att styrka en gjord anmälan och det saknas frågor och utredningsåtgärder som
skulle kunna falsifiera anmälan och ev. ge stöd åt alternativa hypoteser.

Förutsättningsfelen utvecklas ofta till cirkulära tankefel med i huvuddrag följande
logik:
- Anta att X gäller
- Ta till vara eller sök efter sådant som ger stöd eller pseudostöd åt X,
tolka ensidigt allt möjligt som stöd för X,
- Undvik att formulera och undersöka alternativ och undvik sådant som talar
emot X
- Hänvisa till det stöd som finns och hävda att det ursprungliga antagandet
X gäller, dvs. resonemanget är åter vid utgångspunkten
- Lägg gärna till att inget framkommit som talar för något annat än X, men
undvik då att nämna att du föga eller inte alls sökt efter uppgifter som
kan ge stöd åt andra alternativ.

Förväntanseffekt
Se ”Observatörens förväntanseffekt”.

Förälskelsefel
Att bli förälskad tillhör människans normala psykologi. Men det innebär också att känslorna ibland kan sätta
omdömet ur spel och att vi inte ser verkligheten som den är. Senare kan vi upptäcka hur vi gjorde felaktiga
bedömningar kring den person som var föremål för förälskelsen. I andra fall kan omständigheterna tvinga oss
att inse att förälskelsen var orealistisk. Ett belysande exempel på hur omdömet kan sättas ur spel utgör den
kvinnliga svenska officer som 2005-2006 lämnade ut hemligheter om den Natoledda Kforstyrkan i Kosovo till
en serbisk spion, som hon förälskat sig i (Aftonbladet den 15 och 16 maj 2007).

Förändringsillusioner
Det finns forskning (se Wilson & Ross, 2004), som pekar på att människor kan uppleva att de förändrats eller
att relationer förändrats till det bättre utan att så skett. Exempelvis upplevs att ineffektiva träningsprogram har
haft positiv effekt eller att äktenskapliga relationer förbättrats. Illusionen verkar lättare uppkomma vid
tidsintervall som upplevs som långa. Det torde även förekomma illusioner om förändring som innebär felaktig
föreställning om försämring. Exempelvis kan den som blivit gammal felaktigt tro sig ha en mycket sämre
förmåga att lära eller ett sämre minne, när personen i själva verket kan prestera väl i nivå med unga människor.
Det sagda innebär förstås inte att all upplevd förbättring respektive försämring är illusioner – de kan vara
faktiska.
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Gallimatiasfel
Att människor kan prata strunt i allmänhet eller om ett område de vet föga om är väl känt. Om den enskilde
struntprataren eller lyssnaren då tror att det sägs något vettigt så föreligger tankefel. Det förekommer även ett
omvänt gallimatiasfel, då någon anklagas för att prata strunt, när personen i själva verket är den som begriper
medan den anklagande åhöraren inte gör det. Okunnighet kan således ge upphov till båda typerna av
gallimatiasfel.

”Ge upp”- felet
Ofta ger människor upp sina ansträngningar utan att det i sak är befogat. Ibland kan det förstås vara ett realistiskt
beslut inför något som rimligen är omöjligt att uppnå. Men med intresse och vilja går det ofta att komma långt
även om svårigheter dyker upp. Svårigheter hör till livet och är till för att övervinnas.
- Många skolelever har gett upp t.ex. matematik-ämnet utan att de skulle behövt göra det.
- En del människor ger upp och går in i depression därför att de drabbas av tunga livshändelser eller tycker sig
förlora kontrollen över sina liv. Det är inte nödvändigt eftersom det går att hantera livssituationer på annat sätt.

Många motexempel på att man kan lyckas vända en negativ utveckling har förekommit inom sjukdomsområdet
och idrotten. Människor som bedömts bara ha en kort tid kvar att leva har övervunnit sin sjukdom och levt
länge.Idrottsutövare som skadats svårt har kommit tillbaka. Ett aktuellt exempel utgör höjdhopperskan Kajsa
Bergqvist som efter en svår hälseneskada kom igen, vann VM-guld och när detta skrivs precis blivit
världsrekordhållare inomhus med 2.08.

Generaliseringsfel
Påståenden med mer eller mindre starka generaliseringar är vanliga och vanligt är även att den empiriska
grunden till generaliseringarna är ringa eller föga säkerställd, t ex kan grunden utgöras av vaga uppgifter om
enstaka fall. En del generaliseringar är så starka eller kategoriska att de raskt stupar på förekommande
motexempel.

Exempel: Om någon hävdar att "Alla manliga studenter överkonsumerar alkohol", så är det lätt att med någon
kännedom om mänsklig variation konstatera att det måste finnas åtskilliga motexempel, både helnyktra och
mycket måttliga alkoholkonsumenter. En annan fråga är vad ett så svepande påstående avser för tidsperiod och
miljö och frekvens. Definition av ”överkonsumera” saknas. Lite mindre kategoriskt blir påståendet om
frekvensmarkören "Alla" tas bort. Ännu mindre kategorisk generalisering blir det om "Manliga studenter brukar
överkonsumera alkohol".

Frågan är hur empirin ser ut? Hur stor andel och vilka tidsramar och konsumtionsvolymer krävs för att använda
ordet "brukar". Liksom många andra generaliseringar är detta påstående meningslöst vagt. Ett annat exempel
utgör läroboksgeneraliseringen:
"I all behandling förekommer motstånd".
Även denna generalisering ter sig meningslöst vag och hänvisning till empiri saknas. Vad menas här med sådana
nyckeltermer som "behandling" och "motstånd" och vilka behandlare respektive patienter/klienter avses? Avser

148
"all" en hela tiden pågående process eller enstaka incidenter? Vilka är kriterierna på motstånd? Avses en inre
process eller konkreta undvikandebeteenden? Vem gör bedömningarna? Avses även behandlarens motstånd och
motstånd som sammanhänger med brister i relationen eller hinder i omgivande strukturer och miljöer? Kan
motstånd vara positivt visavi alltför snabb process eller brutala behandlare och kanske även betraktas som ett
berättigat sätt att skydda sig? Kanske borde det bytas ut mot begreppet "skydd" utifrån ett klientperspektiv?

En variant av generaliseringsfel som Baggini (2007) påtalar är ”Det fungerade för mig” (”It worked for me”).
Vi tror ofta att om något fungerat för oss så kommer det att fungera för någon annan och vi kan ge beskäftiga
råd enbart med kännedom om hur det gick för oss själva. En invändning är att människor och situationer varierar
och det som fungerade för oss behöver inte alls fungera för en viss annan person. Det är även frågan vad som
menas med ”fungera”. Närmare granskning kanske skulle visa att det inte alls fungerade eller fungerade dåligt
och att minnesfel, fabulering eller vaghet föreligger i samband med generaliseringen. Ännu mer suspekt blir
generaliseringar på grundval av hörsägen, skvaller eller rykten. ”Jag har hört att det fungerar att...”.

Ett vanligt förekommande exempel på ”Det hjälpte mig” gäller effekt av mediciner och särskilt
marknadsföringen kring olika hälsopreparat, bantningsmedel etc., där anekdoter kring enskilda fall anförs som
evidens. Om ett preparat till äventyrs har påstådd effekt så kan den vara sällsynt och det eller de fall som
presenteras kan vara sällsynta, uppletade eller självanmälda fall. Den påstådda effekten kan även ha berott på
något annat än preparatet, t.ex. någon ändring i livsföringen, minskad belastning på jobbet etc. eller ha
uppkommit genom en tro och självsuggestion att preparatet har effekt.

Nästan alla preparat eller metoder lär få ett eller annat gott resultat genom slumpfaktorer. Sådana slumpresultat
kan letas upp och användas i marknadsföringen. Till detta kommer problemet med direkta lögner och
förfalskningar i marknadsföringen. En idé i marknadsföringen verkar vara att mottagaren skall generalisera från
anekdotiska fall till sig själv.

Genetisk determinism
Det förekommer enligt Passer & Smith (2008) ett tankefel kring genetik som de benämner ”genetisk
determinism”. Med detta avses föreställningen att gener har oföränderliga och oundvikliga effekter som inte kan
ändras. Detta tankefel bortser från effekter av miljöfaktorer på hur gener kommer till uttryck. Det bortser från
hur vi kan reglera och kontrollera våra egna beteenden. Enligt forskning så gäller för variationen i mätvärden på
s.k. personlighetsformulär att cirka 20-40 procent av variationen anses uppkomma genom genetiska faktorer och
därmed anses 60-80 procent av variationen uppkomma genom miljöfaktorer.

Genetiska faktorer överdrivs
Ibland överdrivs inverkan av genetiska faktorer (Passer & Smith, 2006). Afroamerikaner erhåller i genomsnitt
omkring 12-15 enheter lägre resultat än vita amerikaner på intelligenstestningar med en skala med medelvärde
100 och standardavvikelse 15 enheter (ca 68% ligger på en sådan skala inom medelvärdet +/standardavvikelsen). Frågan är varför afroamerikaner i genomsnitt får lägre resultat?
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År 1969 publicerade forskaren Arthur Jensen i Harvard Educational Review en mycket kontroversiell artikel där
han hävdade att skillnaden var genetiskt betingad. Andra forskare har hävdat att miljö- och kulturfaktorerna
skiljer sig åt mellan grupperna. Det kan även anmärkas att det är de vita, välbeställda amerikanerna som
definierat begreppet intelligens i testen på ett sätt som passar dem. De vita kan även tänkas mer ha inställningen
att det är viktigt att nå goda resultat vid testning, dvs. anstränger sig mer. Ett mycket tänkvärt exempel
utgör resultaten för en annan minoritetsgrupp. Tidigt på 1900-talet hade de italiensk-amerikanska barnen en
genomsnittlig nivå på 87 på den nämnda skalan, ungefär samma som afroamerikanerna idag. En på den tiden
ledande ärftlighetsforskare, Henry Goddard, hävdade då att 79 procent av de italiensk-amerikanska
immigranterna var begåvningshandikappade och utgjorde ett hot mot den amerikanska genpoolen samt inte
borde tillåtas invandra i USA. Idag erhåller de italiens-amerikanska studenterna ett genomsnittligt testvärde över
medelvärdet på den nämnda skalan. Kulturell assimilering och utbildningsmässiga och ekonomiska förändringar
för gruppen ter sig som rimliga förklaringar. Det kan inte ha skett genetiska förändringar på så kort tid som
skulle kunna förklara den avsevärda ökningen i testresultat. Passer & Smith menar att det finns en tendens, även
bland en del forskare, att överbetona genetiska skillnader mellan grupper. Att det existerar gener är en påtaglig
biologisk faktor. Kulturella, sociologiska och psykologiska faktorer kan te sig mindre påtagliga och kan vara
svårare att fastställa och mäta.

Det är nog inte särskilt ovanligt att människor tror att intelligens och personlighetsfaktorer är medfödda.
Forskningen har i stora drag påvisat att variationen i intelligens till hälften eller något mer än hälften är betingad
av genetiska faktorer i vår typ av samhälle med dess infrastruktur vad gäller utbildning etc. Vad gäller
personlighetsfaktorer så har forskningen i stort funnit att mindre än hälften eller mycket mindre än hälften av
variationen är betingad av genetiska faktorer, dvs. miljöfaktorerna betyder mer när vi kommer in på personlighet
(Buss & Larsen, 2007). Vad gäller sådana mer föränderliga fenomen som attityder och åsikter har vi inte
anledning förmoda att genetiska faktorer skulle ha någon avsevärd betydelse. Det är ju sådant vi kan byta över en
dag eller natt.

Det är en vanligt förekommande tanke att det ena eller det andra mänskliga fenomenet uppstår genom vår
genuppsättning. Frågeställningen är ofta dualistisk: Arv eller miljö? Detta är en felsyn då det alltid är frågan om
inverkan av och samspel mellan gener och miljö och frågeställningen bör vara hur detta sker vid ett visst
mänskligt fenomen.. En gen befinner sig i en inre miljö med andra gener och samspelet med dessa andra gener
inverkar på vilken effekt genen har. En gen verkar dessutom alltid i relation till en yttre miljö och kan få en
effekt i en miljö M1 och en annan effekt i samspel med miljö M2. Det har blivit populärt i och med
kartläggningen av de mänskliga generna att tala om att det förekommer en gen för något beteende eller störning.
Talesättet är dock mycket missvisande, då utvecklandet av en egenskap beror på effekten av andra gener och på
den yttre miljö som genen verkar i. Många människor som har den aktuella genen utvecklar inte egenskapen och
många människor som inte har genen utvecklar egenskapen. Att ha genen kan innebära en något förhöjd
sannolikhet, men långtifrån någon hög sannolikhet, att utveckla egenskapen.

Ett populärt talesätt lyder ungefär: ”Det där beteendet har du ärvt från din pappa”. Ett barn har ungefär
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50% av generna gemensamma med sin pappa, men möter en annorlunda miljö än pappan och får andra
upplevelser. Om ett beteende hos ett barn liknar ett beteende hos barnets pappa, så behöver det inte ha mest med
gener att göra utan barnet kan t.ex. ha observerat och tagit efter pappan, d.v.s. ett så kallat socialt arv. Likhet kan
alltså bero på annat än gener.

Genetiskt en-till-en tankefel
I dagens massmedia basuneras ibland ut att man funnit ”genen” för än den ena än den andra egenskapen. Vid
närmare granskning kan detta vara ett mycket överdrivet påstående. Det kan föreligga ett visst mått av samband,
dvs. en mindre del av variationen mellan individer i egenskapen i fråga kan statistiskt förklaras med genens
närvaro. Genetisk forskning visar att i de flesta fall föreligger ingen en-till-en relation mellan en speciell gen och
en speciell egenskap. De flesta egenskaper inbegriper påverkan från många gener och en given gen kan bidra till
många egenskaper.

Gestaltkomplettering
När det föreligger lämpliga gestalter kan vi göra om minnet så det följer gestalten. Ett klassiskt exempel är en
cirkel med en liten lucka i linjen som kan erinras som en hel, sluten cirkel. Ett annat exempel kan kulturella och
sociala gestalter utgöra, t ex om någon slår mot någon och denne någon faller omkull, så kan vi lägga in i minnet
att personen träffades av slaget trots att så aldrig var fallet. Den kulturella gestalten är att en person faller omkull
på grund av ett slag.

Girighetsfel
Girighet kan t.ex. innebära att någon person eller organisation begär betalt för ingenting eller begär oskäligt
betalt för något eller på något sätt lurar till sig pengar i transaktioner, t.ex. genom att lämna falska uppgifter. Den
girige kan även lägga beslag på pengar som borde gått till annat ändamål. En inte ovanliga variant är att någon
struntar i att betala för en levererad vara eller tjänst, trots att personen har råd att göra rätt för sig. En del lägger
beslag på pengar som inte är deras utan tillhör någon person eller organisation. Att placera en person med girig
läggning nära pengaflöden eller med ekonomiskt ansvar kan leda till problem. Det har i många fall slutat med
förskingringar. En populär variant är att låta t.ex. arbetsgivaren betala privata utgifter. Det händer att enskilda
eller organisationer av girighet eller besparingsmotiv vidtar ekonomiska åtgärder som leder till förluster eller
ökade utgifter.
- En varas kvalitet försämras och priset bibehålls eller höjs för att ge ökad vinst. Kunderna lägger märke till det,
motagerar och väljer andra leverantörers varor eller avstår från varan.
- Ett socialkontors personal reduceras, vilket gör att biståndssökanden inte kan få den hjälp de fått tidigare.
Detta leder i förlängningen till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, varvid ökningen kan bli större än
besparingarna genom personalreduktion.

Exemplen pekar på att det kan uppkomma ett slags bumerangeffekt kring girighet och då inte bara vid direkt
brottslig girighet.
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Glidningsargumentet (”slippery slope”)
Argumentet innebär att om ett problematiskt beslut fattas, så kommer det att leda vidare till ännu mindre
önskvärda beslut. Detta behöver logiskt sett inte bli fallet och det finns exempel där det inte blivit fallet. Mest
felaktigt kan argumentet bli när det är ett stort antal steg mellan A och B och det hävdas att A oundvikligen leder
till B. Men det finns även empiriska exempel där så blivit fallet. Ett av de ofta nämnda exemplen är de
successiva besluten mot ett samhälle som alltmer skärper övervakningen av medborgarna generellt i kampen
mot den grupp medborgare som begår vissa slags brott. Ett annat exempel utgör den svenska alkoholpolitiken
som steg för steg gått i riktning mot en uppluckring och ökad konsumtion med skadekonsekvenser. Ytterligare
ett exempel utgör individuella drogkarriärer, där en person successivt går vidare till mer avancerade droger och
missbruksformer och kan sluta i herointräsket. Många som prövat droger har dock inte gått vidare in i en
drogkarriär. Många faktorer är med och påverkar vad som sker. Glidningsargumentet bör noga övervägas i det
konkreta fallet. Finns krafter och förutsättningar för ännu ett steg? Finns motkrafter? Exempelvis verkar förbudet
mot barnpornografi inte ha motverkat yttrandefriheten i övrigt, som har ett mycket starkt stöd med motreaktioner
från media och debattörer vid minsta angrepp.

Glädjefel
Det finns de som har svårt att glädjas över livets små och vardagliga saker utan tar dem för givna eller förbiser
dem. Somliga ägnar tid att leta efter och ältar negativa aspekter av tillvaron. Andra fastnar i glädjelösa
känslomässiga förhållningssätt.
Det kan nämnas att forskning pekat på att skratt kan ha en välgörande inverkan på människors psykiska hälsa.

Glömskefel
Särskilt om det finns många detaljer sker stora och snabba bortfall av minnesmaterial. När lång tid förflutit talar
vi ofta om en naturlig glömska. Det är oklart om minnen är raderade eller om de på något sätt skulle kunna
gå att återvinna. En del minnen är dock permanenta, dvs så starka att vi under normala omständigheter (frånvaro
av allvarlig skada) minns dem livet ut, t ex namn på personer vi känt länge, platser vi bott på,
igenkänning av vanliga föremål, överinlärda procedurer m.m. Det är främst episodminnen som drabbas av
omfattande bortfall. Det är vid universiteten väl känt att semantiska minnen (gäller fakta, regler, principer,
förhållanden etc.) som inte används eller är illa organiserade i minnet drabbas av en hel del bortfall.
I kliniska sammanhang, t ex chocker eller skallskador, kan minnesförlust (amnesi) uppträda.

Glömskefel är i vardagslivet är mycket vanliga. Vi glömmer var vi lagt nycklarna och till och med var vi ställt
bilen. Vi glömmer att köpa något när vi är i affären. Vi glömmer att betala en räkning. Vi glömmer att återlämna
en bok. Ofta är glömskan prospektiv, dvs. vi glömmer att göra något som vi skulle göra. Det händer att glömska
kan leda till stora och svåra olyckor.
- På Union Carbides kemiska fabrik i norra Indien inträffade den 3 december 1984 en svår olycka med mellan
3000 och 8000 människor som omkom och tiotusentals med bestående skador. I fabrikens produktion av
insektsgift ingick ämnet metylisocyanat som inte fick komma i kontakt med vatten. En anställd glömmer att sätta
in en metallskiva, då han skall rengöra en rörledning. Detta gör att vatten strömmar in i en tank med åtskilliga
ton metylisocyanat och ett
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dödande gasmoln utvecklas. Det kan i detta fall finnas anledning beteckna det inträffade som ett konstruktionseller systemfel. Livsfarliga system skall inte konstrueras till att bli så beroende av den mänskliga faktorn. I detta
fall hade flera säkerhetssystem demonterats, då fabriken var under avveckling, men tydligen utan påtaglig insikt
om att en svår olycka då skulle kunna inträffa. Vi kan här se hur tankefel på olika nivåer samverkat till
uppkomsten av olyckan.
- Ett annat exempel utgör det fall där en busschaufför körde in med en dubbeldäckad buss i en
färjeterminalpassage, som var för låg för bussen. Flera passagerare på övre våningen i bussen dödades. I detta
fall hade ett halvdussin höga lastbilar tidigare kört på den aktuella låga konstruktionen och tydligen utan att
denna byggts om. Även här ser vi en kombination av tankefel vid konstruktionen, tankefel efter de tidigare
tillbuden och tankefel från busschauffören. Ingen ansvarig verkar ha kunnat eller velat tänka den inte särskilt
svårtillgängliga tanken att om lastbilschaufförer kör på konstruktionen, så kommer för eller senare en
busschaufför med en hög buss att göra det.
- En rovdjursskötare på Nordens Ark vid Hunnebostrand glömde den 5 september 2006 att stänga en lucka
mellan två hägn. En snöleopard gjorde då en blixtsnabb attack mot djurskötaren som klarade sig genom att ta tag
i en eltråd varvid strömmen gav leoparden en stöt. Händelsen visar hur ett tankefel kan kompenseras genom en
problemlösande tanke. Djurskötaren skall dock ha fått kraftiga rivskador.

Gnällträskfel
En del enskilda människor och grupper kan fastna i en gnällande mentalitet och i stället för att göra något
konstruktivt kan de bli sittande med sitt gnällande förhållningssätt. Till gnälleriet hör ofta mängder av
upprepning och tomgång i tankar och tal. Exempel på gnällträsk i familjer, vänner emellan eller ute på
arbetsplatser är som de flesta lagt märke till hur många som helst. Det torde vara lämpligt att skilja på gnäll och
en mer sakligt grundad, mer preciserad och analyserande kritik, som kan utgöra underlag för förändring. Gnäll
utmärks ofta av att det är vagt och ytligt och inte leder någon vart. I ett kort liv kan det te sig som ett tankefel att
ägna tid åt gnäll. Ett exempel på gnällträsk är köksbordspolitikern som gnäller hemma vid köksbordet över
samhälleligt elände i många timmar men inte ägnar en minut åt att delta i och söka påverka genom de
organisationer eller politiska processer som ger möjlighet till påverkan – kanske inte ens bryr sig
om att rösta i allmänna val. En del gnäll verkar uppkomma genom egenintresse eller särintressen eller en
utpräglad egocentrisk hållning. Intressanta inblickar i gnälleriets psykologi kan studium av insändarsidor i
pressen ge.

Godtrogenhetsfel
Det förekommer ibland att personer som omgivningen trodde var hederliga avslöjas som ohederliga. Deras
bristande hederlighet, som i regel gäller pengar och ibland meriter, har möjliggjorts genom bristande kontroller.
Otaliga är historierna om förskingringar i olika organisationer från småbelopp upp till mångmiljonbelopp. En del
människor kan inte motstå att söka lägga beslag på pengar de kommer i närheten av och det går inte genom
något personligt intryck att förutsäga vilka de är.
- I början av 2005 avstängdes komvuxchefen i en kommun från sitt arbete, då man inom kommunen
funnit mystiska fakturor som tydde på bedrägerier mot kommunen i stor skala. Han polisanmäldes misstänkt för
att ha svindlat kommunen på minst 270.000 kr under tre år. Åklagarens förundersökning växte allt eftersom
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månaderna gick. Flera föreningar där den misstänkte varit kassör kom också in med polisanmälningar om
försvunna pengar. I början av december hade åklagaren funnit misstänkta transaktioner hela tio år tillbaka i
tiden.
- En jurist åtalas för att ha förskingrat pengar, tillhopa cirka 750.000 kr, från flera dödsbon. Som jurist hade han
fått pengar till klientkonto han förfogade över och hade använt dem till privat konsumtion.
- I en kommun anställdes på rekommendation av en psykologfirma en kommunchef. Det visade sig efterhand att
problem uppkom i form av förskingringsförsök av kommunala medel och olämpligt uppträdande mot kvinnliga
anställda. Kommunchefen föreslog en anlitad filmproducent till en kommunal reklamfilm att göra ett stort påslag
på fakturan till kommunen med delning av ”vinsten” mellan kommunchefen och filmproducenten. Dock
meddelade filmproducenten en ansvarig politiker och kommunchefen togs ur tjänst och kostade kommunen
en miljon i avgångsvederlag. Att rekryteringsfirmans psykologer brustit i kontrollen stod helt klart.
- I en kommun blir man av med en oduglig grundskolerektor i och med dennes pensionering. Man anställer då
en rektor som visar sig vara oduglig och ännu sämre. När denne efter ett par år slutar, så anställs en rektor med
övervägande militär bakgrund som visar sig ännu sämre, men snabbt kan skickas på porten genom att man gjort
en provanställning denna gång. Det kan verka som man lät sig imponeras av pratkvarnar och inte gjorde
erforderliga kontroller och vägde in faktiska brister i meriteringen.
- Då och då avslöjas falska läkare som godtroget anställts på förfalskade meriter.
- Sol- och vårare av olika slag utgör ett annat exempel.
- Att låta sig luras av fabulerande försäljare av varor och tjänster är ytterligare ett frekvent godtrogenhetsfel.
- Att lämna ut sitt kreditkortsnummer till obskyra firmor på Internet är även det godtroget.

Godtrogenhet innebär att inte göra lämpliga kontroller och kontroller i proportion till sakens betydelse.

Godtycklig argumentation
En slutsats eller bedömning föregås ibland av godtycklig argumentation, dvs. argument väljs för att nå den
önskade bedömningen. Fenomenet förekommer ibland i vårdnadsutredningar för barn. Exempelvis kan vagt
hävdas att modern är en ”god mor” utan någon motsvarande bedömning redovisas för fadern (som då inte kan få
fördelen av att vara en ”god far” redovisad i texten). Det kan hävdas att fadern lider av en sjukdom, medan
någon motsvarande bedömning av huruvida modern lider av någon sjukdom inte alls redovisas (men faktiskt kan
vara fallet). I slutresonemangen kan utredarna ta sig för att anföra argument som kommer från den ena parten,
men underlåta att anföra den andra partens argument.

Hypotesprövning kan ske ensidigt genom att enbart anföra argument för en favoriserad hypotes och underlåta att
söka efter eller anföra sådant som talar emot hypotesen (detta är givetvis en godtycklig aktivitet som inte kan
anses utgöra hypotesprövning). Alternativa hypoteser kan även godtyckligt utelämnas ur prövningen.
Exempelvis har jag sett domskrivningar, där argument använts för den favoriserade hypotesen när de även kunde
använts om en eller två konkurrerande hypoteser, som domstolen väsentligen ignorerade. Det går inte att avgöra
mellan två eller flera hypoteser med argument som ger stöd åt samtliga hypoteser. Dessutom kan inte argument
konstrueras godtyckligt (utan saklig grund), vilket ofta sker vid ensidigt bekräftelsesökande och utgör en
indikation på en brist på sakargument. Exempelvis kan inte som i domskrivningar hävdas att någon talar sanning
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därför att personen uppträder lugnt, gråter eller ger ett ”trovärdigt intryck” (en egenskap hos bedömaren, inte hos
den bedömde). En person vill ge ett trovärdigt intryck i domstol oavsett om personen talar sanning eller inte. Att
uppträda lugnt, samlat eller gråtande är väl kända övertalningstekniker och kan liksom många andra beteenden
inte användas för att skilja mellan personer som lämnar sanna respektive falska uppgifter.

Gott sällskap
Vi tycker oss ibland kunna lita på ett påstående eller teori för att den omfattas av personer vi respekterar eller
gillar, dvs är i gott sällskap. Huruvida vi gillar en person har inget med ett påståendes sanningshalt att göra.
Påståendet att 2 + 2 = 5 blir inte sant för att någon vi gillar hävdar det.

Grandiositetsfel
Mats Alvesson menar i sin bok ”Tomhetens triumf – om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel”
att vi gör falska försök att blåsa upp självet till en storlek det egentligen saknar. Vår tid genomsyras av
grandiositet både vad gäller individer och verksamheter som ges flotta beteckningar. Man vill överträffa
grannens eller arbetskamratens titel, position och grejer. Genom att vara styrelseledamöt och blicka ut över
staden från styrelserummets balkong på åttonde våningen kan man tro sig vara mycket betydelsefull, även om
man knappast tillför något på mötena. Genom att köra ett visst statusbilmärke och ha en superavancerad dator
som man inte behöver och knappt kan använda, så kan man känna sig betydelsefull. Genom att klä sig rätt och
använda fina ord kan man tycka sig vara kompetent och säga något viktigt. Lönen kan bli en mätare på ens eget
människovärde och storhet. Genom att köra en stadsjeep och känna sig sitta högre än andra futtiga bilförare, så
kan man känna sig kraftfull och viktig. Genom att man visar upp sig i media kan känslan av den egna betydelsen
förhöjas, även om medverkan gäller något trivialt som att pladdra i en dokusåpa eller att ha stukat en tå.

Grupp till individ – fel
Forskningsresultat eller mätresultat på en grupp kan inte generaliseras till en individ i gruppen. Om
medellängden i en grupp människor är 172,5 cm, så kan vi inte tilldela en enskild individ detta mätvärde. Vi kan
inte heller generalisera till någon annan grupp eller till någon individ utanför gruppen. Samband mellan
variabler beräknade på en grupp kan inte bedömas giltiga för en enskild individ i gruppen.

Gruppattributionsfel (W – ”group attribution error”)
Detta tillskrivningsfel är analogt med det fundamentala attributionsfelet rörande individer. Gruppmedlemmar
tenderar att förklara egna gruppmedlemmars handlingar med olika omständigheter, medan de förklarar en
handlingarna hos en person i en annan grupp med något relativt oföränderligt hos den gruppen (Allison &
Messick, 1985), t.ex. okunnighet. Schablonföreställningar om folkgrupper, organisationer, yrkesgrupper etc. kan
av utomstående i en annan grupp användas för att förklara beteenden hos gruppmedlemmar.

Grupperingsillusionen (W – ”clustering illusion”)
Enligt Ramsey-teorin (se Wikipedia) inom matematiken är fullständig matematisk oordning inom vilket som
helst fysiskt system omöjlig. Grupperingsillusionen betecknar den naturliga mänskliga tendensen att tolka in
mening i de mönster som oundvikligen måste uppkomma i varje stor uppsättning av data/uppgifter. Sätter man
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en apa vid en skrivmaskin att slå på tangenterna så kan apan råka skriva en del bokstavskombinationer som inte
har några specifika betydelser för apan, men för en människa kan de vara ord i ett eller flera språk. För
konstruktören var de inte ord med betydelse, även om de är det för läsaren. Skriver apan under längre tid så
uppkommer oundvikligen en del ord och även för en läsare meningsfulla kombinationer av ord. Om vi då tror att
apan tänkt ut ett budskap och skrivit ner det så är vi ute på hal is.

Det finns andra sammanhang där det inte är lika uppenbart som i apexemplet. Effekterna kan vara mindre roliga
när t.ex. börsmäklare tolkar slumpfluktuationer i aktiekurser och agerar så att en akties kurs faller och
aktieinnehavare förlorar pengar. Ett annat exempel utgör frågan om ”hot hand” inom basketboll. ”Hot hand”
innebär att en spelare skjuter framgångsrikt i perioder/serier. Några forskare som undersökte saken kom fram till
att fenomenet inte kunde särskiljas från effekten av slump (Gilovich, 1993; Gilovich, Vallone, & Tversky, 1985).
Slumpen kan skapa mönster som vi tillskriver mening.

Gruppgynnande tankefel (W – ”group-serving bias”)
Gruppgynnande tillskrivning är analog med självgynnande tillskrivning, men gäller grupper i stället för individer
(Taylor & Doria, 1981). Gruppmedlemmar tenderar då att tillskriva dispositionella egenskaper (relativt
oföränderliga) som förklaring till sin grupps framgångar, t.ex. skicklighet. Misslyckanden förklaras med
situationella faktorer, t.ex. tillfälliga missar, någon annans sabotage etc. Tillskrivningarna blir tvärtom för
utanförstående grupper.

Grupptänkande (”group think”)
Ett inom socialpsykologisk forskning påtalat och studerat fenomen är s.k. grupptänkande i den meningen
att tänkandet i grupper under vissa betingelser kan bli felaktigt och orealistiskt (Hogg & Vaughan, 2005; Janis,
1972). En uppfattad yttre fiende eller press samt en strävan efter enighet kan leda till orealistiskt tänkande. Det
kritiska tänkandet kan sättas ur spel och vanföreställningar kan komma att ligga till grund för beslut. En
känslomässig stämning där medlemmarna i gruppen inte vill framföra sakupplysningar och besvärande
invändningar kan uppkomma. Fakta kan hindras att komma på bordet. Inom beslutsfattande kan detta fenomen
förekomma och vålla stora skador oavsett nivå. Svenska exempel utgör många beslut inom bankers och
försäkringsbolags styrelser och andra bolags styrelser, där det kritiska tänkandet satts ur spel.
Styrelser och nämnder inom stat, landsting och kommuner utgör inget undantag. Ofta är den information som
styrelser och nämnder får selektiv och manipulerad, t.ex. av den föredragande tjänstemannen eller av
ordföranden. Utan kritiska frågor och kompletterande fakta kan besluten bli olämpliga.

Gränsutvidgningsfel vid erinring
När vi skall återge bilder vi sett kan det bli så att vi utvidgar bilden på sätt som vi finner lämpligt (Reisberg,
2001). Vi tycker oss minnas mer än vi faktiskt såg, t ex ett helt hus i stället för del av ett hus.

Guds existens
Filosofer har under århundraden diskuterat så kallade gudsbevis, men det finns inget sådant som anses hållbart
eller som blivit accepterat bland filosofer eller forskare. Bland lekmän kan andra saker anföras som bevis för
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Guds existens eller åtminstone som skäl att tro på Gud.

- Ett vanligt resonemang utgår från en upplevelse av hur fantastisk, underbar etc. som världen är och att detta
bevisar eller tyder på att det existerar en Gud.
- Ett annat nog mer ovanligt resonemang utgår från att enstaka personer påstått sig ha upplevt så kallade
uppenbarelser, vilka skulle påvisa eller tyda på Guds existens.
- Ett ytterligare argument kan vara att eftersom många människor tror på Gud så existerar han.

Det kan anmärkas att såvitt känt inom psykologisk forskning så kan människor själva skapa alla möjliga slags
upplevelser – både av fullkomlighet och med uppenbarelser. Det verkar gå lika bra att skapa upplevelser som
tyder på att Gud inte existerar, t.ex. av ofullkomlighet i naturen, av orättvisor, lidande och elände. Ofta har krig
och stora katastrofer anförts. En katastrof kan för övrigt hävdas tyda på att Gud inte finns, men även på att Gud
t.ex. straffar. Det kan hävdas att om en allsmäktig Gud existerar ovan allt det tragiska som sker, så måste han
vara ett avancerat psykfall. Det uppträdande som många av Guds företrädare på jorden uppvisat, t.ex. att ge stöd
till grym krigföring, girighet eller den stora mängden pedofili bland katolska präster i USA, styrker knappast
heller läran om Guds existens. En allsmäktig Gud borde rimligen avskedat sådana företrädare.

Vad gäller argumentet med mängden troende så finns mängder av exempel historiskt och i nutid, där
majoritetens uppfattning varit fel i sak och en minoritet eller till och med enstaka individer haft rätt mot en
majoritet. Mängdargumentet är för övrigt logiskt irrelevant, har inte med sakfrågan att göra.

Bevisbördan för att Gud existerar åvilar dem som hävdar Guds existens. Enbart tro kan inte godtas som
bevisning, då vad som helst skulle kunna bevisas med tro i så fall, även att Gud inte finns. Eftersom någon
hållbar bevisning inte uppvisats (se t.ex. Dawkins, 2006, 2007, 2008; Hedenius, 1949, 1958, 1978; Onfray, 2006;
Sturmark, 2007), så kan hävdande av Guds existens betraktas som ett tankefel. Däremot är det inget tankefel av
någon att upplysa om sin egen eller andras Gudstro eller icke-tro. Det är en logisk skillnad på Gudstro och på att
Gud faktiskt existerar. Gudstro är något som uppenbart existerar.

Ha-begär
Föreställningen att livet handlar om att få eller ha mera av fina kläder, resor, restaurangbesök, champagne, DVDfilmer, dataspel, tekniska prylar, dyra bilar osv. kan leda till en diskutabel överkonsumtion, eventuellt
kombinerad med mental och känslomässig enkelspårighet, andlig fattigdom och skuldsättning (”lyxfällan”).
Konsumtionen tar tid och skapar många bekymmer med reklamationer, förluster, tvister, säker förvaring,
reparationer, underhåll etc. och i en del fall halvkriminell eller kriminell aktivitet för att skaffa roffade, svarta
eller stulna pengar. Frågan är om detta är det mest meningsfulla livsinnehållet för de berörda? Ha-begäret kan bli
ett tankefel som förstör ens eget och andras liv.

I en debattartikel i Aftonbladet den 7 april 2007 pekar 15-åriga Matilda Grebestam på problemet ur ett
ungdomsperspektiv under rubriken ”De barn som kommer att klara sig bäst är de som inte får allt”. Hon
nämner ett exempel.
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”Min kompis visade för någon dag sen sina nya Acne-jeans som kostat över 1000 kr och jag visade mina jeans
från HM för 100 kronor. När jag var liten fick jag många gånger ärva kläder från mina äldre systrar. Av
släktingar får jag när jag fyller år 100 kronor. Vid jul ingenting.”
Och hon fortsätter med att konstatera:
”Jag har träffat människor som får allt de pekar på, sedan när de inte kan få en sak så går hela världen under.
Hur ska de kunna klara att leva på kommande studielån i en liten etta där det enda pengarna räcker till är
nudlar?”
”Jag menar inte att det är bra att vara fattig, tvärtom, men många gånger kan det materiella stiga folk åt
huvudet och många, inte alla missar de saker som verkligen är viktiga.”

Det kan påpekas att en del människor trots tillgång till resurser pressar ner sin konsumtion till ett minimum och
inte unnar sig nästan någonting utöver det nödvändiga. Kanske hade en del av dem mått bättre av att unna sig lite
mer? Ofta tar arvingar över pengarna och kan ibland snabbt göra av med dem.

Halloween
Från kristet, kyrkligt håll har förekommit negativa synpunkter på Haloween-firandet kring Allhelgonaafton den
31 oktober som om det vore en konkurrerande religiös ansats, vilket det knappast kan anses som. Snarare
startade det hela som en kommersiell ansats från detaljhandeln år 1995. Det blev dock ingen större kommersiell
framgång i Sverige och mest blev det frågan om urkarvade pumpor med ljus i (se Wikipedia – ”Halloween”).

Folklivsforskaren Ebbe Schön (2004) hävdar att den allmänt spridda föreställningen att Halloween är ett direkt
arv efter kelternas Samainfest, om vilken lite är känt, bör ses som en anglosaxisk mytbildning. Han menar att det
är föga sannolikt att muntliga traditioner från denna fest två årtusenden tillbaka skulle hållit sig levande. Schön
pekar på ett mycket tydligt kristet ursprung. Det finns ett samband med seder kring firandet av ”Alla själars
dag” den 2 november som ännu förekommer på många håll i Europa med spökleksaker, skrämmande klädsel,
måltider på kyrkogårdarna m.m. Halloween betyder ”All Hallows Eve”, dvs. ”Alla helgons afton”, vilket tydligt
klargör begreppets kristna karaktär. Helgon är något som förekommer inom kristendomen. Den populära seden
med lyktor utskurna ur pumpor eller kålrötter förutsätter en kristen föreställningsvärld, eftersom de skall
påminna om ”Jack the lantern”, en upptågsmakare som blev utkastad både från himlen och helvetet och som
därför får evigt irra omkring på jorden med sin lykta i handen. Himmel och helvete är som alla vet kristna
begrepp. Lyktan kan därmed anses vara en varning om att man kan bli ställd utanför dessa båda vistelseorter. Det
förekommande barntiggeriet, där barn knackar på och ropar ”bus eller godis” är tydligt besläktat med
traditionella tiggarfärder kring större kristna helger, som i äldre tider mest företogs av ungdomar och senare
också av barn. Halloween utgör, oavsett vilket obehag kyrkliga intressenter känner, inte en konkurrerande
religion utan en tidsanpassad uppvisning av några gamla kristna idéer, vilket människor är föga medvetna om.

I huvudsak verkar det vara frågan om att barn, pådrivna av den ständigt vinsthungrande detaljhandeln, har lite
kul på kristen idéhistorisk grund. Att den kristna kyrkan gärna vill kamouflera och tysta ner både det ena och det
andra i sin historia är ett generellt fenomen som verkar slå igenom även i reaktionerna på Halloween. Den
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svenska kyrkans sedan gammalt invanda, intoleranta och totalitära anspråk på att styra människors liv framstår
för övrigt som demokratiskt motbjudande.

Haloeffekt (W – ”halo effect”)
Termen härrör från engelskans ”halo”, som betyder gloria. Haloeffekt är ett vanligt bedömningsfel som
uppkommer då man efter att ha bedömt en egenskap hos eller prestation av en person positivt (eller negativt),
låter detta påverka hur man bedömer honom i andra avseenden.

När personer som bedöms ha ett oönskat drag senare bedöms ha många dåliga drag, så har man
ibland talat om ”djävulseffekt” (W – ”devil effect”). Ett exempel på detta utgör ibland bedömningarna av
föräldrar inom svensk socialtjänst. Någon påstått negativ aspekt hos föräldern kan leda vidare till en
underförstådd bild av föräldern som monster/djävul, vilket får olika konsekvenser för handläggning och åtgärder.
Haloeffekten kan vara åtminstone en bidragande faktor till den jakt på tänkta monster som ibland finns
dokumenterad inom socialtjänsten.

Haloeffekter har inom ämnet pedagogik ansetts vara ett problem vid t.ex. betygsättning, där betyget i
något/några viktiga ämnen anses kunna ha påverkat betyget i fler ämnen. Inom psykologisk verksamhet kan man
tänka sig att t ex en påstådd psykisk störning eller diagnos får haloeffekt, dvs. överspridningseffekt till
bedömningar rörande andra aspekter kring personen. Vanliga vardagsbeteenden kan komma att tolkas som
tecken på störning.

Thorndike (1920) lät officerare bedöma sina soldater. Han fann höga korrelationer mellan alla positiva drag och
höga korrelationer mellan alla negativa drag. Människor tenderar inte att göra blandade bedömningar av
varandra utan i stället tenderar de att bedöma varandra som allmänt bra eller dåliga över alla aspekter. Vid
marknadsföring kan haloeffekten leda till att uppfattade positiva drag hos en produkt sprider över till
bedömningen av företagets/märkets övriga produkter. Inom bilindustrin kan t.ex. ett bilmärke producera en
särskilt bra bil för att påverka försäljningen av märkets alla varianter av bilar.

Handspådomskonst (www.skepdic.com)
Redan i gamla antika kulturer, t.ex. i Indien, Kina och Egypten, spådde man människor utidrån linjer, märken
och mönster på eller i deras händer. På medeltiden användes metoden för att upptäcka häxor. Metoden
fördömdes av katolska kyrkan, men lärdes ut vid flera tyska universitet på 1600-talet. Metoden saknar helt
vetenskapligt stöd. Det är naturligtvis så att den som spår i händer kan utnyttja sin människokännedom och
intuition, få loss informationer från den man spår och dessutom kan göra vaga uttalanden som stämmer in på alla
eller de flesta samt få en och annan slumpträff som kan föras vidare i form av anekdoter. Liksom astrologi,
religion och även en del terapier kan läran vara farlig på så sätt att den motverkar att vi tänker själva och arbetar
fram våra egna beslut. Vi bör inte överlåta livsbeslut på charlataner.

Handspådomskonsten liknar astrologin i att vara en lära som existerat mycket länge utan att vara påvisbart sann,
men har ändå lyckats överleva. Att en lära existerat länge är inget sanningskriterium.
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Helhetsfel
Att rycka ut ett uttalande eller en handling ur ett sammanhang eller helhet kan leda till felaktigt tänkande kring
uttalandet, handlingen etc. Det som påstås kan vara helt sant, men mottagaren förleds till en felaktig uppfattning.
Exempelvis kan någon säga: ”Pettersson förlorade sitt körkort 2001”. Lyssnaren kan då tänka att han
fortfarande inte har något körkort. Informationen är sann men missvisande genom att en upplysning om att
Pettersson fick tillbaka sitt körkort 2003 undanhålls. Om någon påstår att ”Kalle har uppträtt hotfullt”, så är det
dels meningslöst vagt och dels utryckt ur ett eller flera sociala sammanhang. Eventuellt är det inte mer än en
upplevelse hos någon, men inte en upplevelse hos en del andra personer. Situationer med konkreta beteenden
och förlopp behöver redovisas. Det kan låta graverande att ”Pelle knuffade omkull Lisa”, när han i själva verket
räddade henne från att bli nermejad av en vårdslös mopedist.

Utan helhet, sammanhang och noggrannhet i redovisningen är många påståenden utan sakligt värde och kan
inbjuda till felaktigt tänkande.

Hemlighetsfel
En variant av hemlighetsfel är när vi tror, kanske i ett anfall av paranoia, att det finns en hemlighet som inte alls
finns och kanske dessutom börjar agera som om det finns någon hemlighet. Ett klassiskt exempel är att
misstänka sin partner för en otrohet som inte existerar. En mindre lyckad variant är att polisens förhörsledare och
ibland socialarbetare, psykologer m.fl. hamrar på små barn med förutsättande och ledande frågor innehållande
ordet ”hemlighet”. Svaren blir ofta av trivial art, så länge polisen etc. inte föreslår mer konkret vari hemligheten
bör bestå, ett utredningsmetodiskt fel som också förekommer.

En annan variant av hemlighetsfel kan sägas vara när det faktiskt finns en hemlighet som det finns tydliga tecken
på, men som vi missar att se. Ett konkret exempel utgör föräldrarna som missar att tonåringen i familjen uppvisar
tydliga tecken på drogproblem. Detta kan sammanhänga med att de inte kan tänka sig att något sådant skulle
kunna inträffa i deras familj. Ett annat konkret exempel utgör alla de fall av förskingring i offentliga
verksamheter, företag och föreningar som inträffar och upptäcks, ofta alltför sent. Vi vill så gärna tro att
människor omkring oss är hederliga och har svårt att tänka oss att de ibland har hemligheter för oss och vill inte
bry oss med enkla kontroller.

Ytterligare en variant av hemlighetsfel är att människor som har egna hemligheter eller disponerar hemligt
material inte klarar av att bevara hemligheterna utan t.ex. uppträder nonchalant eller oansvarigt. I Aftonbladet
den 30 september 2006 finns uppgifter om hur en generalmajor i försvarsledningen felaktigt förvarade 77
topphemliga dokument hemma i bostaden, där de vid husrannsakan låg i sovrummet, i barnkammaren, i köket
och på vinden. Handlingarna hotade rikets säkerhet om de kommit i fel händer. Det bör ju inte ha varit särskilt
svårt för någon främmande makts underrättelsetjänst att fotografera kopiorna och de måste ju sedan länge känna
till att svenska toppmilitärer har slapp hantering av sekretessmaterial. Kollegorna i militärledningen hade inget
lagt märke till.
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Säkerhetspolisen var inte särskilt intresserad av generalmajorens hemligheter. Det dröjde mer än två månader
efter polisens fynd av sju kartonger dokument innan Säpo noga undersökte bostaden. Generalmajoren fick gott
om tid att avlägsna vad han ville. ÖB medger tankefel kring säkerhetsfrågor när han kommenterar att försvarets
system för hantering av hemliga handlingar varit ”för liberalt”. Det måste tydligen hända något innan ÖB kom
på det.

Herrklubbstänkande
Det finns i vårt land klubbar där maktens män, och absolut endast män, kan träffas och umgås. I Aftonbladet den
11 maj 2007 beskrivs tre sådana elitklubbar som bildar ett nätverk (”Sällskapet”, ”Nya sällskapet” i Stockholm,
”Royal Bachelors Club” i Göteborg) och namnen på en mängd makthavare på de hemliga
medlemsförteckningarna avslöjas. På de enkönade maktelitklubbarna träffas mäktiga män från
domstolsväsendet, näringslivet, media, politiken och kulturområdet. Precis som för 200 år sedan då klubbarna
bildades är kvinnor förbjudna. Klubbarna vill inte ha någon insyn och vill vara så okända som möjligt. Här
skapas kontakter och relationer som inte det omgivande samhället vet om. Domaren kan dricka kaffe med en VD
som han möter i rätten om några dagar och andra vet inte om sambandet. Författaren Vilhelm Moberg skapade
termen ”vänskapskorruption” med sådana här nätverk i åtanke. Överåklagaren Sven-Erik Alhem intervjuas och
menar att klubbarna kan skapa jävssituationer när domare, politiker och näringslivschefer möts.
Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström menar att maktklubbarna stoppar kvinnor från toppjobb i
samhället. Det finns enligt honom inte ett enda argument för att ha en sådan klubb bara för män. ”Det här gör att
man konserverar mönster som näringslivet säger sig vilja bli av med. Vi vet att ett av skälen till att kvinnor har
svårt att få ledande befattningar är för att de inte har dessa nätverk som män har.” Kulturhistorikern Charles
Petruson har intervjuat personer som hoppat av. ”De har bland annat vittnat om att man riskerar uteslutning om
man pratar om klubben utanför den innersta kretsen. Det är bara personer med framskjutna positioner i
klubbarna. De träffas och utbyter information. Så länge det inte finns insyn är det en fara för demokratin.”
En klubbdirektör konstaterar: ”Vi älskar tjejer men gubbarna tycker att det är rätt skönt att slippa åla sig, flirta,
dona och greja.” Han menar alltså att maktens män inte kan slappna av i klubbmiljö tillsammans med kvinnor.

Är detta med att ”åla sig” etc., något slags tvångssyndrom? Nu är nog de tunga motiven inte fullt så löjliga och
av annat slag – maktens män vill kunna utan insyn sätta demokratin ur spel och stötta och gynna varandra och
komma ut som vinnare i de rådande makt-intresse-fälten. Det är t.ex. mot bakgrund av herrklubbstänkandet lätt
att förstå att media tar upp vissa samhällsfenomen men inte andra och att kvinnor kan jagas för småsaker och
klädsel, medan män som tar för sig många miljoner inte drabbas av någon kritik. I Aftonbladet den 12 maj 2007
beskrivs hur chefen för DN:s debattforum (Sveriges mest inflytelserika) Mats Bergstrand, som är medlem i
”Sällskapet” (sedan år 2000) har under de senaste månaderna låtit nio av sina manliga klubbkamrater skriva
debattartiklar i DN. Svenska Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén är kritisk och ser stora
problem med att ha den här typen av vänskapsband till den makt man är satt att bevaka som journalist.
”Man kan få veta saker som, om man fått veta dem på annat sätt, hade varit självklara att publicera. Men sitter
man i en sådan nära vänskapssituation så blir det skitsvårt. Man tar personlig hänsyn på grund av dessa nära
relationer.”
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Desstutom menar hon att ”både rika medieägare och journalister ska vara föredömen när det gäller
jämställdhet. Jag är emot enkönade församlingar av alla slag.” Enligt de yrkesetiska reglerna för journalister
skall en journalist vara självständig och oberoende.

Herrklubbstänkandet är destruktivt för vårt samhälle. Det finns naturligtvis många andra sammanhang där
maktens män skapar självgynnande nätverk.

Historikerns misstag
Man kan felaktigt anta att beslutsfattare i det förflutna betraktade skeenden ur samma perspektiv och hade
tillgång till samma information som den som senare analyserar beslutet. Människor i det förflutna hade inte
möjlighet att se in i framtiden.

Exempel: Utrikesminister Anna Lind borde insett att hon skulle haft livvakt med sig när hon gick på stan.
Det finns en intressant bok om historikers tankefel av Hackett Fischer (1970) – ”Historians´ fallacies”.

Historiska sägner
Det förekommer många historiska sägner på olika håll i vårt land. Schön (2004) menar att dessa sägner i
allmänhet säger mindre om den historiska sanningen än om berättarna själva och om det mänskliga behovet att
förstå sin omgivning. Människor har skapat fantasifulla berättelser utifrån ortnamn, fornminnen,
naturformationer m.m. I allmänhet har man knutit an till populära vandringsmotiv.
”På västkusten säger exempelvis traditionen att skottarna ofta har härjat där i gången tid, och därför tolkar
man gärna lokala fornminnen som minnen efter dem. Gravfälten från järnåldern och megalitgravarna från
stenåldern sägs vittna om blodiga slag som har stått mellan landets invånare och de invaderande skottarna.
Vanliga motiv i södra och mellersta Sverige gäller danskkrigen. Längs de östra kusterna har man en rik
sägenflora om rysshärjningarna.”
En viktig roll i de historiska sägnerna menar Schön att hjältegestalter spelar, bland annat gamla kungar som
Gustav Vasa och Karl XII, men även vanliga människor. Det muntliga historieberättandet strävar inte efter
objektivitet utan är snarare partiskt till fördel för en person eller bygd och med tillspetsade och ensidiga
värderingar – enligt Schön. Sägnerna har svårt att bevara mer komplicerade historiska sammanhang. Verkliga
händelseförlopp påverkas eller ersätts av schablonmotiv som kan leva kvar under hundratals år. Den muntliga
historien är tidsmässigt ”platt”. Vad som hände först och sedan och sedan vet man inte så noga. Saker och ting
ägde rum ”förr”. Schön menar att sägnerna lär oss mycket om människors tanke- och känsloliv, om vår tendens
att dramatisera och romantisera, att låta tro och fantasi ta herraväldet över den kritiska granskningen. Ur ett
kognitivt psykologiskt perspektiv verkar historiska sägner innehålla diverse tanke- och minnesfel som
här figurerar på en kollektiv nivå, t.ex. minnesbortfall, förvrängningar, falska tillägg, önsketänkande, källkritiska
misstag.

Schön (2004) påtalar att Gustav Vasa sannolikt själv bidrog till att skapa sägner om sina äventyr i Dalarna, vilka
passade in i den svenska nationalkänslan. Den främsta källan till dessa är prästen Peder Svarts krönika som
påbörjades året efter kungens död och Svart hade troligen fått muntliga uppgifter av kungen själv. Mycket
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anmärkningsvärt är att flera av de mest omtalade epidsoderna saknas i denna krönika och de måste enligt Schön
ha tillkommit i efterhand. Ett exempel är sägnen om bonden Sven i Isala, som avledande skadar sin häst i foten
efter det att danskarna stuckit spjut i ett hölass och blod börjat droppa ner från Gustav Vasa. Enligt Schön är
detta ett internationellt vandringsmotiv som förekom redan i antikens Rom och har tillförts sägenfloran om
Gustav Vasa senare. På 1700-talet publicerade Johan Schultze en uppsats där i stort sett alla de påstådda
episoderna finns med och i svensk skolundervisning har de förekommit i ”Läsebok för folkskolan” och sägnerna
berättas fortfarande. Den mest omtalade sägnen är den som hävdar Gustav Vasas flykt undan danskarna på
skidor och som lett till våra dagars Vasalopp. Schön påpekar att ”ingen vet faktiskt om Gustav själv någonsin
stod på ett par skidor.Möjligen använde han snöskor. Kanske något för ett alternativt Vasalopp?” Det torde vara
ett faktum att många svenskar tror att Gustav Vasa faktiskt åkte ungefär den sträcka som idag ingår i
Vasaloppet. Historierna om Gustav Vasas förehavanden i Dalarna utgör ett av många symtom på bristen på
källkritik i den svenska historieundervisningen.

Historiska tankefel
Vi tänker ofta fel om historiska fenomen och skeenden, både vad gäller Sveriges och världens historia i övrigt.
Ett skäl skulle naturligtvis kunna vara att vår kunskap är begränsad, då det inte går att ta reda på så mycket om
det förflutna. Historieskrivningen har dock bidragit genom att snedvrida och undanhålla. I det material som
historikerna får tag i kan finnas förfalskningar, felaktigheter och snedvridningar. Media har ofta fokuserat på mer
spektakulära personer och aspekter av historien.
- Det står inte i svenska skolböcker att Karl IX på 1600-talet genomdrev försvenskningen av Skåne med en
brutalitet som idag skulle lett till en FN-tribunal för krigsförbrytelser (Herman Lindqvist, Aftonbladet 2006-0115). Metoderna var sådant som terror, etnisk rensning, offentlig tortyr och massmord. Inte heller står att väpnat
motstånd mot svenskarna förekom även i de andra erövrade landskapen som Halland, Bohuslän, Jämtland och
Härjedalen. Det fanns gerillarörelser i Halland och på Tjörn och Orust.
- Djingis Kahn på 1200-talet framställs i regel som en vildsint härförare. Ett noggrannare studium visar att han
kan betraktas som föregångsman till modern statsförvaltning och kultur.
- Ibland får vi för oss att påhittade historiska personer har existerat, något som kan ha att göra med hur
lättpåverkade vi är. Det finns guider i Västergötland som mött protester när de upplyst om att Jan Guillous
romanfigur riddar Arn inte funnits som historisk person.
- Ett förvisso kontroversiellt exempel utgör frågan om Jesu existens. Beläggen för Jesu existens är
utomordentligt svaga och bör enligt källkritisk metod avvisas. Evangelierna anses inte oberoende av varandra
och skrevs långt efter att Jesus påstås ha levt och innehåller fantastiska inslag som talar emot tillförlitligheten.
Kanske fanns någon Jesus vars göranden och låtanden inte hade särskilt stor likhet med de hörsägner som
utvecklats och flera andra personers handlingar och andra händelser kan ha kommit att påföras denne Jesus.

Homo economicus
Den brittiske 1700-talsekonomen Adam Smith framförde idén om den ekonomiska människan, dvs. den
rationellt tänkande konsumenten eller producenten. Det är väl känt att konsumenter och producenter ofta inte
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fattar särskilt rationella beslut. Andra faktorer såsom attityder, relationer och känslor inverkar vid köpbeslut och
produktionsbeslut.

Homo mensura-felet
Filosofen Protagoras på 400-talet f.Kr. hävdade att ”Människan är alltings mått”. Enligt dennes lära finns ingen
annan sanning än den enskildes subjektiva upplevelser. Detta medför att det som är sant för en människa kan
vara falskt för en annan. En annan konsekvens blir rimligen att en viss människas upplevelser och därmed
sanningen kommer att variera från gång till annan. Att upplevelser varierar är obestridligt. Däremot finns
sanningar eller åtminstone provisoriska sanningar bortom enskilda personers upplevelser och som vi åtminstone
ibland kan enas om. Att någon upplever vår planet som en platt skiva betyder inte att verkligheten eller
sanningen ser ut så. Den som upplever vår planet som ett på ytan lite ojämnt klot befinner sig närmare
sanningen.

Homonymfel
Ord med olika betydelser kan ha samma uttal och/eller stavning. När vi hör eller läser ordet kan därför ett
misstag om betydelsen ske. I regel ger dock sammanhanget tillräckliga ledtrådar. Exempelvis kan ”fil” ha minst
fyra betydelser (verktyg, datorfil, vägfil, livsmedel), men kan nog nästan alltid tolkas utifrån sammanhanget.

Horisontal-vertikal-illusionen
En vertikal sträcka kan förefalla vara längre än motsvarande horisontella sträcka. Detta kan belysas med ett stort
T som ritas upp och ner (med den horisontella linjen i botten). Om båda linjerna är lika långa så uppfattas den
vertikala linjen som längre. Illusionen rapporterades först av den tyske psykologen Wilhelm Wundt 1858
(Coleman, 2001, ”horisontal-vertical illusion”). Liksom många andra illusioner (se t.ex. Coleman, 2001) visar
den att vi inte uppfattar omgivningen korrekt. Vi är tvungna att mäta för att få en mer korrekt beskrivning än den
vi får genom visuell inspektion. Se även ”Tekoppsillusionen” och ”Höga-hatt-illusionen”.

”Hunden instämmer”- fel
Alla som har hund i familjen vet att man kan tala till hunden utan att den säger emot. Hunden verkar hålla med
om allt man kan säga till den, bara den får sina behov av mat, vatten, utomhusvistelse och uppmärksamhet
tillgodosedda. Överfört till mänskligt sammanhang så kan vi lätt tro att människor som inte säger emot oss
instämmer med det vi säger. Så är naturligtvis långtifrån alltid fallet. Ibland har de inte ens hört eller förstått vad
vi har sagt eller kanske inte bryr sig om vårt ideliga struntprat. Frånvaro av motsägande tal eller motsägande
miner eller gester är inget kriterium på att människor håller med. Ibland kan man se makthavare som behandlar
andra människor som hundar att beordra och kräva lydnad av och där de människor som utsätts inte vågar annat
än hålla tyst med eventuella motargument.

Hundens ofarlighet
Särskilt hundägare tycks ha en benägenhet att tänka att just deras hund är ofarlig, vilket nog kan stämma för en
del mindre hundar. En del har en nonchalant hållning och låter en farlig hund springa lös, vilket både skrämmer
människor och ibland leder till bitattacker, i värsta fall att människor dödas. Vi rör oss i det här landet med en
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allvarlig problembild som är mycket stor i förhållande till t.ex. attacker från vargar. Enligt Aftonbladet den 25
december 2006 så söker 6000 personer akutvård efter att ha blivit bitna av hundar varje år. Till detta kommer ett
okänt antal som inte söker vård, men som attackerats med kanske sönderbitna kläder eller ytligare sår som
hanterats utan akutvård. En del av dem som blir utsatta för angrepp av hundar, särskilt barn, får svåra skador.
Aftonbladet kritiserar rättslösheten, dvs. att bitna personer inte får någon ersättning, att polisutredningar läggs
ner och hundägare slipper undan ansvar. Aftonbladet bild är dock inte fullständig, eftersom det i en del fall
utbetalas ersättningar från hundägarens hemförsäkring (upp till 5 miljoner vid hundskador), men alla hundägare
har inte hemförsäkring och en del efterlämnar inte sina namn och adresser.

Varje hundägare bör naturligtvis ha en försäkring som täcker skador som hunden kan tänkas förorsaka. Med
tanke på hur den årliga skadebilden ser ut och det stora antalet barn som råkar illa ut är det svårt att förstå
samhällets låt-gå-attityd inför de farliga hundarna och hundägarnas ansvar. Det obehag många av oss som blivit
bitna känner inför att passera hundar är inte heller ett helt litet problem

Hundfel
Ett ökänt problem är hundägare som begår tankefelet att låta hunden bestämma för mycket, vilket kan leda till
diverse förvecklingar och till och med skador på människor. Det gäller att ge mycket klara budskap om vem som
bestämmer och tillse att de åtlyds. Det bör inte råda minsta tvekan om vem som är ”topdog” respektive
”underdog”.
.
”Hur annars förklarar du det?”
Baggini (2007) tar upp ett tankefel eller retoriskt trick som betecknas ”How else do you explain it?”
Exemplet från predikanten Billy Graham är övertydligt.
”Down inside, we are all born apart from God, and we grow up selfish and demanding our own way.
What the Psalmist said of himself is also true of us: ´Surely I was sinful at birth, sinful from the time my
mother conceived me´(Psalm 51:5). And one sign of our sin is that we don´t want God´s way in our lives,
and we are in rebellion against Him and His will. How else do you explain the evil in the world? ”
Det finns en del att anmärka kring en sådan förklaring på förekomsten av ondska. Graham förutsätter
här utan anvisad saklig grund religiösa begrepp som ”Gud” och ”synd” och gör påståenden om hur vi
växt upp och vad vi vill och hur vi är utan att ange någon saklig grund. Bevisbördan är naturligtvis
Grahams. Den avslutande frågan antyder att Graham inte kan se någon annan förklaring än den han
själv formulerat – tankefelet ofullständig uppräkning (imperfecta enumeratio) figurerar här. Graham
förutsätter även att han gett ”förklaring”, vilket kan bestridas då han inte påvisat några sakliga grunder.
Grahams förklaring kan givetvis inte godtas därför att någon han vänder sig till inte kan komma på någon
annan förklaring. En dålig förklaring bör förkastas oavsett om åhöraren har en alternativ förklaring eller inte.
Baggini påpekar att vi gärna vill ha förklaringar, men ”Clearly there are some explanations which are worse
than no explanations at all.”
En lämplig motfråga till frågan ”Hur annars förklarar du det?” kan vara ”Kan du själv tänka dig någon annan
förklaring?” eller ”Har du sökt efter några alternativa förklaringar?” eller i Grahams fall ”Har du gått igenom
vad filosofer, forskare etc. har haft att säga om saken?”
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Det finns fall där fullt möjliga och goda förklaringar framförs. Ibland konstateras att inget eller föga framkommit
som ger stöd åt någon annan förklaring. Ett stort problem är att man ofta underlåtit att söka efter uppgifter som
skulle ge stöd åt en eller flera andra förklaringar. Och man kan även ha undvikit alternativa tolkningar av
material som anförs till stöd för den valda förklaringen. Frågan ”Hur annars förklarar du det?” kan då ingå som
retoriskt inslag i en cirkulär logik, där man sökt bekräfta den från början valda förklaringen och bortsett från
andra möjligheter.

Hyenafel
Åtminstone en del människor har en benägenhet att kasta sig över och prata skit om någon som begått fel eller
tros ha begått fel eller som det finns någon annan grund att prata skit om, t.ex. att de är kändisar. I en sådan
situation uppkommer lätt felaktiga uppgifter och svåra integritetskränkningar. Pressen ”dömer” ofta personer
som misstänks för brott genom kategoriska uttalanden om vad de skall ha gjort i stället för att mer försiktigt tala
om misstankar och att utredning pågår. Inom hyenamentaliteten tycks källkritiska hämningar kastas överbord
och alla möjliga tvivelaktiga uppgifter accepteras som sanna.

Hyenafelen är ofta förekommande i pressen och särskilt i kvällspressen. En extra ingrediens brukar ibland vara
bilder som tagits av personer i olika situationer. Hyenafelen profilerar sig mot rykten och skvaller på så sätt att
man vid hyenafelen eftersträvar att nå fram till och förmedla sensationella eller mycket skitiga uppgifter och att
skitpratet ofta uttalas mer högljutt och når en närmast epidemisk karaktär, ofta genom medias enorma kapacitet
att sprida skitprat. Skvaller och rykten är mer försiktiga till sin natur än hyenafelen, som mer löper amok.
- Ett av de främsta exemplen på hyena-artad förlöpning i pressen var skriverierna kring den för mordet på vår
utrikesminister först gripne mannen, där denne såsom utnämnd till mördaren hängdes ut i en mängd avseenden
och senare visade sig inte ha med mordet att göra.
- Ett annat exempel utgör den sjuka klappjakten på skådespelaren Mikael Persbrandt som bl.a. resulterade i
falska skriverier i Expressen, i vilka denne lögnaktigt påstods ha tagits in på behandlingshem.
- Andra exempel utgör en del insändares personinriktade, hyena-artade karaktär.
- Ett antal internationella kändisars göranden och låtanden inom film och musik bevakas oupphörligt och
hyenaartat inom kvällspressen genom diverse notiser om sista otroheten, sista slagsmålet, sista sensationella
uttalandet, sista spyorna etc. Uppgifterna har som det verkar uppkommit genom omgivningens hyena-artade
inställning och bör ur källkritisk synpunkt avvisas. Det kan t.ex. tänkas förekomma källor som får betalt för att
tillhandahålla sensationella uppgifter.

Många hyenafel uppstår i mun-till-öra-prat och förs vidare som om de vore sanningar. För några år sedan fick
jag t.ex. höra att en framstående svensk konstnär skulle ha tagit sitt liv. Av senare tillförlitliga uppgifter har
framgått att han är både frisk och i livet.

Hyperkonsumistiska tankefel
Vi lever idag under en kontinuerlig press att uppmärksamma och konsumera varor, produkter och tjänster av alla
de slag. Ständigt avbryts TV-program för reklam och ibland finns den i själva programmen. Tidningar är fyllda
med annonser och tjocka buntar med butiksreklam dimper varje vecka ner i våra brevlådor. Riktade utskick där
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man skaffat fram våra namn och adresser görs. Det tjatas till och med i våra telefoner och knackas någon gång på
våra dörrar. Satta under detta tryck kommer vi lätt att tro att vi behöver varor som vi inte behöver, som vi klarar
oss lika bra eller bättre utan. Det finns otaliga prylar i hushållen som när de väl köpts aldrig eller nästan aldrig
används, som bara står och tar plats. Ibland finner till och med att den äldre prylen vi hade fungerar bättre än den
nya försämrade varianten och fortsätter använda den äldre prylen. Vi suggereras in i tankefel att vi behöver saker
som vi inte behöver, att vi behöver mer, mer och mer i en aldrig sinande ström. Det var enklare förr när det inte
existerade så många produkter och tjänster. Lättpåverkade människor kan försättas i svåra skuldfällor med
kronofogden hängande efter sig. De hade inte tillräckligt tänkt igenom finansieringen.

Affärslivet har framgångsrikt utnyttjat och tillskapat olika dagar för att driva upp hyperkonsumtionen. Julafton,
nyårsafton, påskafton, valborgsmässoafton, Halloween, Fars dag, Mors dag, Alla hjärtans dag, födelsedags- och
namnsdagshysteri och examenshysteri inte att förglömma. Alla hjärtans dag introducerades av varuhuset NK och
fick sitt stora genomslag under 1990-talet. Det påstås att för år 2005 så gavs en miljon presenter denna dag och
såldes 4,3 miljoner rosor samt skickades närmare 2,5 miljoner hälsningar. Via medial påverkan söker affärslivet
vidmakthålla, förstärka och nyetablera konsumtionsmönster för de aktuella dagarna. Vi pressas att skapa
varurelationer mellan människor. En annan teknik för ökad konsumtion är uppkomsten av mässdagar inom alla
möjliga områden: Bokmässa, Båtmässa, Vildmarksmässa, Fiskemässa, Husvagnsmässa, Erotikmässa o.s.v.

Ytterligare en påverkansteknik utgör alla specialtidningar (som i stor utsträckning reklamtidningar) för bilar,
motorcyklar, båtar, datorer, digitalfoto, mat, resor o.s.v., som i rätt stor utsträckning har som lönsam affärsidé att
vi skall betala för reklamkataloger med lite inklippt text. I mängder av bokklubbar får vi en bok oss tillsänd om
vi glömmer att tacka nej till den senaste huvudboken, i stället för att vi får boken om vi aktivt beställer den – ett
konsumtionsdrivande, oetiskt system som nästan alltid tillämpas av bokklubbar.

Vi får stark uppmuntran att köpa allt möjligt som vi inte behöver. Ett problem med hyperkonsumismen är att
människor inte har tid att konsumera allt de skulle vilja konsumera även om de möjligen har råd. Ett annat är att
inköpta men oanvända prylar tar upp utrymme i hemmen och så småningom belastar sophanteringen. Ett mycket
allvarligt problem på lång sikt är att icke förnyelsebara resurser såsom metaller och olja förbrukas.

Hypermnesi
Med hypermnesi avses att minnesförmågan vad gäller att komma ihåg något ökar. Detta kan vara ett verkligt
förhållande, men även en illusion om ökat minne, som uppkommit genom t.ex. självsuggestion eller suggestion
från andra. Vid t.ex. hypnos har människor suggererats att minnas saker som inte kan ha inträffat – en upplevt
ökad minnesförmåga kan vara en illusion.

Ibland kan det vara svårare att minnas i nära anslutning till en händelse än timmar eller dagar efter. Stress, chock
etc. kan inverka och behöva lägga sig. Minnesbortfallet kan alltså i början vara större än vad det senare visar sig
vara. En upplevelse som studenter som tenterar ibland rapporterar är att de upplever sig minnas sämre under
tentamen än efter. Detta kan tänkas vara en eftereffekt av en intensiv tentamensläsning eller effekt av stressen i
själva tentamenssituationen.
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Colman (2001) nämner som exempel experiment där människor fått se en videoinspelning av ett inbrott och
sedan blir testade upprepat över några få timmar eller dagar på sin erinring av avgörande detaljer. Resultatet
har blivit förbättrad erinring över de upprepade testningarna. När intervallet mellan testningarna har ökats
till en vecka, så tenderar erinringen att minska.

Det finns anledning till skepsis när minnesförmågan påstås öka efter lång tid (månader, år) i samband med
förhör i rättsfall, där det förekommer omfattande inslag av förutsättande, ledande, upprepade, pressande,
ordergivande etc. påståenden och frågor från förhörsledarnas sida. En mycket rimligare tolkning är att
påstådda minnen härrör från den omfattande påverkan som skett i själva förhören. Ofta sker bara en återgivning
av en del av de förslag som förhörsledarna först uttalat.

Hypnosfel
Det förekommer många felaktiga och överdrivna föreställningar kring det förändrade medvetandetillståndet
hypnos. Människor har olika benägenhet att kunna eller vilja gå in i hypnos. Man behöver inte sluta ögonen och
övergången till mer välkända tillstånd som avslappning och dagdröm är i praktiken flytande. Det är möjligt att
försätta sig själv i hypnos och människor kan under dagen gå in i och ut ur hypnotiskt tillstånd utan att tänka på
det. Hypnos är ingen skum bluff och inte heller något mirakeltillstånd, under vilket allt möjligt kan
åstadkommas. I stort sett allt som kan ske med hypnos kan även ske vid t.ex. samtal. Människor kan ta till sig
suggestioner under hypnos, men det kan de även i andra sammanhang. Hypnos har hävdats kunna ge
smärtlindring vid tandvård och operationer.

Det finns överdrivna föreställningar om att människors förmåga att minnas skärps under hypnos. Men det verkar
vara så att villigheten att prata ökar och det kan ge dels slumpträffar och dels många felaktiga minnen. I en del
fall uppkommer påstådda minnen genom förväntningar och ledtrådar från hypnotisören. Genom missbruk av
hypnos kan människor tycka sig minnas t.ex. att de varit med om övergrepp som inte inträffat eller blivit
bortrövade av ”aliens” i rymdskepp och tydligen transporterade tillbaka. Det förekommer en del kvackande och
geschäft kring hypnos på så sätt att personer med minimal utbildning i psykologi lärt sig hypnotisera och utsätter
andra människor för sitt minimala kunnande i syfte att tjäna pengar. Ett metodkritiskt tänkande kan vara ersatt
med amatörens blinda schablontänkande och felgrepp, med amatörens avsaknad av kunskap, bildning och
kritiskt tänkande. Det är möjligt att människor kan skadas genom t.ex. felaktig och amatörmässigt utförd hypnos.
Det kan uppkomma olika slag av psykiska eftereffekter. Estradhypnos framstår som oetisk och oseriös och är
inget man bör medverka vid. Det kan kanske inträffa någon gång att hypnos skulle kunna vara till hjälp att få
fram något minne i ett rättsfall, men detta bör då bekräftas på annat sätt. Risken att falska minnen konstrueras
genom förväntningar, ledtrådar och inbillning är dessvärre stor även vid kompetent genomförd hypnos.

Hypotesprövningsfel
Begreppet hypotes innebär att ett empiriskt prövbart påstående ställs upp på försök. Det rör sig således om ett
osäkert eller mycket osäkert påstående som måste prövas genom att ställas mot befintliga uppgifter eller
uppgifter som skapas genom undersökning eller utredning. Många olika fel kan begås i samband med prövning
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av en eller flera hypoteser. Det kan vara lämpligt att skilja på enbart beskrivande hypoteser och mer
svårhanterliga hypoteser med tolkande eller förklarande innebörd.
- en hypotes kan vara logiskt olämpligt formulerad, t.ex. innehålla en förutsättning eller vid närmare påseende
bestå av två eller flera hypoteser som var för sig kan ha olika giltighet. Exempelvis: Lisa är hederlig och kan
klara av kunder som klagar. Denna hypotes bör delas upp i två hypoteser.
- en hypotes kan innehålla oklara eller vaga begrepp som inte närmare definierats. Exempelvis: Kalle missbrukar
sin ställning. Vad som avses med ”missbrukar” har inte närmare preciserats och hypotesen blir då på grund av
sin vaghet tämligen meningslös ur saklig synpunkt.
- kriterierna för om en hypotes anses bekräftad kan formuleras i efterhand i stället för på förhand. Exempelvis:
Pelle har dåliga gymnasiebetyg. Vi kan då titta på betygen före vi definierat kriteriet eller kriterierna på att
betygen är ”dåliga” och kanske då hittar övervägande betyget VG, men i raden finns tre stycken G. Vi
bestämmer då i efterhand kriteriet för dålig till att vara att det skall förekomma minst tre stycken G och
konstaterar att hypotesen har bekräftats.
- ett vanligt fel är att ensidigt söka bekräftelse på en hypotes och undvika att beakta eller söka efter sådant som
talar emot hypotesen. Som påtalats av vetenskapsfilosofen Popper kan inte hypoteser prövas på detta sätt. Om
man inte ansträngt sig att söka sådant som fäller en hypotes, så går det inte att hävda att den gäller. Det kan då
finnas avgörande evidens mot hypotesen som inte kommit fram och som skulle fällt hypotesen.
- ett annat vanligt fel utgör ofullständig uppräkning av tolknings- eller förklaringshypoteser. Om man förbiser
eller ignorerar alternativa hypoteser, så kan den hypotes som erbjuder den riktiga tolkningen eller förklaringen
komma att förbises. Exempel: Den som slarvat bort sin nyckelknippa kan ställa upp alternativa hypoteser om var
nyckelknippan blivit av, t.ex. att den ligger på köksbordet, i en jackficka eller i bilen. Detta kan då prövas genom
att leta på de ställen som hypoteserna anvisar. Det kan då komma att visa sig att ingen av hypoteserna är riktig.
Exempelvis kan hypotesen att maken lånat nyckelknippan vara en förbisedd, men korrekt hypotes. Det bör dock
påpekas att detta exempel innebär en mycket enklare prövningssituation än för många andra
förklaringshypoteser, där det förklaringen inte kan fastställas med full säkerhet. I detta exempel kan det vara så
att maken erkänner eller tas på bar gärning med att inneha nyckelknippan. Men det kan också vara så att
knippan återfinns på byrån och att maken glömt bort att han lånat den och en fråga uppkommer om hur det
kommer sig att knippan låg på byrån. Den mänskliga glömskan kan göra att det inte går att få ett säkert svar.
- vanliga tankefel vid hypotesprövning (och ibland vid själva uppkomsten av hypoteser) utgörs av källkritiska
förbiseenden eller misstag. Om uppgifter som inte källkritiskt prövats och så långt möjligt kontrollerats matas in
i en hypotesprövning finns stor risk för att felaktiga uppgifter används. Felaktiga uppgifter kan leda till ett
felaktigt utfall av hypotesprövningen. I t.ex. rättsliga sammanhang finns många exempel på hur aktörer och
vittnen tillhandahållit felaktiga uppgifter medvetet eller omedvetet och att uppgifterna använts i domstolarnas
hypotesprövningar (som dessutom kan vara logiskt felaktigt genomförda).
- ett annat fel i samband med hypotesprövning utgörs av en övertygelse eller fix förhandsuppfattning som tillåts
styra tillskapandet av uppgifter, t.ex. vilka evidens som tas tillvara och hur noggrant, vilka man väljer att tala
med, vilka frågor som ställs, hur frågorna formuleras, vilka suggestioner och förväntningar som riktas mot
uppgiftslämnare, hur utredaren reagerar på svaren, hur utredaren förvränger uppgifter och minns uppgifter
selektivt och felaktigt i arbetet, hur uppgifter tolkas av utredaren och därmed påverkar hur utredaren går vidare
m.m. Om övertygelsen är felaktig så inses lätt att utfallet av hypotesprövningen löper stor risk att bli felaktigt.
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Även vid en övertygelse som i stort är korrekt kan utredningen komma att innehålla felaktigheter. Det är givetvis
inte sakligt godtagbart med utredningsarbete som bedrivs utifrån någon övertygelse om vad som hänt eller vad
som gäller eller vad som bör göras framgent.
- en inte ovanlig ohållbar argumentation i samband med hypotesprövning är uttalanden att man inte funnit något
som talar mot en hypotes eller talar för en hypotes, när man inte ansträngt sig för att undersöka om det finns
sådana omständigheter. Det korrekta är givetvis då att upplysa om att det inte närmare har undersökts om det
finns omständigheter som talar mot hypotesen (eller för hypotesen). Uppgifter lägger sig oftast inte på en
utredares bord av egen kraft. Det är inte sakligt godtagbart att genom en språklig formulering göra sig kvitt en
hypotes som inte ens undersökts.

Vid hypotesprövning kan en mängd olika tankefel begås i kombination – särskilt som man ofta vill ha en
favorithypotes bekräftad och då gärna tillgriper pseudometoder och pseudoresonemang. Vissa hypoteser kan
prövas genom något eller några strikta på förhand befintliga kriterier, t ex bekräftas den beskrivande hypotesen
att de flesta i en grupp är vårdnadshavare till egna barn, om en registerkontroll visar att minst 51 procent är det.
Ibland kan teknisk bevisning, t ex fingeravtryck eller DNA, ge avgörande stöd åt en hypotes att en person
befunnit sig på en viss plats eller tagit i ett visst föremål. Dock kan det finnas flera tänkbara förklaringar till att
en persons DNA finns på ett föremål. Andra hypoteser, särskilt förklaringshypoteser, kan dock vara mycket
svårare att pröva. Att då enbart ägna sig åt att söka efter sådant som kan ge stöd åt hypotesen kan då innebära ett
tankefel och leda till felaktig slutsats. Det kan t ex vara nödvändigt att

(a) lista upp möjliga alternativa hypoteser och
(b) pröva hypoteser även genom att eftersträva falsifiering av varje hypotes.

Ett exempel på en sådan situation utgör psykiatrisk diagnostik, där ett flertal alternativa diagnoser kan listas som
möjliga. När de sedan skall pröva mot befintliga uppgifter duger det inte att enbart söka efter uppgifter som ger
stöd utan minst lika mycket energi måste läggas ner på att söka efter sådant som talar emot respektive diagnos,
dvs falsifieringsarbete krävs. Om nödvändigheten av att söka falsifiera, dvs söka efter sådant som talar emot,
förbises uppkommer ett tankefel. Om en i sammanhanget lämplig diagnos förbisetts så föreligger det tidigare
nämnda tankefelet ofullständig uppräkning. Ett ytterligare tankefel som lätt kan begås vid psykiatrisk
hypotesprövning är "uppblåsning" av triviala uppgifter till att utgöra kriterier på patologi och ignorerande eller
"dämpning" av uppgifter som motsäger hypotesen.

Andra fel som ofta begås vid hypotesprövning är t ex att man använder uppgifter som inte är källkritiskt prövade
(det källkritiska misstaget) eller som är vaga eller användande av påstådda fakta som är felaktiga.

Hägringar
Hägringar (se Nationalencyklopedin) är optiska fenomen i atmosfären orsakade av ljusets brytning och spegling
inom vissa luftlager. Temperaturförhållanden, luftens täthet och ljusstrålarnas krökning neråt eller uppåt
inverkar. Objekt nära eller på långt avstånd kan exempelvis ses fritt hängande i luften, rättvända eller upp och
ner.
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De kan också försvinna helt eller delvis. Vissa terrängavsnitt kan framträda förvandlade till oigenkännlighet.
Hägringar kan bland annat förekomma i polartrakterna över snö- och isfält. I exempelvis ökenområden kan
illusionen av vattenytor på avstånd uppkomma. Om vi tror på en hägring så föreligger ett tankefel.

Hämndfel
Hämndmotiv är vanligt förekommande, men bara en del omsätts i handlande. Lämpligheten och etiken i att
hämnas kan ofta diskuteras. Hämnd är ofta inte det enda motivet när man agerar mot någon. Exempelvis kan det
vara angeläget från samhälleliga grunder att sätta stopp för en destruktiv politiker. Om den som håller i yxan
dessutom har hämndmotiv så är det inget som bör göra att personen avstår från att stoppa politikern. Hämnd kan
också ibland te sig som ett sätt att upprätthålla maktbalansen eller det avsedda fungerandet i t.ex. en
organisation. Jag har t.ex. sagt till personer att jag personligen kommer att anmäla dem om de inte omedelbart
slutar upp med dumheter och trakasserier. Jag skulle inte heller tvekat om att göra det när smärtgränsen nåtts.
Genom att slå tillbaka, ofta kallat hämnd, så går det ibland att sätta tydliga gränser för angripare.

Men det finns många saklägen där hämnd ter sig osaklig, oetisk, olaglig eller destruktiv även för den som
hämnas. Att den som inte gjort något olämpligt drabbas av hämnd ter sig felaktigt. Kommunaltjänstemannen
som får kritik av en person och lägger in hämndmotiv i handläggningen eller besluten kring personen sviker sin
objektivitetsplikt. Den som misshandlar eller mördar någon som hämnd begår ett grovt brott. Den som av hämnd
falskanmäler någon för ett brott och lyckas få personen felaktigt fälld kan sedan få leva med att ha begått denna
gärning. Samma med den som sprider påhittat förtal om någon och den som förtalas sedan svårt drabbas av
förtalet. Ibland drabbas barn av att separerade föräldrar ägnar sig åt hämndaktioner mot den andra föräldern, dvs.
hämndaktioner drabbar ibland svårt andra än dem som är mål för aktionen. Privata hämndaktioner kan även
vålla skattebetalarna stora kostnader i form av socialtjänstinsatser, sjukvårdskostnader och kostnader för polis
och rättsväsen. I ett stort socialtjänstärende där en kvinna falskanmälde sin bror, ingen källkritik iakttogs och
barnen omhändertogs utan saklig grund, så visade kalkyler efteråt att kostnaderna uppgick till storleksordningen
10 miljoner enbart för skattebetalarna (tillkom rättsväsendets kostnader, de drabbades privata). Ett antal vanliga
utredningsmetodiska tankefel inom socialtjänsten var bidragande till förloppet.

Att hämndtänkande lett till mycket våld och krigsoperationer under historiens lopp är väl känt. Konflikterna
kring staten Israel på senare år utgör ett av många tydliga exempel. Man kan förvärra en situation genom att
hämnas och dra på sig hämndaktioner från den man hämnats på – detta gäller både på individnivå och
organisationsnivå. Böhm & Kaplan har ingående diskuterat frågan om hämnd i boken ”Hämnd och att avstå från
att ge igen” (2006).

Höga-hatt-illusionen
Om man ritar en hög hatt, sedd från sidan, där hattens höjd är densamma som bredden på brättet, så uppfattar vi
att höjden är större än bredden (Colman, 2001, ”top hat illusion”). Illusionen visar hur vi kan uppfatta fel när
det gäller föremål i vardagslivet.
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Höjda rösten
Att tillskriva ett uttalande sakligt värde eller ökat sakligt värde därför att det uttalas med hög röst innebär
ett tankefel. Exempelvis kan den som höjer rösten ha fel eller ljuga. Dessutom används höjd röst vid gräl
och konflikter, där saklighetsnivån ofta är sänkt.

Hör- och läsfel
Ibland tycker vi oss höra något annat än det som sägs och tycker oss ha läst något annat än det som står i texten.
Detta verkar ofta ha med tidigare erfarenheter, förväntningar, intressen och vanemässigt tänkande att göra.
Ibland kan det vara frågan om ord och formuleringar som bär någon likhet med varandra, men det är inte alltid
så. Det är även något svårare att skilja mellan ord om de skrivs i enbart stora bokstäver. De små bokstäverna
varierar uppåt och nedåt och gör det lättare att skilja på ord som är skrivna med små bokstäver (inkl. någon
stor begynnelsebokstav).
- Vid ett tillfälle tyckte jag att någon sade ”hundra”, när det visade sig efteråt att han hade sagt ”undra”.
En läkare sade till mig att ringa en ”kärlkirurgisk avd” och jag tyckte mig höra ordet ”källkirurgisk”, men insåg
nästan i samma sekund att mitt intresse för källor och källkritik spelat mig ett spratt.
När jag får tidskriften ”Allt om historia” nr 2/2006 i min hand så läser jag på omslaget ”Konsten dödade
Orrefors” och gör reflektionen att det låter underligt. Jag bläddrar och läser i tidningen och kommer in till
artikeln om Orrefors, där jag på sid 30 läser rubriken ”Konsten räddade ORREFORS”. Jag tittar då på omslaget
och där står samma text. Hur kunde ”räddade” bli till ”dödade” i mitt medvetande. Jag hade inga förutfattade
meningar om att Orrefors hade dött. På omslaget fanns ovanför rubriken ”Alexander den stores död” och
nedanför med stor text och skyttegravsbild står rubriken ”BLODBADET VID VERDUN – Första världskrigets
vidrigaste slag”. Det verkar som text- och bildmiljön på omslaget kan ha bidragit till mitt läsfel. Felet kan även
belysa att vi inte läser precis alla ord utan själva lägger in en del ord. Ur likhetssynpunkt slutar båda orden på ”dade” och innehåller som andra bokstav en vokal med två prickar över, kanske även det av betydelse för läsfelet.

Hörsägen
Med hörsägen avses att något återberättas, inte av någon som bevittnat en händelse (brukar kallas
”ögonvittnesmål”), utan av någon som talat med ett vittne eller någon som ligger längre ifrån vittnet i en kedja
av återberättande. Hörsägen kan förekomma med angivande av ursprungskälla och utan angivande av
ursprungskälla. Uppgifter som förekommer som hörsägen kan inte bedömas som tillförlitliga, dels för att många
enkla experiment med samtalsminne och återberättande av muntligt överförda uppgifter visat att omfattande
missuppfattningar och minnesfel i form av stora bortfall, betydelsefulla förändringar, omtolkningar och falska
tillägg förekommer och dels för att hörsägen är lätt att manipulera genom lögnaktiga undanhållanden, lögnaktiga
förvrängningar eller lögnaktiga tillägg.

Hörsägen kan normalt inte accepteras som tillförlitlig återgivning av ursprungskällan. Det kan givetvis även
finnas fel i det ursprungskällan berättat, då vittnesmål inte är perfekta. Det sagda har inte hindrat att hörsägen
mycket använts inom utredande, journalistik, ryktesspridning m.m. Man kan låta ursprungskällan berätta eller
använda en exakt utskrift av inspelning av vad ursprungskällan sagt eller ett sammanfattande papper med
ursprungskällans uppgifter som är granskat och bestyrkt av ursprungskällan. Andra berörda eller personer med
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kännedom bör dessutom få möjlighet att ge replik på de av källans uppgifter som berör dem. Olika
vittnesiakttagelser av samma händelse kan jämföras. Det kan även vara viktigt att kunna kritiskt pröva
ursprungskällans uppgifter genom att ställa uppföljande eller kritiskt prövande frågor, något som det
ofta finns anledning göra inom rättsväsendet.

Ideal-i-allt-felet
En person kan jämföras med en annan utvald ideal person i ett avseende, t ex trevlighet.
Det går att fortsätta och jämföra personen med någon annan utvald ideal person i ett annat avseende, t ex
musikalitet. Och sedan kan man jämföra personen med en tredje person utvald ideal person i ytterligare ett
avseende, t ex förmåga att sköta en bil. Och så vidare. Så här kan det gå till i äktenskapliga kontroverser eller vid
sladder om personer eller i aggressiva terapigrupper. Tanken är att den diskuterade eller anklagade personen
borde vara annorlunda i ett flertal avseenden. Genom att jämföras med ett antal utvalda idealpersoner eller i
valda avseenden”bättre” personer kan den diskuterade eller anklagade personen fås att framstå som starkt defekt,
trots att det kan röra sig om en högst ordinär person eller till och med en person med stora personliga resurser.
Den person som är ideal i samtliga godtyckligt valda avseenden existerar knappast. Detta sätt att tänka framstår
som negativt, förtryckande och orealistiskt. En person kan även med deprimerande effekt ägna sig åt sådana
jämförelser kring sig själv.

Ideologiska tankefel
Med ideologi avses här föreställningar om hur människor, organisationer eller samhälle är och bör vara. Ibland
rör sig detta om val, där man kan ha olika värderingar och inget av valen kan bedömas som rätt eller fel. Men det
kan förekomma föreställningar som är tvivelaktiga eller direkt felaktiga, t.ex. om verklighetens beskaffenhet
eller vart olika val leder. Ibland kan föreställningarna strida mot den ideologi som finns påbjuden i det
demokratiska rättssamhällets grundlag och lagar i övrigt.

Ett ofta förekommande exempel utgör uttalanden inom och från offentliga organisationer som är fientliga mot
medborgarnas grundlagsskyddade yttrandefrihet. Inom t.ex. socialtjänsten kan som ibland framgår av dokument
fientligheten mot kritik ta sig uttryck i att kritiska uttalanden mot socialtjänsten anses tyda på sådant som psykisk
störning eller bristande omsorgsförmåga gentemot egna barn – saklig grund för sådana demokratifientliga,
ideologiska föreställningar saknas. Det kan även anföras idealföreställningar om hur människor bör vara eller
leva och med intolerans gentemot avvikelser. Ett område för ideologiska tankefel utgör s.k. ”politiskt korrekta”
(men ibland i sak felaktiga) resonemang och bedömningar.

Om det i t.ex. ett partiprogram hävdas att en viss samhällsförändring skulle få en viss önskad konsekvens, så kan
det om förändringen genomförs visa sig vara ett felaktigt påstående som uppkommit på ideologisk grund.

Vid ideologikritik är enligt Nationalencyklopedin målet bl. a. att uppspåra orimliga verklighetsantaganden, inre
motsägelser, vaghet och brist på sammanhang i ideologierna. I Sverige förknippas ideologikritik mycket med
Herbert Tingstens analyser av politiska idériktningar som fascismen, konservatismen och socialismen.
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Identitetsförväxling
Det är inte bara enäggstvillingar som blir förväxlade. Det är något som drabbar många av oss och som vi själva
kan göra oss skyldiga till när det gäller människor. Själv får jag ibland både epost och telefonsamtal där jag
efterhand brukar inse att det är en annan svensk akademiker med exakt samma namn som eftersöks. Kanske har
någon som sökt honom trott att de kommit rätt utan att någon av oss upptäckt det? När min dubbelgångare skrev
en DN-artikel om examination blev både en kollega och en del studenter som kände till mig irriterade över att
jag inte levde som jag lärde, trots att min dubbelgångare angivit sig arbeta vid ett annat universitet. Eftersom
denna dubbelgångare verkar sköta sig väl har jag inte behövt skämmas för honom ännu.

För många år sedan fick jag ett kravbrev på ett obetalt lån från en man i Skåne. Han bifogade en kopia på en
gammal skuldförbindelse på kanske 600 kr, som då skulle ha växt mycket till så där 1800 kr, och krävde att få in
hela beloppet. Annars skulle han komma till min arbetsplats på Högskolan i Örebro och skämma ut mig rejält.
Skuldförbindelsen var mycket riktigt underskriven med exakt mitt namn, men med en mycket olik
namnteckning. Brevskrivaren hade begått det simpla tankefelet att tro att bara för att det fanns en person med
mitt namn vid Högskolan i Örebro, så var den personen identisk med den som lånat pengar av honom. I värsta
fall kunde tankefelet kostat honom en tur- och returbiljett till Örebro också och ett skadestånd för förtal, men jag
upplyste honom om sakläget.

En polis i Vimmerby ringde upp en kvinna med det ovanliga namnet XX boende på orten O. Polisen inleder
samtalet med att säga: ”Du är misstänkt för snatteri.” Detta gör den uppringda kvinnan upprörd eftersom hon
aldrig varit i Vimmerby och inte snattat något heller. Men hon är mentalt förberedd såtillvida att hon vet att det
på orten O bor ytterligare en kvinna med samma namn XX. Den utredande polisen har gjort generaltabben att
inte kontrollera att han talar med rätt person, innan han påstår något om vad personen är misstänkt för och får ge
sig sedan han dragit vanära över Vimmerbys polisutredare, särskilt genom att bli omnämnd i denna skrift.
Möjligen förleddes han av att namnet var ovanligt. Det förelåg en avsevärd åldersskillnad och boendeadresserna
var olika. Det är faktiskt en elementär kontroll att efterfråga personnummer utöver namn.

När det sker patientförväxlingar inom sjukvården och fel person får besked om cancer eller opereras är det inte
särskilt roligt. Det verkar som den mänskliga faktorn klickar vid de kontroller som utfördes eller borde utförts.

Idrottsillusioner
Idrott betraktas ofta som ett nästan uteslutande positivt fenomen. Men det finns mörka sidor. Det börjar redan
med prestationshetsen, utslagningen och de inte ovanliga skadorna i skolgymnastiken. En del mindre lämpliga
gymnastiklärare mobbar skolelever och förorsakar skador genom olämpliga övningar. Fascistiska inslag som
att förlorande laget får springa ett varv extra eller göra ett stort antal armhävningar förekommer liksom
förnekande av sjukdom, när sjuka elever uppmanas delta i ansträngande övningar. Outbildade
gymnastiklärarvikarier driver hård träning med små barn och kan skada dem – det finns lämpligare metoder.
Begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa verkar ibland tappas bort.
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Att elitidrotten är besvärad av mycket skador och slitage på kroppen är väl känt. Dopingen i många
internationella sammanhang måste ses som destruktiv. Överrepresentationen av anorexi (självsvält) bland
idrottstjejer är ett väl känt fenomen. Enligt Sportbladet den 30 september 2006-10-01 har danska idrottsläkare
slagit larm om att åtta fotbollsspelare av tio missbrukar värktabletter. Hård träning med värktabletter i kroppen
bedöms som en livsfarlig kombination. Det är möjligt att värktabletterna ligger bakom många av det fyrtiotal
dödsfall som inträffat runt om i Europa inom fotbollen. De vanligaste smärtstillande preparaten som används är
Ipren, Ibumetin och Voltaren. Dessa kan leda till hjärtinfarkt och stroke. I 65 procent av fallen får spelarna
tabletterna av sin klubbläkare – hur dessa tänker kan man undra, men det har internationellt även förekommit att
läkare medverkat till doping.

Ett annat grundskott mot idrotten som positivt fenomen utgör den omfattande girigheten i form av höga
transferbelopp och spelarlöner och diverse fiffel med skatter etc. Ett mycket allvarligt fenomen utgör de
våldsamma hulliganerna och våldet på idrottsplanerna, mellan spelare och mot domare. En del idrottsstjärnor
uppträder omdömeslöst och arrogant utanför arenorna. Alkoholen flödar i anslutning till en del idrotter. Då och
då avslöjas fall av doping och drogmissbruk hos toppidrottare eller före detta sådana.

Det kan naturligtvis invändas att det sker stora ideella insatser inom idrotten och att idrott kan ge möjlighet till
både god hälsa och upplevelser. Men varför bör avarterna tolereras? Varför så starkt positiv syn på ett
fenomen som står för så mycket destruktivt? Varför sponsras idrotten på toppen och föga på bredden?
Är ett starkt fokus på topprestationer och stjärnidrottare ett tankefel vad gäller att utveckla idrotten som ett
positivt fenomen? Media har bidragit till att bygga upp illusionerna kring toppidrotten samtidigt som mer
pikanta aspekter av de mörka sidorna får hjälpa till att öka upplagesiffrorna.

Ignorerande av uttalade varningar
En mycket grav form av ignorerandefel utgörs av fall av ignorerande av uttalade varningar från källor
med stor kunskap och kompetens inom området som varningen gäller. Ett exempel utgör fiskebiologernas
varningar kring utfiskningen av torskbeståndet, som hittills mött ett svagt gensvar från politiskt håll.

Ett annat exempel utgör varningarna från Statens Geotekniska Institut (SGI) inför byggandet av E 6:an
i Munkedalsområdet (Aftonbladet 2006-12-22) i norra Bohuslän. E 6:an där färdigställdes under hösten 2006
och ett stort jordskred inträffade vid Småröd söder om Munkedal i slutet av december 2006 efter det kraftiga
regnandet. Överingenjören Elvin Ottosson hade avgivit skarpa yttranden till länsstyrelsen med varningar rörande
förhållandena i området 1998, 1999 och 2001. Ottosson fick ingen återkoppling på yttrandena om riskerna.
Länsstyrelsen nämnde inte heller någonting om SGI:s varningar i ett samrådsyttrande som skickades till
Vägverket. En av de boende i området beskriver hur han larmade Vägverket, kommunen och länsstyrelsen om
ett kommande ras ett år före det kom. Inget hände. Vägverkets projektledare för bygget av E 6 i området uttalar
att vägbygget var en medveten risk.
”Det gick inte att komma runt det att bygga på lera, de här problemen finns i hela Bohuslän.” Frågan är hur
man bör bygga på lera, när man tar en ”medveten risk”. Det framgår att det var ett vägavsnitt med cellplastblock
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som rasade, medan avsnitt med pelare av kalkcement klarade sig. Vägbyggets planering utgör en av de stora
utredningsmetodiska skandalerna i Sverige. SGI konstaterade 2001 att det saknades underlag för att kunna göra
en värdering av de geotekniska förhållandena och behovet av förstärkningsåtgärder.

Det kan tyckas som det i båda dessa exempel även finns ett bakomliggande tankefel kring naturens
föränderlighet. Naturen är föränderlig och i synnerhet under trycket av mänsklig aktivitet som stora uttag av fisk
och stora utsläpp av koldioxid till atmosfären med åtföljande klimatförändringar. Att det gått bra att bygga vägar
på visst sätt tidigare betyder inte nödvändigtvis att det går framgent. Frågan är hur många varningar från SGI i
övrigt som förblivit ohörda hos länsstyrelserna.

Ignorerandefel
Det förekommer många slag av ignorerandefel som ibland kan få allvarliga konsekvenser. Det händer nog
inget allvarligt de flesta gånger bilister kör mot rött ljus (vilket kan ske både omedvetet och medvetet), men
det kan också resultera i kollisioner och i värsta fall dödsolyckor. En annan typ av ignorerandefel gäller
sjukdomstecken hos oss själva eller andra. Att ignorera sådana kan leda till skador eller döden. Andra exempel
utgör sociala ignorerandefel, där människor som blir ignorerande kan må dåligt eller motagera.
Om chefen ignorerar att arbetsmyran Kalle förtjänar lönepåslag eller ignorerar Kalles påpekanden kring
arbetsmiljön så kan det inträffa att Kalle skaffar sig ett annat arbete.

Ignorerande kan ligga på flera nivåer.
I. Det går att ignorera att det finns ett problem, t.ex. kan jag ignorera att det står en älg på vägen och kör på den.
II. Det går att inse ett problem men samtidigt ignorera att problemet är betydelsefullt. Exempelvis kan jag inse
att min bil har problem med bromsverkan, men tycka att det inte är särskilt betydelsefullt, så bra förare som jag
är.
III. Det går att inse problemet och även inse att det är betydelsefullt, men ignorera att det går att göra något åt
det.
Exempelvis kan jag inse att jag är dålig i matematik och även tycka att det är betydelsefullt, men tycka att
det inte går att göra något åt då jag saknar matematikbegåvning eller är ”dum”.
IV. Det går att inse problemet och att det är betydelsefullt och att det går att lösa, men förneka att man själv kan
lösa det.
Exempelvis kan jag inte lösa problemet med mina sömnbesvär, men en terapeut skulle kunna göra det åt mig.

Ignorerande innebär bristande verklighetsrelaterande och har psykopatologiska drag.

Ett i arbetslivet allvarligt ignorerandefenomen är tanken att inträffade småfel/incidenter kan ignoreras.
Vid en undersökning studerades 1,7 miljoner skadefall. Mönstret var att på 600 små, oavsiktliga händelser
förekom 10 fall där ett fel ledde till mindre personskador och 1 fall vid vilket en allvarlig personskada inträffade.
Det är väl belagt att om antalet mindre händelser minskar, så minskar olyckorna.

Enligt Aftonbladet den 6 september 2006 tvångsomhändertogs en 7-årig flicka och placerades hos en
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fosterpappa som fått sparken från sitt jobb på grund av porrsurfning. Han misstänks ha förgripit sig på
flickan. Kammarrätten fattade ett beslut att flickan med omedelbar verkan ska få flytta hem till sina föräldrar.
Fenomenet att socialtjänsten betonar något som anses mindre bra i den biologiska familjen och ignorerar
tvivelaktiga fenomen i tilltänkta familjehem är inte ovanligt.

Illusioner om asymmetrisk insikt (W – ”illusion of asymmetric insight”)
Människor tenderar att uppfatta sin kunskap om andra som bättre än andras kunskap om dem själva.
En annan variant är att människor verkar tro att de har bättre självkännedom än sina likar. Människor kan
också tro att deras egen sociala grupp förstår en annan social grupp bättre än den gruppen förstår deras grupp.

Illusioner om genomsynlighet (W – ”illusion of transparency”)
Människor har en tendens att överskatta den grad i vilken deras personliga mentala tillstånd är känt för andra
(den observerades illusion) (se Gilovich & Savitsky, 1999). En annan illusion är tendensen att överskatta hur väl
man förstår andras personliga mentala tillstånd (observatörens illusion).

Illusion om kontroll (W – ”illusion of control”)
Människor har en tendens att tro att de kan kontrollera eller åtminstone påverka utfall som de saknar inflytande
över (Langer, 1982). Människor beter sig ofta som om slumphändelser vore tillgängliga för personlig kontroll.
Detta framkommer genom allehanda beteenden i anslutning till slumphändelser, t.ex. att kasta tärningar hårdare
när man önskar höga tal och mjukare när man önskar låga tal. Utförande av irrationella beteenden i anslutning
till lottköp är ett annat exempel. Vinstdragningen lär inte låta sig påverkas.

Inbillade linjära samband
Vid ett linjärt samband följs två variabler åt. Om den ena ökar, så ökar den andra. Linjära samband kan
dock variera avsevärt i styrka, från mycket svaga och betydelselösa till att variablerna fullständigt följs åt.
Det finns även omvända linjära samband av varierande styrka, dvs. när den ena variabeln ökar så minskar
den andra. Så länge sambanden inte är perfekta, så behöver de inte gälla i ett enskilt fall. En lurighet är
att två variabler kan ha ett linjärt samband inom ett visst intervall, men sakna linjärt samband inom ett annat
intervall.

Exempelvis tyder forskning på att förmågan att tänka och minnas ökar upp till ungefär 20 års ålder.
Om vi tänker oss att sambandet är lika starkt efter 20 års ålder tar vi fel. Undersökningar tyder snarast
på att minnesförmågan i vissa avseenden sjunker och när vi blir gamla sjunker episodminnet påtagligt
sett på gruppnivå. Men åldern ökar hela tiden.

Ett annat exempel kan vara sambandet mellan träningstimmar och prestation.
Ju mer träning, ju högre prestation kan låta som en rimlig tanke. Men det kan
på grund av verklighetens natur vara så att träning och prestation följs åt till en viss nivå.
Om träningen ökar över en viss nivå kan prestationen sjunka, t.ex. därför att utmattning,
intresseförlust, förslitning, skador etc kan inträffa vid mycket träning.

177

Om vi successivt minskar vårt matintag kan vi i början må bättre, men senare börja må sämre, därför
att vi är nere på en nivå där kroppen får för lite näring. Sambandet var bara linjärt ner till den punkten.

Om vi tror att vi mår bättre ju fler hälsopreparat vi stoppar i oss och faktiskt omsätter det i handling, så kan vi
få sådana samlade bieffekter att vi mår sämre i stället för bättre.

De antaganden om linjärt samband, som vi ofta oreflekterat gör, håller ibland inte.

Inbillade samband (illusoriska samband) (W – ”illusory correlation”)
Vi anser oss ofta känna till att det finns samband mellan egenskaperna X och Y eller antar automatiskt att så är
fallet. Lisa gråter när hon talar, alltså talar hon sanning (inbillat samband mellan verbala uppgifters sanningshalt
och gråt). Pelle är tystlåten, alltså är han okunnig om det vi pratar om (inbillat samband mellan mängd tal och
kunnighet). Kalle vill inte ha psykologhjälp så det bör vara något fel på honom. Vi har ofta fel i våra
sambandsantaganden både på individuell nivå och på gruppnivå.

Någon gång finns forskning som kan visa samband på gruppnivå. Även om de är statistiskt signifikanta (med
någon felrisk) så saknar de ofta praktisk betydelse, dels därför att de är låga och dels därför att de inte kan
generaliseras till enskilda fall. Redan forskaren Egon Brunswik pekade på 1940-talet på att sambanden i
ekologin typiskt sett är låga och att det är vanskligt att genom ledtrådar/tecken kunna bedöma bakomliggande
orsak. Chapman & Chapman (1969) införde begreppet ”illusory correlation” vid psykologisk diagnostik.

Ett populärt område för illusoriska samband utgör sådant som sambandsantaganden mellan utseende och
personliga egenskaper. Andra populära områden, där illusoriska samband figurerar är projektiva metoder inom
psykologin, där t ex en del psykologers föreställningar påvisats felaktiga. Viktiga frågor vid påståenden om
samband är hur de empiriska beläggen ser ut (tål ofta inte granskning) och hur starka sambanden är (ofta låga)
och dessutom att det inte går att generalisera till andra grupper eller till enskilda fall. När det inte är känt om
samband föreligger så bör nollsamband antas, t ex mellan att vara kritisk till socialtjänsten och förmåga till
omvårdnad om eget barn. Problemet att det inte går att generalisera från samband på gruppnivå till enskilda fall
finns även här.

Inbillat ”ha det på tungan” - tillstånd
Ibland tycker vi oss veta något och ha svaret på tungan. Ibland är det riktigt och vi kan ta fram
svaret. Men det finns forskning som tyder på att vi kan få en sådan känsla utan att veta något.
Schwartz (1998) ställde 100 frågor till studenter, men 20 av frågorna gick inte att besvara. Det
fanns ingen lagrad information att ta fram. Exempel på sådana frågor är följande:
”Vad kallas det enda slaget av levande reptil som kan flyga?”
”Vad heter planeten Merkurius´ måne?”
En femtedel av studenterna uppgav sig känna att de hade svaret på tungan när de sökte besvara
sådana frågor (varken reptilen eller Merkurius´ måne existerar).
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Experimentresultaten antyder att vi ibland tror oss ha ett svar eller minnas något när vi i själva verket
inte minns något. Detta kan förklara varför vi i en del situationer aldrig får fram det som vi tror oss ha
på tungan utan måste söka svaret på annat sätt genom att fråga andra eller via böcker, internet etc.

Inbillat perfekt minne
Både när det gäller vårt eget minne av något och andras minnen händer det att vi går in i en stark övertro
på korrektheten. Det kan finnas anledning tala om ”kamerateorin” och ”bandspelarteorin”. Vi är benägna att
åtminstone i vissa situationer bortse från att minnen utmärks av stora bortfall, förvrängningar och felaktiga
tillägg. Vad gäller samtalsminnen kan vi som väl belagts inom forskningen inte minnas ordagrant vad vi själva
eller andra sagt utan kan i bästa fall återge hela eller en del av andemeningen. Exempelvis har ännu ingen student
i ett stort antal psykologklasser lyckats exakt ordagrant skriva ner den 22 ord långa svenska vittneseden i
domstol omedelbart efter det att jag läst upp den. Svenska domare känner väl till detta och delar upp eden i 5-6
bitar som vittnet får återge en bit i taget. Paradoxalt nog förekommer det i domskrivningar långa citat i vilka
vittnen återgivit vad någon sagt och utan domstolens kommentar om tillförlitligheten i ett sådant minne.

Inbillat samförstånd (inbillad enighet, illusorisk konsensus, falsk konsensus)
Vi tenderar att överskatta den grad i vilken andra instämmer med våra uppfattningar (Ross et al, 1977).
Ibland kan en person tro att en annan har samma uppfattning eller en person kan tro att en grupp av personer
är enig med honom utan att den andre eller de andra tydligt har uttalat att de håller med. Särskilt vid möten
av informerande karaktär kan den som informerar felaktigt få för sig att de som tar emot informationen håller
med eftersom de inte uttalar någon uppfattning. En ytterligare viktig omständighet, som ofta ignoreras, är att
betänketid och överläggningar ofta behövs för att ta ställning till något som meddelas.

Exempel: Kommunalrådet K påstod att alla partiers representanter står bakom avgångsvederlaget till
socialchefen vilken beslutats få två årslöner för att grundligt ha misskött sitt arbete. I själva verket meddelades
detta som ett redan fattat beslut till de övriga partiernas representanter som en av punkterna vid ett regelmässigt
informationsmöte och det efterfrågades inte alls vad de ögonblickligen hade för syn på saken. Inget beslut togs,
inget protokoll fördes och därmed kunde ingen reservera sig och ingen hade anledning att omedelbart
argumentera i frågan eftersom ett beslut redan fattats av kommunalrådet. Ett partis gruppledare (jag) skrev
omedelbart ett kritiskt inlägg i pressen. Ett annat partis representant visade sig helt sakna minne av att saken
meddelats när dennes gruppledare förhörde sig om vad som sagts. Vad övriga ansåg vet jag inte. Kommunalrådet
begick i detta liksom i många andra fall tankefelet inbillat samförstånd - ett av det aktuella kommunalrådets
favorittankefel. Till sammanhanget hör att överrumplingstaktik var vanlig i heta frågor och kommunalrådet
kunde ha anledning att snabbt få socialchefen ur vägen, då hon satt inne med information om hur
socialnämndens ordförande (från samma parti) grovt misskött sitt uppdrag.

Inducerade rörelse-effekter (Duncker-effekten)
Duncker (1929) konstaterade att när synområdet innehåller två synliga objekt (t.ex. två ljuspunkter) utan något
annat synligt referensobjekt och när ett av objekten är stilla och det andra rör sig, så verkar endera objektet röra
sig eller så verkar båda röra sig. Vad gäller det stilla objektet är det en illusion av inducerad rörelse. Situationen
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när man gått på ett tåg som står stilla och genom fönstren ser ett tåg på spåret bredvid ge sig iväg torde vara
välkänd. Många gånger får vi några sekunder uppfattningen att vårt eget stillastående tåg rör sig. För referenser
se Bachmann et al, 2007.

Induktionsfel
Det är ofta praktiskt för oss att generalisera utifrån tidigare händelser och erfarenheter. Man brukar tala om
induktiv logik, vilken aldrig kan vara helt säker utan ger mer eller mindre osäker grund. När vi kör på en väg så
räknar vi med att den fortsätter bakom nästa krön eller kurva och inte plötsligt upphör eller är avspärrad.Detta
stämmer nästan alltid i vårt land. Dock kan det stå ett fordon som fått stopp tvärsöver vägen bakom kurvan eller
ett barn med cykel. Litar vi för mycket på hur det brukar vara så kan vi förorsaka olyckor och misstag.

För många år sedan så rev ett fartyg ner bron i farleden utanför Stenungsund på natten. Ett antal bilförare, jag vill
minnas det bedömdes ha varit åtta stycken, som kom körande i mörkret körde rakt ut i luften och störtade ner i
vattnet och omkom. Efterhand kom förare, kanske någon som inte vanemässigt körde sträckan, som lyckades
uppfatta att bron var borta och stannade.

I Aftonbladet den 5 november 2006 står om en 31-årig kvinna som öppnade en hissdörr i en butik i Stockholm
och klev rakt ut i luften, föll handlöst fyra meter ner i hisschaktet och skadades svårt. Bakom kom hennes
väninna med en barnvagn och det främsta hjulet påstås ha varit ute luften när hon märkte att hissen inte var där.

Exemplen visar väl hur vi fungerar på automatik och induktiv logik. Kvinnan hade kanske åkt hiss tusentals
gånger tidigare och då hade hissen alltid funnits på plats, något som nästan alltid är fallet när dörren går att
öppna. Men denna gång, kanske den tiotusende fanns den inte där. Kvinnan rörde sig antagligen så snabbt att
hennes hjärna inte hann uppfatta att hissen var borta eller kanske hade uppmärksamheten inriktad på samtal med
väninnan. Personligen lever jag ett liv där jag ytterst sällan åker hiss och betraktar hissar med en viss
misstänksamhet och koncentration – jag betvivlar att jag skulle gjort samma induktionsfel, men förmodligen kan
jag göra andra.

Varje gång vi åker bil eller buss eller tåg eller flyg, så räknar vi i allmänhet med att det kommer att avlöpa väl.
Men i en mycket liten bråkdel av fallen så inträffar olyckor, dvs. vi begick ett induktionsfel som ibland blir vårt
sista tankefel. Vi måste dock ofta ta den risken om det skall vara någon mening med att leva, men vi kan också
ofta iaktta försiktighetsåtgärder som något minskar risken. Vi behöver t.ex. inte åka med en berusad förare eller
ett bussbolag ökänt för vårdslös körning eller själva köra vårdslöst.

Informationsmängdsfel (W – ”information bias”)
Ibland får vi för oss att vi behöver fler uppgifter, när de uppgifter vi har är tillräckliga för att avgöra en fråga
eller fatta ett beslut.Vi brukar ta för givet att ju mer information man skaffar sig innan beslut fattas, desto bättre
blir besluten. I en del av dessa fall tar vi oss för att skaffa mer uppgifter men utan att de tillför något utan tvärtom
kanske gör sakläget mer svåröverskådligt och med störande irrelevanta informationer. Från beslutsforskningen
(t.ex. Brehmer, 1981; Sjödahl, 2001) är väl belagt att beslut kan bli sämre när mängden korrekt information ökar.
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I en del fall vet vi inte om den tillförda informationen är korrekt eller felaktig. Ett exempel utgör utredningar
där utredaren genom ensidig inriktning och förutsättande, ledande etc. frågor får in mer och mer ensidig och
felaktig information, vilken leder utredningen fel. Exempelvis kan sociala utredningar, vårdnads- och
umgängesutredningar, personalutredningar och polisutredningar med barn se ut på detta sätt. När grundläggande
logiska principer om allsidighet, relevans, korrekthet (säkerställande), precisering och källkritik sätts ur spel, så
kan mer information ge upphov till ett sämre och missledande beslutsunderlag. Det är inte heller säkert att det
går att avgöra en fråga genom mer information – en del förblir osäkert, t.ex. därför att det inte går att få tag på
den information som skulle behövas för att avgöra frågan. Ett tillskott av icke-avgörande information löser inte
det problemet. Ett forskningsprojekt med stora mängder mätdata med omfattande mätfel kan ge mindre korrekta
resultat än ett projekt med mindre mängder mätdata av mycket högre kvalitet och kanske även med mer
relevanta mätdata.

Gärdenfors (1993) argumenterar med hänvisning till Goods (1967) teorem inom beslutsteorin för värdet av ny
kunskap.
”Goods teorem säger att om kostnaden för att inhämta den nya informationen är försumbar, så kommer det
förväntade värdet av det alternativ som valts efter att man har tagit hänsyn till den nya informationen alltid att
vara större än värdet på det alternativ som valts utan hänsyn till den nya informationen.”
Men Gärdenfors tillägger att den förväntade maximala nyttan av alternativen efter det att informationen samlats
in kan bli mindre än tidigare, men utvecklar inte detta närmare. Det framgår även av resonemanget att kostnaden
för att inhämta den nya informationen förutsätts vara försumbar, vilket den i praktiken ofta inte är. Även om
Goods teorem är matematiskt korrekt, så finns i praktiken ofta omfattande källkritiska problem kring tillförd
information.

Det finns ett par exempel i Gladwell (2006) som visar hur mer information än vad som behövs kan leda till
sämre beslut. Ett av exemplen är att när man förr bedömde musiker vid tillsättning av lediga platser så såg
bedömarna den som spelade.

Kvinnor ansågs inte kunna spela vissa instrument. Det framstod som ett faktum att det alltid lät bättre när män
spelade. När provspelningar bakom skärm genomfördes i USA, så började orkestrarna anställa kvinnor. Första
gången som Metropolitanoperan i New York på 1960-talet anställde violinister genom provspelning bakom
skärm, så anställdes fyra kvinnliga violinister, vilket var mer än totalantalet kvinnor dittills i orkestern. Det var
nu enbart ljudet från musikerns spel som bedömdes utan att bedömarens föreställningar om kön, hudfärg eller
utseende i övrigt kunde inverka.

Gladwell berättar den anmärkningsvärda historien om den kvinnliga trombonisten Abbie Conant som vid
anonym provspelning bakom skärm år 1981 utvaldes till Munchens filharmoniska orkester av dess ledare Sergiu
Celibidache. Denne ansåg det omöjligt att en kvinna kunde spela trombon. Orkestern använde sedan en flora av
fula och lögnaktiga argument för att försöka bli av med henne. Efter tretton års domstolsprocessande om
anställningen och om lönen stod Abbie Conant som slutlig segrare i den utdragna striden mot fördomarna som
domstolarna inte ansåg giltiga.
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År 2001 blev enligt Gladwell (2006) Cook County Hospital i Chicago ett av de första som helt övergick till att
förlita sig på Goldman-algoritmen vid bedömning av smärtor i bröstet. Algoritmen visade rätt mer än 95% av
gångerna. När läkare fattade beslut på grundval av mycket fler informationer och subjektiv sammanvägning, så
blev inte träffprocenten så hög som med algoritmen. De enda informationer som enligt algoritmen behövs är
resultaten av EKG samt vetskap om förekomst av högt blodtryck, vatten i lungorna och instabil angina.
Ytterligare korrekta informationer leder till fler felaktiga beslut.

Inomgruppsfavorisering (W – ”ingroup bias”)
Medlemmar i grupper ger varandra förmåner även när gruppen de delar verkar slumpmässig och godtycklig,
såsom t.ex. att ha samma födelsedag eller att ha uppkommit genom myntkastning. Favoriseringen av den egna
gruppens medlemmar verkar bli starkare när gruppen är mindre i förhållande till en grupp med stor makt (se
Tajfel, 1982).

En speciell form av inomgruppsfavorisering brukar kallas för svågerpolitik (W – ”nepotism”), vilket syftar på att
släktingar tilldelas förmåner på grund av relationen snarare än sina meriter. I politiska sammanhang har i
Sverige använts begreppet ”tjänstekorruption”, när t.ex. partimedlemmar erhåller arbeten eller utnämns till höga
befattningar trots svaga meriter eller sämre meriter än andra eller efter visad oduglighet, men god lojalitet. Detta
förekommer både inom statlig förvaltning och ute i stora och små kommuner.

Etnisk nepotism (W – ”ethnic nepotism”) vid anställning skulle kunna innebära att svensk anställs till ett arbete i
stället för en mer meriterad invandrare. Det mest politiskt och fackligt diskuterade exemplet på
inomgruppsfavorisering utgör frågan om jämlikhet mellan könen vad gäller löner, möjligheter att besätta
befattningar, chefsposter, styrelseposter, politiska förtroendeuppdrag etc. Så som situationen fortfarande ser ut
kan det inte råda någon tvekan om att männen har favoriserat sitt eget kön och utan redovisad saklig grund. Det
kan naturligtvis invändas att det inte behöver röra sig om tankefel rörande kompetens etc. vid
inomgruppsfavoriseringar. Det är säkerligen även ofta frågan om att utöva makt och kontroll och se till att få
lojala personer, som t.ex. kan tiga om ett och annat, i full medvetenhet om att kompetensen är lägre. Sådana
bevekelsegrunder kan angripas utifrån argument om effektivitet, hantering av skattemedel, rättvisa, insyn,
demokrati m.m.

Inrotat tänkesätt (W – ”mindset”)
Det förekommer etablerade tänkesätt eller tankeparadigm i form av antaganden, sätt att ställa frågor, metoder
och uppsättningar av termer som delas av större eller mindre grupper av människor eller utbredda i kulturer. De
är så inrotade att man fortsätter som förut och ofta utan någon kritisk reflektion. I en föränderlig värld kan
tänkesätten behöva förändras och anpassas till nya omständigheter och problem. Mental tröghet eller oförmåga
att förändra inrotade tänkesätt kan leda till skador eller undergång både för enskilda och samhället i stort. Ett
exempel på inrotat tänkesätt är det materiella tillväxttänkandet som idag inte är väl anpassat till vare sig
planetens icke förnyelsebara resurser eller till ekologin och klimatutvecklingen.
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Vad gäller vetenskapens utveckling införde vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn (1962) begreppen paradigm och
normalvetenskap, som beteckningar för det vetenskapliga tänkandet och arbetssätten under en viss tidsperiod
ända till dess att ett paradigmskifte skedde eller framtvingades. Ett paradigm kan innehålla tankefel i form av
t.ex. felaktiga antaganden om verkligheten eller på så sätt att det ignorerar vissa aspekter av verkligheten. Inom
det etablerade tillväxtparadigment finns t.ex. antaganden om obegränsade naturresurser och att naturen, haven
och klimatet tål obegränsade mängder med utsläpp. Dessa antaganden har visat sig felaktiga och sätt att tänka
blir alltmer nödvändiga, om inte den rika delen av världen skall slutförbruka det mesta i en stor, nu pågående
konsumtionsfest. Dessutom vill man mycket ogärna diskutera den pågående ökningen av den mänskliga
populationens storlek och hur detta problem kan hanteras. Denna diskussion fanns mer för trettio år sedan, när
populationen var mindre.

Insnärjdhetsfel
Människor har ibland svårt för att upprätthålla en tydlig gräns mellan sig själva och andra. I en del fall kan detta
vålla problem och vara besvärande för dem som drabbas och även slå tillbaka mot den som sysslat med att
”snärja in sig” i den andres livsrum. Ett exempel utgör personer som på arbetsplatser inte kan låta bli att utan
att vara ombedda lägga sig i sådant de inte har med att göra, t.ex. en annan anställds privatliv. En annan populär
variant är att svara i en annan persons ställe om vad denne och då inte låta den andre svara för sig själv. Många
är de föräldrar som i onödan svarat i sitt barns ställe. Ibland kan någon hävda sig veta vad en annan person
tänker eller känner. Ibland görs den egna upplevelsen av en annan person till en egenskap hos den andre.
Exempelvis: ”Jag upplever/känner att du är....” Inom socialtjänstens utredningstexter är denna typ av
insnärjdhetsfel vanliga. En mycket populär variant hos anmälare och i dessa utredningar är för övrigt att i
texterna upprepat skriva in pseudoargumentet att man känner ”oro” för Kalle. En anmälares eller utredares egen
känsla kan aldrig vara en relevant sakomständighet kring Kalle, men den kan kanske vara relevant i t.ex.
utredarens egen terapi eller handledning eller i en utredning om handläggarens eget känsloliv eller sätt att arbeta.
En utredning om Kalle skall givetvis inte handla om utredarens eget känsloliv eller egna fantasier.

Ett mycket beklagligt exempel utgör de polisförhör med barn, där utredaren snärjer in barnet i utredarens egen
begrepps- och känslovärld, vilken barnet efterhand påverkas att ta över. I en del fall finns en tydlig vändpunkt,
där barnet börjar hålla med förhörsledaren om allt denne antyder sig vilja höra. Ett annat exempel utgör den
mentalvårdare som satt med i ett polisförhör med en tonårsflicka och vid ett tiotal tillfällen gick in och svarade i
flickans ställe (utan att förhörsledaren sade ifrån). Ett annat exempel utgör den mamma som satt med vid ett tre
timmars polisförhör med sin lille son och som efterhand snärjer in sig i förhörsledarrollen och utmanövrerar
förhörsledaren, tar över merparten av förhöret i stort sett helt och spelar ut en arsenal av manipulativa tekniker
för att få sonen att säga vad hon ville, dvs. anklaga fadern inom ramen för en vårdnadstvist. Hon misslyckades
dock med detta insnärjdhetsprojekt genom att polis och åklagare genomskådade hennes förehavanden även i
andra avseenden och tappade intresset fortsättningsvis.

Ett annat exempel utgör familjeterapeutens Minuchins teori om uppkomsten av anorexia nervosa (extrem
självsvält), där en viktig faktor anses vara att den tonårsflicka som det i regel är frågan om drabbas av
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insnärjdhetsmönster i familjen och inte får ett eget livsrum. Det är familjen som anses sjuk snarare än flickan. En
viktig åtgärd blir att låta flickan flytta ut från sin egen uppväxtfamilj.

Insnärjdhetstankefelen innebär att man inte tänker sig en annan person som en separat individ som kan känna,
tänka och svara för sig själv utan söker lägga ord i munnen, inte tillåter den andre att ha en egen uppfattning,
tillskriver egenskaper som inte existerar, inkräktar på den andres livsrum osv.

Instruktionsfel
Den som ger en instruktion kan överskrida mottagarens psykologiska förutsättningar. Språket i instruktionen
kan förutsätta kännedom om begrepp som mottagaren inte känner till. Mängden information i instruktionen
kan vara större än mottagaren klarar av att ta emot. Instruktionen kan ges i för snabbt tempo. Ett lämpligt mått av
upprepning kan saknas. Möjlighet för den som får instruktionen att ställa frågor och begära förtydliganden kan
saknas, trots att det skulle behövts. Den som ger instruktionen kontrollerar inte om instruktionen uppfattats på
avsett sätt. Den som ger instruktionen har inte upplyst om de möjligheter att göra fel som finns i det aktuella
sammanhanget. Den som har att ge en instruktion kan felaktigt bedöma att ingen instruktion behövs och bara
skicka iväg någon eller några personer för att utföra något. Ofta kan en muntlig instruktion behöva kompletteras
med en skriftlig på grund av vanligheten av minnesbortfall och minnesfel. Att ge en instruktion både muntligen
och skriftligen kan vara mycket lämpligt vid lite längre instruktioner och när mottagaren skall komma ihåg
instruktionen under längre tid.

Sammanfattningsvis brister instruktioner ofta i tydlighet och noggrannhet. Tankefelet verkar bestå i att inte
tillräckligt kunna se situationen från mottagarens perspektiv och förutsättningar.

”Inte”-felet
Människor hävdar ibland att något ”inte går” att göra eller att det ”inte är möjligt” eller ”omöjligt” eller att
något ”inte kan hända”. Det förekommer att det är riktiga påståenden, men då och då visar det sig att påståendet
har en svag saklig grund eller drabbas av motexempel. Ibland går saker att genomföra bara man inte ger upp att
anstränga sig. Ibland behövs mer tid att tänka för att nå en lösning.
- I skolan kan elever utveckla hindrande föreställningar att de ”inte kan lära sig” vissa saker fast de skulle kunna
eller senare visar sig kunna lära sig.
- Ibland ger vi hindrande suggestioner till oss själva eller andra av typen ”Jag/du kan inte” göra det och det.
- Det har förekommit medicinska bedömningar kring vad en av skador drabbad patient ”inte” kommer att kunna
göra. Dessa har ibland motsagts av patienter som återhämtat sig mer än vad som bedömts möjligt.
- Det händer vid problemlösning av olika slag att människor går in i föreställningen att problemet inte är lösbart,
att det ”inte går att lösa”, trots att det kan finnas en eller flera lösningar som man förbisett.

Intelligensflum
Med intelligensflum menas här ur saklig synpunkt tvivelaktiga påståenden om och användningar av begrepp som
”intelligens”, ”intelligent” och ”IQ”. I dagligt tal menar vi ofta att den är intelligent som tänker som vi själva och
den är dum som har uppfattningar vi inte gillar. Detta är de påstådda intelligenstestens grundidé –
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konstruktörerna bestämmer och de som testas har att anpassa sig. Inom forskningen finns inte enighet om någon
definition (se Nationalencyklopedin).

En klassisk definition av intelligens formulerades av forskaren Stern som definierade intelligens som förmågan
att anpassa sig genom tänkande i nya situationer. Det första breda testet på intelligens konstruerades av
fransmannen Binet med syfte att skilja ut barn som inte klarade vanlig skolgång.

Intelligenstesten växte fram utifrån praktiska intressen i det västerländska samhället: att kunna förutsäga
skolframgång respektive framgång i olika befattningar, att kunna effektivt placera värnpliktiga, att komplettera
kliniska utredningar kring t.ex. misstankar om hjärnskada. I praktiken har intelligens definierats av det test som
använts, dvs. som hur väl man lyckats lösa just den typ av uppgifter (vanligen tidsbegränsade uppsättningar av
papper-och penna-uppgifter) som konstruktörerna hittat på. Begreppet intelligens kan således inte innefatta alla
möjliga andra typer av uppgifter. De konventionella intelligenstesten har ofta indelats i test på olika
begåvningsfaktorer såsom verbal begåvning (t.ex. synonymprov och ordflödesprov), logisk begåvning (t.ex.
lägga in rätt bit i en matris bland flera att välja på), spatial begåvning (rumsuppfattningsprov). Man har ofta talat
om begåvningsprofil, men ändå fortsatt att tala om något slags övergripande intelligens genom att väga samman
resultat på olika faktortest, dvs. ett rätt abstrakt intelligensbegrepp, vars meningsfullhet kan ifrågasättas. En ännu
viktigare kritik av det omhuldade begreppet intelligens är dock att forskning påvisat eller hävdat ett antal olika
intelligenser, t ex kreativitet, musikalitet, social intelligens, emotionell intelligens osv. (se bl.a. Gardner, 1993). I
detta perspektiv blir det meningslöst att ospecificerat tala om ”intelligens” och ”intelligent”.

De samband som beräknats mellan intelligenstestresultat och en del arbetsuppgifter gäller enbart på gruppnivå
och är ofta inte särskilt höga. I ett enskilt fall kan man inte veta om det finns något samband mellan testresultat
och arbetsuppgift eller skolframgång. När det gäller höga befattningar med mycket makt i samhället brukar det
aldrig talas om intelligenstestning, vilket rimligen sammanhänger med att intelligenstest föga förmår mäta vad
som krävs för att sköta sådana befattningar och även med att makthavare är obenägna att låta sig granskas. Inte
heller brukar vi någonsin tala om ekologisk intelligens i betydelsen att kunna fatta ekologiskt riktiga beslut, dvs.
överlevnadsintelligens har tett sig ointressant.

Det konventionella intelligensbegreppet är anpassat till det rådande makt-intresse-fältet, dvs. till de starka
aktörernas intressen såsom vinst, makt, lydnad, att anpassa sig utan kritiskt ifrågasättande (vilket testen bl.a.
innebär). Ett långsiktigt hållbart samhälle har inte hört till de starka aktörernas centrala intressen, medan däremot
ekonomiska intressen och kontroll av individer varit viktiga intressen. Inom skolans läroplaner och den svenska
högskolelagen betonas sedan länge begreppet kritisk förmåga, vilket dock i stort verkar ha varit retorik och lett
till föga konkreta ansatser, t.ex. i form av pedagogik, träning, mätning etc. och begreppet kritiskt tänkande har
hållits utanför intelligensbegreppet. Det viktiga har varit okritisk anpassningsförmåga och i denna ideologi
passar de påstådda intelligenstesten in, men inte kritiskt tänkande. De påstådda intelligenstesten, med sin snäva
definition av intelligens och krav på anpassning till konstruktörens tänkande, snarare motverkar än gynnar
utvecklande av kritisk förmåga, som bör vara viktig för individ och samhälle, men naturligtvis ter sig hotande för
många intressenter.

185

Konkreta exempel på flumprat om intelligens kan vara följande.
- ”Kalle är intelligent”. (Vad menas? Hur har det konstaterats? Är det subjektivt tyckande?)
- ”Kalle är intelligentare än Olle”. (Vad menas? Hur har det konstaterats? Är det relevant?)
- ”Kalle är en IQ 120-kille”. (Vad menas? Hur har det konstaterats? Är det relevant? Är han inget mer?)
- ”Intelligens är viktigt”. (Vad då för intelligens? Viktigt för vad? För vem? Finns annat som är viktigt och
viktigare? )
Se även följande avsnitt om ”Intelligenssnobberi”, som är ett delområde inom intelligensflummet.

Intelligenssnobberi
Det finns internationellt ett antal organisationer som verkar bygga på idén att människor som ligger över en viss
nivå på ett test sluter sig samman och ägnar sig åt t.ex. diskussioner och sociala aktiviteter. En av dessa
organisationer med lägst krav är Mensa, som har avdelningar och medlemmar i Sverige och uppges ha haft 1800
medlemmar i maj 2005 och cirka 4000 i feb 2012. Inträdeskravet är enligt hemsidan att man skall tillhöra de 2%
av befolkningen som har de högsta resultaten på ett icke-verbalt begåvningstest, i vilket man snabbt skall lösa 45
uppgifter under 20 minuter. ”Testtagaren skall välja ut den logiska fortsättningen på ett mönster av symboler.”
På en mätskala med medelvärdet 100 och standardavvikelsen 15 (spridningen av mätvärden) skall man nå minst
resultatet 131 på testet eller vid en omtestning med ett likvärdigt test. Även vissa andra test tillåts i en del fall.
Det är därför mer än 2% av befolkningen som teoretiskt sett skulle kunna vara medlemmar av Mensa (det är inte
exakt samma 2% som ligger högst på de olika tillåtna testen och omtestning ökar sannolikheten, men detta tycks
inte Mensa ha förstått). Räknat på hela den svenska befolkningen så skulle mer än 2% teoretiskt sett kunna vara
medlemmar i Mensa, dvs. mer än 0.02 x 9 000 000 invånare = 180 000 personer (om vi nu bortser från att några
barn och sjuka inte låter sig testas). På varje Mensa-medlem går i feb 2012 cirka 45 personer på samma
poängnivå och som inte är medlemmar i Mensa.

Enligt föreningens stadgar skall den syssla med att ”identifiera och främja intelligens”. Hur detta kan ske genom
att sätta ett godtyckligt inträdeskrav och genom att mentalt fixera sig vid ett smalt test av typ
matriskomplettering och därmed skapa en i detta avseende homogen grupp framgår inte (intellektuell olikhet
brukar vara befrämjande). Det torde vara tvivelaktigt om man kan utveckla sin intelligens särskilt bra genom att
umgås med sådana som tillhör de högsta 2% på ett smalt logiskt prov (det finns andra och viktigare former av
logik). Mensa undviker en stor mängd andra viktiga dimensioner i begreppet intelligens – exempelvis räknade
Thurstone för länge sedan med 7 olika begåvningsfaktorer och Gardner har under de sista årtiondena pläderat för
8-10 olika intelligenser och betydligt fler aspekter finns i praktiken (Passer & Smith, 2005). Om Mensa som det
påstås ägnar sig mycket åt intern social aktivitet så förefaller något slags test på social intelligens mer relevant
för ett sådant syfte. För övrigt kan diskuteras om den extrema mentala fixering vid testning av en smal
intelligensform som uppvisas på hemsidan främjar mänsklig intelligens ens i ”en intelligent sammanslutning”
(Mensas eget uttryck). I vardagslivet används ett brett intelligensbegrepp, som även varierar mellan kulturer
(Sternberg, 2006). Det finns många skäl att vara kritisk till de intelligensbegrepp som figurerar i test (se t.ex.
Edvardsson, 1975). I testen finns av konstruktören påhittade uppgifter med av konstruktören fastställda rätta
svar. I dagliga livet hemma och på arbetet så finns många komplexa problem utan rätta svar och där många
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faktorer behöver vägas in. Vardagslivet kan kräva sådant som kreativitet, kritiskt tänkande och omdöme. Ställs
vi inför svåra problem vill och bör vi också tänka igenom dem, inte snabba fram genom livets problem - det är
viktigare att det blir bra än att det går snabbt. Flera lösningar är ofta tänkbara.

Utgående från demokratiska grundvärderingar finns naturligtvis även anledning ställa sig skeptisk till idén om
att de med högst resultat på ett godtyckligt valt och kulturellt laddat test (Mensa påstår felaktigt att det finns
kulturfria test, ett påstående som ter sig ovanligt korkat) sluter sig samman och tycker sig vara smartare än de
som står utanför.

I boken ”Vårt förakt för svaghet” gör filosofen Harald Ofstad en analys av nazismens idéer och värderingar och
konstaterar att en del av dem finns mindre tydligt även i vår kultur. Nazismen bygger som väl känt på en idé om
att en del människor är förmer än andra, en dualistisk tankegång om de starka som skall främjas och de svaga
som kunde utnyttjas eller elimineras. En sammanslutning som Mensa framstår som problematisk ur demokratisk
synpunkt och kan utgöra en grogrund för antidemokratiska idéer, t.ex. kan intelligenshygien bli en modern
variant av tidigare rashygieniska tankegångar.

Mensa påstår sig vara ”en religiöst och politiskt obunden förening”, men själva grundidén är inte alls politiskt
obunden utan har anknytning till mycket mörka politiska krafter. Tron på Gud verkar i Mensa motsvaras av en
naiv tro på ”intelligensen” och då i just de urvalstest som Mensa ”tillbedjer” – något kan Mensa likna en okritisk,
religiös sekt. Det kan här finnas skäl att tala om pseudodumhet, dvs. att göra sig dummare än man är.

Mensa handlar knappast om att främja intelligens, men uppenbarligen fyller Mensa någon funktion för de få
därtill berättigade som blir och är medlemmar. Motiven kan förstås variera och vara sådana som inte uttalas på
en hemsida. Ett motiv är dock uppenbart av tidningsreportage, i vilka personer uppenbarligen nämnt för
journalisten att de är medlemmar i Mensa. Medlemskapet är något att briljera eller snobba med och blåsa upp det
egna egot med, få känna sig som en begåvad övermänniska som kan slå andra på fingrarna om inte annat genom
att annonsera sin tillhörighet till Mensa. En sådan egouppblåsning kan oberättigat leda till att en person tror sig
tänka bättre eller veta bättre än andra. Idiotin i en sådan föreställning framgår bland annat av det tidigare
påpekandet att det för varje Mensa-medlem finns cirka 45 personer som tillhör den grupp på samma resultatnivå,
som inte är medlemmar. Andra motiv kan vara att man vill ha kontakter och gillar sociala aktiviteter eller
tankelekar. Ungdomlig nyfikenhet och omogenhet finns säkert med i bilden. På hemsidorna hos de medlemmar
som har länkat sådana till Mensa är marknadsföringsmotiven för egna verksamheter och firmor mycket
framträdande. I stället för intellektuella inlägg möts besökaren av firmareklam. Medlemskap i Mensa kan alltså
vara ett sätt att främja den egna firman. De tunna och delvis felaktiga, tvivelaktiga och obildade resonemangen
på Mensas svenska hemsida tyder knappast heller på något främjande av intelligens. Det saknas för övrigt helt
redovisning av teori och mättekniska egenskaper för de två test som Mensa själva säger sig använda. Det verkar
inte som Mensa alls förstått de grundläggande problemen kring testning.

Enligt min mening är det mycket bättre och mer givande att söka göra alla människor (inte bara 2%) t.ex.
uppmärksamma på tankefel och felaktig information samt lära ut källkritik än att fixera sig vid att testa
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människor med ett smalt matristest inom någon slags intelligenspsykos, där man inte vill fokusera andra viktiga
aspekter hos människor och dualistiskt grupperar människor i två grupper: över respektive under ett godtyckligt
mätvärde.

Mensa kommer från latinet och betyder bord.

”Mensa är en rundabordsförening som saknar politisk och religiös målsättning.” Tanken är att inte alla utan
blott några få skall få samlas vid bordet. Politik eller inte? Antagligen välmenande naivitet, men det har definitivt
en politisk innebörd även om Mensa inte knyter sig till något politiskt parti. Att en liten del av befolkningen
anser sig vara förmer eller speciell är en politisk idé som funnits genom historien i många former.

Intensitetsfel
När dramatiska, intensiva, livliga etc. händelser inträffar så kan vi begå tankefelet att sådana händelser är
vanligare än de är. Ett vanligt exempel är de sjunkande bokningstalen för flygresor efter större flygolyckor.
Den statistiska risken är fortfarande den samma, ungefär en olycka per en miljon starter. Kan man inte acceptera
denna risk så bör man inte boka flygningar vare sig före eller efter stora flygolyckor. Inte minst dramatiska bilder
i dagens media kan förmodas förstärka intensitetsfel. En möjlig positiv aspekt av intensitetsfel är att vi kanske
skärper oss, t.ex. i samband med bilkörning, där vi själva är med och påverkar risken genom t.ex. körstil,
hastighet, trötthet, alkoholintag, översyn av bromsar och däck , bältesanvändning etc. Tror vi att risken är större
än den är kanske vi söker mer anstränga oss att minska risken.

Ett exempel på intensitetsfel utifrån positiva händelser kan vara vinster på lotterier, trav eller annat spel. En
vinst som inträffar för oss själva eller någon annan kan förleda oss att tro att vinster är mer sannolika än de är.
Detta är en av tankarna bakom alla betydelselösa småvinster i lotterier. Ett annat exempel utgör segrar inom
idrotten. Många söker göra karriär, många tävlar men det är få som lyckas nå t.ex. olympiskt guld. När t.ex. en
svensk tar hem en olympisk guldmedalj, så kan andra intresserade eller i karriären tro att sannolikheten att nå dit
är större än den är. Detta kanske är tur för svensk idrott.

Interaktiva snedvridningar vid erinring
Den sociala omgivningen för vilken erinringen framläggs kan ha förväntningar eller krav på att vissa händelser
skall ha skett eller inte skett, vilket kan leda till olika slag av felaktigheter, inkl. helt falska minnen.
Förväntanseffekter samt ledtrådar och press i påståenden och frågor från andra kan inverka vid erinring.

Även när inget av det antydda skett kan minnen om att det skett bli formulerade. Språket erbjuder stora
möjligheter att snabbt skapa påståenden med fakticitetsanspråk, men som inte svarar mot något som faktiskt
hänt. Minnen kan även konstrueras för att tjäna som t ex skryt eller intim information eller
för att skapa sympati. I andra fall kan det handla om att göra sig märkvärdig eller synas i pressen så mycket som
möjligt (bl.a. dokusåpasyndromet) eller om att driva eller undvika skadeståndskrav genom konstruerade minnen.
Det inträffar att vi redovisar olika erinringar av en och samma händelse beroende på i vilken situation den
berättas. Vi kan ge en version till en kompis, en annan hemma i familjen och en tredje version till polisen
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och en fjärde i domstol med de stränga sanningskrav och konsekvenser av felaktiga eller korrekta uppgifter som
råder där. I en serie av berättade versioner från samma person kan den interaktiva snedvridningen öka både på
grund av glömska och på grund av alltmer påverkan och ledtrådar.

Intervjufel
Det händer att tidningar publicerar intervjuer av egna medarbetare eller inköpta av fristående journalister och
som aldrig genomförts. Exempelvis kan annat material från och om personen ha använts för att konstruera den
falska intervjutexten.

Exempelvis påtalar Aftonbladet den 7 augusti 2006 hur tidningen blivit lurad av en norsk frilansjournalist att
köpa och publicera fem intervjuer med amerikanska världskändisar under perioden april – juli 2006. Det ligger
naturligtvis närmast tillhands att publicera falska intervjuer med personer som bor långt bort, har lite kontakt
med publiceringslandet och där intervjun konstrueras så att den inte innehåller något sensationellt, som den
påstått intervjuade sedan blir tillfrågad om. Att tro på det här slaget av intervjuer blir ett källkritiskt tankefel, som
är svårt för läsarna att upptäcka. En tidning som Aftonbladet kan lätt bygga in kontrollprocedurer genom att
skaffa bekräftelse från en intervjuad på att en intervju ägt rum och på de uttalanden som gjorts.

Betydligt vanligare än förfalskningar verkar vara att intervjuer genomförts men att det uppkommit fel i
intervjutexten genom t.ex. slarv, missuppfattningar, förvrängningar, utelämnanden av relevanta uppgifter m.m.
från journalistens sida. Detta torde enligt min erfarenhet närmast vara regel om den intervjuade inte fått
kontrollera texten. En intervjuad har sällan sagt exakt så som det står i tidningen. Bland annat sammanhänger
detta med ambitioner att arbeta snabbt och göra en lättläst, tilltalande text och att intervjupersoner pratar mycket
och det som sagts måste kortas ner. Med tanke på hur överföring av intervjumaterial till reportagetext normalt
går till, i många fall utan kontroll av texten från den intervjuade, så är det ett tankefel att tro att en intervjuad sagt
exakt det som står i texten.

Intervjufel kan även uppkomma i radio- och TV-reportage genom att hård klippning av det som sägs sker
och genom att långa sekvenser kan vara helt utelämnade. Av t.ex. en timmas intervju kan det vara tre minuter
som klipps ihop med annat material och sänds. Urvalet styrs av producentens tankegångar. I ett fall jag var med
om fick jag besvara 14 frågor och kvar blev mitt svar på den första frågan som klipptes ihop med den sista frågan
som råkade gälla en persons agerande. Hopklippningen gav det missvisande intrycket att mitt första svar skulle
ha något med personens agerande att skaffa. Ett roligt exempel är annars en radiointervju för många år sedan, när
jag var orutinerad i sådana intervjuer. Jag uttryckte mig så vetenskapligt komplicerat i mina svar att både
reportern och jag stönade över resultatet. Vi gjorde om intervjun och fortfarande inte särskilt tillfredsställande.
Vi kom då överens om att radioredaktionen kunde klippa ihop en intervju av materialet från de båda
intervjuerna, vilket skedde och sändes. Den intervju som sändes var alltså en konstruktion, dock en rimlig sådan.
Problemet med att klippa ut korta uttalanden ur längre intervjuer är att budskapet kan te sig annorlunda, när det
som uttalats runt om inte finns med. Det som klippts ut kan inte sällan te sig enkelspårigt och kategoriskt.
Att tro att en person sagt precis det och endast det som skrivs eller sänds är ett källkritiskt tankefel.
Det fanns nästan alltid ett talsammanhang runt.
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Intuitionsfel
Intuition utmärks av att vi snabbt och utan att kunna göra reda för hur kommer fram till något, t.ex. att en person
har en viss egenskap eller vari ett fel består eller vad vi skall göra (se bl.a. Hammond, 2007). Detta fungerar
ibland, men det finns också en varierande felprocent. I den mån vi hävdar att vår intuitiva bedömning är säker så
begår vi också ett tankefel. Intuitiva bedömningar kan hanteras som hypoteser, vilka kräver empirisk prövning.
En risk är ofta att den som hävdar en intuitiv bedömning medverkar till att den blir ”sann” genom inverkan av
sina förväntningar, tolkningar, handlingar etc. (s k självuppfyllande profetia eller Rosenthal-effekt). En annan
risk är att man selektivt söker efter bekräftelse på en intuition, som inte är korrekt.

Inverkansfel (W – ”impact bias”)
Människor har en tendens att överskatta varaktigheten eller intensiteten när det gäller inverkan av framtida
känslotillstånd (Gilbert m.fl., 1998).

Exempelvis kan människor tänka sig att det tar längre tid att återhämta sig från ett trauma än det faktiskt gör.
Människor kan även överskatta hur länge inverkan av en lycklig händelse varar. Styrkan i inverkan av en
positiv eller negativ händelse kan också överskattas.

Det går även att överskatta varaktigheten eller intensiteten när det gäller inverkan av tidigare känslotillstånd.
Detta slags överskattningsfel kan t.ex. tänkas få negativa konsekvenser som att terapier pågår alltför lång tid
eller att människor som varit med om svåra händelser erbjuds och accepterar stöd de inte är betjänta av.
Det förekommer t.ex. i freudiansk anda föreställningar om den starka inverkan av barndomshändelser.
Till och med mental konstruktion av känslotillstånd som aldrig inträffat eller omtolkning av känslotillstånd
som inträffat kan förekomma såsom förklaringar till symtom i nuet. Symtomen i nuet kan ha uppkommit genom
andra faktorer historiskt eller i nuet. Detta kan ofta vara svårt att reda ut och öppnar för felaktiga påståenden om
vad som kan ha inverkat på vad.

Det är naturligtvis även möjligt att underskatta varaktigheten och intensiteten vad gäller inverkan av både
framtida och förflutna känslotillstånd. Sådana underskattningar verkar ibland ske när det gäller barns
känslotillstånd, t.ex. när barn i princip hanteras som känslolösa paket i samband med en del vårdnads- och
umgängestvister och i samband med en del omhändertaganden och omplaceringar. Inblandade vuxna, utredare
och beslutsfattare kan underskatta inverkan av de känslotillstånd som uppkommer hos barnet. Barn kan få lida
utan att vuxna vill vidgå det i sitt tänkande.

Irrationell konsensusformering
I de processer i sakfrågor som förekommer i personalgrupper eller mellan olika myndigheter eller i beslutsorgan,
så kan ibland den kritiska granskningen, kontrollen och ifrågasättandet sättas ur spel och enighet uppnås
förhastat och fel beslut fattas. Genom att det kritiska tänkandet satts ur spel och personers relationer inverkar kan
den sakliga grunden för enigheten vara svag och misstag kan begås. Det är en sak att nå enighet efter en
ingående kritisk prövning och en annan att nå den utan tillräckligt underlag och prövning och kanske i en social
samförståndsanda som ingen vill spräcka.
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IT-bubblan på börsen
Enligt Ehrenberg & Ljunggren (2006) sjönk börsvärdet för de svenska IT-företagen från 230 miljarder år 2000
till 46 miljarder i april år 2002. Författarna hänvisar till en analys av Veckans Affärer (nr 17/2002) enligt vilken
de ”100 tunga IT-vinnarna” tjänade totalt 8,5 miljarder på bubblan, dvs. i genomsnitt 85 miljoner, genom att
sälja sina aktier i tid. Bland dessa fanns alla de kända ”IT-entreprenörerna”. Författarna antyder att institutionella
placerare, pensionspengar och mängder av småsparare fick ta förlusterna. De konstaterar i ett
efterklokhetsperspektiv:
”Efter IT-bubblan är det svårt att förstå hur det kunde ske. Hur kunde så många miljarder satsas på företag och
ägande som inte hade någon egentlig verklighetsgrund?
Svaret är börsen. Aktörerna på börsen har allt att vinna och lite att förlora på att aktier stiger och stiger.
Mäklare, analytiker, ´IT-entreprenörer´ och ´riskkapitalister´ har helt enkelt ett egenintresse av att en bubbla
hålls igång så länge som möjligt. Börsen omfördelar kapital från de många till de få.”
Ett flertal tankefel verkar ha varit inblandade, t.ex. antaganden och prognoser på vaga grunder, önsketänkande,
tro på ogrundade uppgifter, fabuleringar eller lögner och okritisk tillit till spekulativa bedömningar. Inom
aktiehandel och inom religioner kan man få människor att följa suggestioner, att tro på sådant som inte existerar
och på en salighet bortom det nuvarande.

”Ja, men”-tänkande
Det förekommer många rationella och befogade användningar av ”Ja, men”-tänkande. Exempelvis: ”Detta är ett
fint hus, men för dyrt att köpa och hålla för mig.” Men ”Ja,men”-tänkande kan även vara destruktivt, vilket är väl
känt för terapeuter. Transaktionsanalysens grundare Eric Berne (1964) talade om ”Ja, men”- uttalanden som en
form av sociala spel. Freeman & DeWolfe (2006) ger i sin utförliga framställning följande definition:
´”Ja, men´ är en teknik som innebär att man först erkänner det positiva men sedan följer upp med något negativt
– ibland omedelbart, ibland efter en kortare paus – som förtar all tillfredsställelse, all glädje över det tidigare
skedda. Och det fungerar på samma sätt oavsett om du säger det till dig själv eller till andra människor.”
Ibland krävs en realistisk värdering, men ofta används ”ja,men”-tänkande som ett generellt förhållningssätt som
blir hindrande för en person själv eller för andra. I en del fall kan ”ja,men” med fördel förändras till ”ja,och”. Att
utöva ”ja,men”- tänkande kan vara en härskarteknik, ett sätt att klubba ner andra.

”Jag är speciell”- fel
Det förekommer tankefel av typen ”jag är speciell” eller rentav ”unik” eller ”vi är speciella”. Jag tycker inte
att jag skall behöva stå i kö eller på väntelista som alla andra. Jag tycker att jag står över lagen. Vi tycker inte
att just vår egen verksamhet behöver utvärderas eller granskas. Vår organisation har så speciella uppgifter
att den inte går att jämföra med andra. Vi kan etablera egna lagregler. Offentlighetsprincipen gäller inte just
våra dokument. I vår kommun bestämmer vi själva i socialnämnden, när den från årsskiftet gällande riksnormen
för ekonomiskt bistånd skall börja tillämpas. Vi/jag är bäst i Sverige/Europa/världen på detta. Just jag har gjort
så stora insatser för mitt företag att jag förtjänar x miljoner i bonus. Vi företagsledare/politiker har så mycket
ansvar för många människor att vi bör ha så här mycket betalt. Just jag skall inte behöva betala någon skatt på
mina intäkter. Jag, justitierådet X, är så skicklig att jag kan uppbära heltidslön för mitt arbete som justitieråd och
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samtidigt arbeta i stort sett heltid med högt arvoderade uppdrag – rättssäkerheten eftersätts inte av att just jag inte
läser och reflekterar över en del handlingar som ändå inte skulle tillfört något i målen.

Jantelagen
Termen ”Jantelagen” härrör från den lilla staden Jante i en roman (”En flykting korsar sitt spår”) av den
dansk-norske författaren Axel Sandemose. Det vanligast omnämnda av de tio budorden i Jantelagen verkar
vara ”Du skall icke tro att du är något”. Att utdela eller ta till sig en sådan suggestion kan vara tankefel.

Juridiska tankefel
Ibland tänker vi fel i förhållande till det rådande rättsläget. Vi kan tro att något är tillåtet att göra, när det i lag är
förbjudet eller känner inte till att vi är skyldiga enligt lagen att göra något. Vi kan också tro att något som är
tillåtet är förbjudet i lagen.
- Ett exempel utgör alla hundägare som låter hunden springa fritt när de promenerar och låter den antasta
andra personer. Det senare är förbjudet.
- Ett annat exempel utgör alla de som glatt avfyrar fyrverkeripjäser i tättbebyggt område.
- Många tror att det är i lag förbjudet att spela in samtal – öppet eller dolt – i vilket de själva deltar.
Det är tillåtet när syftet är att säkerställa vad som sägs. Däremot är det förbjudet att dolt spela in
andra personers samtal, i vilket den som spelar in inte själv deltar.
- Många anställda inom den svenska vårdapparaten och socialtjänsten verkar tro att det är i sin ordning
att i journaler och utredningar skriva in diverse ohållbara och till och med kränkande omdömen om personer.
Det medger inte svenska lagar och det kan få svårartade konsekvenser att begå detta slags tankefel.
- Ibland verkar personer med ansvar för beslut förskjuta ansvaret till arbetsgrupper, samrådsgrupper etc som
saknar juridiskt ansvar för beslut.
- Inom en ämnesgrupp vid ett universitet har lärarna i ämnet vid flera tillfällen ansett sig kunna fatta beslut
angående betygsättning, förbud mot vissa uppsatsämnen eller detaljutformning av uppsatser som stått i strid
med högskolelagen. Inom ett annat ämne hade institutionschefen givit direktiv om att kraven skulle vara högre
vid omtentamina, vilket inte är tillåtet.

Jämförelsefel
Det kan många gånger vara viktigt och befogat att göra jämförelser, t.ex. prisjämförelser för samma vara eller
jämförelser av sökande till en befattning. Ett fel som då kan uppstå är att jämförelsen görs på felaktigt sätt. Vi
kan göra en prisjämförelse rörande samma vara utan att beakta t.ex. en skillnad i kvalitet, i support och service
eller i garantiåtagande. Vi kan t.ex. jämföra sökande till en befattning och låta icke-relevanta aspekter bli
avgörande och därmed undgå att anställa den bäst lämpade. En del tror att människors begåvning kan jämföras
med något eller några enkla test. Detta är inget rimligt synsätt, eftersom begåvning kan anses omfatta ett brett
spektrum av aspekter som inte låter sig mätas med några enkla test. På de flesta delaspekter av begåvning finns
inga test alls.

Ett inte ovanligt exempel på jämförelseidioti finns i Aftonbladet den 23 september 2007, där timlönerna för
servitris, undersköterska, brandman och ekonomichef framställs som jämförbara med ersättningarna till
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Charlotte Perelli (sångerska), när hon ger en show, till Fredrik Ljungberg (fotbollsspelare) när han gör en match
och till f.d. statsministern Göran Persson, när han ger ett föredrag om manliga härskarstrategier i Norge. Persson
påstås erhålla runt 100 000 kr för sitt timslånga föredrag, vilket basuneras ut som Perssons ”nya lön” på
förstasidan. Som universitetslärare har jag i många år arbetat utifrån en schablonkalkyl i systemet, där man
räknar med två eller tre timmar kringarbete för varje lektionstimma på 45 minuter, dvs. sådant som att ta fram
och läsa kursböcker, hålla kontakter med kollegor och studenter, förebereda/skriva lektioner, examinera, hantera
omtentamina m.m. Dock har ev. restid till annan ort aldrig räknats som arvodesgrundande. För en ny kurs räcker
detta givetvis inte till utan tid måste stjälas från andra väl inkörda kurser. Detta har i alla tider aldrig hindrat en
del administratörer på universitet att tro att lärarna inte gör något mer än s.k. katedertimmar, trots att tiden i
katedern är mycket mindre än tiden som krävs till kringarbete. En annan i regel förbisedd och föga erkänd faktor
är att tiden i katedern är avsevärt mer koncentrations- och talkrävande än tid vid ett skrivbord, dvs. det krävs ett
visst mått av tid till återhämtning. Aftonbladet gör samma tankefel när det gäller den s.k. lönen per timma. Att
hålla ett vettigt föredrag för en stor publik kräver förberedelse, särskilt om det är ett ämne som man inte har talat
om tidigare. I Perssons fall tillkommer även tid för kontakter och restid i samband med föredraget. Tidningen har
förstås inte frågat Persson vilken den totala tidsåtgången kan vara. Om den är t.ex. 20 timmar blir
timersättningen rätteligen 5000 kr. Enligt min omfattande erfarenhet av föreläsande kan 20 timmar eller mer då
och då behövas för att genomföra en föreläsningstimma på 45 min. En mindre fackbok kan ta en vecka att ta sig
igenom. Om tidsåtgången är t.ex. 50 timmar för Persson blir timersättningen 2000 kr, men sådana siffror ger inte
så häftig ”ny lön” och rubrik. Fortfarande är det förstås många gånger mer än vad en servitris får. En eventuell
nästa gång kan dock förberedelsetiden sjunka avsevärt och restiden kommer att bli mer avgörande. Vid t.ex. 10
timmar totalt blir ersättningen då 10 000 kr per timma för konsult Persson. Frågan om timersättning kompliceras
även av att det är skillnad på vad som ingår i bruttoersättningarna. För en egen företagare ligger även sociala
avgifter och moms (som skall levereras till Skatteverket) i timersättningarna, vilket gör att de blir beloppsmässigt
mycket högre än för en löntagare.

Ett välbekant fenomen är det som Freeman & DeWolfe (2006) kallar ”jämförelsenoja”. Vi kan göra orimliga
jämförelser eller fastna mentalt i att göra jämförelser som utfaller negativt för oss själva eller andra som blir
föremål för jämförelserna. Vi kan jämföra oss med dem som har haft mer framgång eller har mer pengar och
ägodelar än oss själva och tänka negativa tankar runt jämförelsen. Vi kan tänka på några negativa aspekter hos
vår partner och jämföra vår partner med andra i dessa aspekter och utan att ta hänsyn till helheten. Som gamla
kan vi jämföra vår nuvarande kapacitet med den vi hade när vi var yngre och tänka negativt kring det. Vi kan
jämföra våra barns skolprestationer med andra barns. Genom att inrikta oss på negativt jämförande kan vi helt
obehövligt och obefogat plåga och hindra oss själva och andra människor.

Jävsfel
I vissa lägen med släktskap, ekonomiska beroenden, organisatoriska eller personliga band eller personliga
motsättningar skall en handläggare/utredare eller beslutsfattare inte medverka i handläggning eller beslut kring
en person eller familj eller organisation. Den jävige har ett eget ansvar att uppmärksamma jävet och kanske är
den ende som känner till det. Om t.ex. en domare sitter och dömer i ett mål där en prostituerad som han besökt är
målsägande, så föreligger jäv. Att t.ex. som socialsekreterare handlägga ett ärende som gäller barnen till en
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släkting innebär jäv. Att medverka vid en tjänstetillsättning där ens egen make/maka är en av de sökande kan
anses som jäv. Att som lärare undervisa sitt eget barn kan inte anses som jäv (ingen myndighetsutövning) men
kan möjligen leda till någon annan komplikation. Att examinera och sätta betyg på sitt eget barn bör däremot
bedömas som en jävssituation och någon annan behörig person bör svara för examinationen (dvs.
myndighetsutövningen). Begås jävsfel kan kritik och/eller rättslig påföljd uppkomma. Är man tveksam till om
jäv föreligger eller inte bör saken diskuteras med jurist, chef, mötesordförande eller andra i frågan kunniga
personer. Även uppfattningen hos någon som är utsatt för handläggning och beslut kan efterfrågas. Om denne
uppfattar situation som jäv så kan det finnas anledning till försiktighet och byte av handläggare.
Jävsgrunder finns inskrivna i Förvaltningslagen.

Kamelfel
I ett gammalt ordspråk förmanas vi att inte ”sila mygg och svälja kameler”, d.v.s. att inte älta små detaljer och
missa det som är stort och viktigt i sammanhanget. När man t.ex. inom ett universitetsämne som psykologi tjatar
med uppsatsskrivande studenter om formsaker som radavstånd i manus etc. och inte förmår hantera sådant som
meningsfullhet hos frågeställningar eller grundläggande metodfel och felkällor i undersökningen kan kamelfel
sägas föreligga.

Kameraperspektiv-effekt
Vid polisförhör kan videoupptagningar av förhöret ske. I Sverige gäller detta för det mesta barn och en del
tonåringar. Men det kan även göras beträffande förhör med misstänkta gärningsmän. En fråga är då om kameran
bör fokusera mer jämlikt på både förhörsledaren och den som förhörs eller om det bara eller övervägande är den
som förhörs som bör fokuseras. Lassiter m.fl. (2007) rapporterar beträffande forskning kring kameraperspektiv
vid videoinpelade förhör med misstänkta att bedömares uppfattningar om skuld blir olika beroende på
kameraperspektivet. Bedömare anser att bekännelser sker mer av fri vilja och att den misstänkte mer sannolikt är
skyldig när kameran enbart fokuserar på denne jämfört med andra kameraperspektiv.

Lassiter m.fl. menar att resultaten är alarmerande eftersom brottsförhör vanligen videofilmas med kameran
fokuserad på den misstänkte. Den antydda resultatbilden skulle närmast kunna svara mot
nämndemannabedömningar i Sverige. Lassiter m.fl. (2007) redovisar en ytterligare studie där även jurister och
förhörsledare, dvs. experter inom området, uppvisade kameraperspektiv-effekt. Fenomenet bedöms som ett
särskilt fall av tankefelet illusorisk kausalitet (”illusory causation”) och som något som tillhör fungerandet hos
vår perception snarare än en konsekvens av övervägt tänkande. Lassiter m.fl. nämner även tidigare
undersökningar där metoden med lika fokusering av kameran på den misstänkte och förhörsledaren gav
bedömningar av samma slag som de som baserades på ljudbandsupptagningar och utskrifter. Det nämns att Nya
Zeeland redan har antagit en policy med lika fokusering vid videofilmning av polisförhör. Det ter sig ur
perceptionspsykologisk synvinkel rimligt att det som vår uppmärksamhet fokuseras på (i detta fall en i filmen
påtvingad fokusering) kommer att inta en mer framträdande roll. Metoden med ensidig fokusering på den
förhörde är ett skevt urval, där både förhörsledaren och interaktionen (påverkan mellan personerna) tenderar att
få lite uppmärksamhet.

194
Kaotiskt tänkande
Det finns situationer då tänkandet hoppar kaotiskt från det ena till det andra, inräknat repetitioner.
Exempelvis kan det inträffa vid chocktillstånd, kristillstånd, stark stress m.fl. situationer. Kaotiskt
tänkande kan vara hindrande, men kan även ibland göra att man kommer på viktiga saker som t.ex.
kan användas för problemlösning.

Kasinofällan
Kasinofällan är ett av svenska staten genom drivande av kasinon uppmuntrat tankefel, som innebär att man
spelar bort olämpligt stora summor i tron att man skall vinna. Människor överskattar små sannolikheter. Det kan
kanske tyckas harmlöst om någon spelar bort en hundralapp på ett kasino, men det kan likaväl som förstärkande
småvinster vara upptakten till ett spelmissbruk, som kan gå ut över både spelaren och omgivningen.

Katastroftänkande
Det är skillnad på verkliga katastrofer och enbart tänkta, befarade katastrofer. En typ av tankefel är att inte ta
tecken på en annalkande katastrof på allvar, dvs. att söka undvika eller mildra verkningarna av katastrofen. En
annan typ av tankefel uppträder i hanteringen av en pågående katastrof, där t.ex. förnekande eller långsamma
reaktioner kan uppkomma. Detta kan ha att göra med en bristande kunskap, träning eller vana att hantera en
situation som man kanske inte stött på förut. Vad gäller tänkta katastrofer så är överdrivet katastroftänkande
välkänt i kliniska sammanhang. Sådant bör inte förväxlas med realistiska hotbilder, som det kan vara tankefel att
ignorera.

Exempel på dåligt katastroftänkande kan vara följande.
- Det utbredda ignorerandet av den pågående, accelererande växthuseffekten.
- Kärnkraftskatastrofen i Fukushima i Japan i mars 2011 påvisade bristande katastroftänkande
vad gäller inverkan av en tsunami och förebyggande åtgärder.
- Stormen Gudrun i Sverige avslöjade elbolagens bristande riskanalys.
- President Bush´s långsamma reaktion i samband med översvämningen av New Orleans.
- En professor har alkoholproblem och sköter inte sitt arbete under åratal.
Detta vet närmast ansvariga på universitetet, men inga åtgärder vidtas. En dag inkommer han med ambulans
till sjukhuset i staden och avlider snabbt.
- I tidningen Krisberedskap nr 4/2005 refereras en professor i krishantering som säger följande:
”I många krislägen finns det ett slags illusion om att det ska finnas en ´någon´ som ska komma och ta ett
övergripande ansvar.”
- Omfattande katastroftänkande inför vanliga sociala situationer kan bedömas som tankefel. ”Jag kommer att
göra bort mig”.

Freeman & DeWolf (2006) beskriver på ett lättfattligt sätt hur människor kan skapa hindrande katastroftänkande,
t.ex. genom förhastade tankar, övertolkning av tecken etc. Om en familjemedlem inte kommer hem i vanlig tid
kan tanken lätt dyka upp att personen råkat ut för något allvarligt, men mer sannolikt är att det har en mer trivial
förklaring. En person som skall tala offentligt kan börja tänka tankar att det inte kommer att gå bra, t.ex. att det
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kan inträffa att personen snubblar, tappar rösten, välter talarstolen, kommer av sig, inte kan hålla den tilldelade
tiden osv.

Kategoriseringsfel
Bedömare är extremt snabba med att placera människor i kategorier på grundval av minimala mängder
av information (Yzerbyt m.fl., 1998). När väl kategorin har tilldelats kan bedömaren anse sig veta sådant
om en person som är utmärkande för kategorin. Individen förväxlas med kategorin oavsett om
kategoriplaceringen är i någon mening korrekt eller inte.
- Ett nära tillhands liggande exempel är läkaren eller psykologen som på grundval av minimal information uttalar
en diagnos. Denna kan vara ställd utifrån otillräcklig information, men kan även vara en diagnos som uppfyller
kriterierna i en diagnosmanual och kanske även bekräftats av en annan kvalificerad bedömare. De människor
som diagnoskategorin tillämpas på är inte likadana utan varierar och är unika individer med delvis olika
egenskaper och där även egenskaperna kan visa sig på olika sätt. Det innebär ett tankefel att tro att människor är
lika bara för att de på mer eller mindre goda grunder tilldelats samma språkliga etikett. Varje egenskap en person
påstås ha måste empiriskt kunna påvisas – det går inte att hävda den utifrån kategoritillhörighet eller allmän
teori.

Det förekommer även nonsenskategoriseringar, där en person hävdas tillhöra en trivial eller vag kategori, som
alla eller nästan alla människor tillhör. Exempelvis: ”Pelle tillhör dom som har resurser.” Vilka saknar resurser?

En annan variant är att bedömaren ensidigt söker få in en person i en viss kategori och undviker att söka efter
och beakta sådant som talar emot att personen bör beskrivas med kategorietiketten. Det kan även vara så att
någon annan kategorietikett som bedömaren förbisett eller inte velat överväga skulle passa bättre.

Kategorimisstag
Baggini (2007) påpekar att det är möjligt att utifrån språket anta att ett substantiv motsvaras av en enhet som kan
iakttas. Detta är ett misstag då ingenting i logik och språk kräver att allting vi talar om som en enda enhet
faktiskt är ett enda objekt. Enligt Baggini införde filosofen Gilbert Ryle termen kategorimisstag för detta slags
misstag. När vi tänker på något vi har ett ord för som ett enda ting kan vi missförstå dess natur. Ryle har anfört
exemplet med turisten som vill se Oxfords universitet och som blir förbryllad när han blir förevisad bara colleges
och bibliotek. Han trodde han skulle få se en enda byggnad. Termen ”universitet” betecknar en forsknings- och
utbildningsorganisation med en mängd administratörer, forskare, lärare, studenter, lokaler, bokbestånd, arkiv,
datorer och annan behövlig teknisk utrustning. Sådant låter sig inte visas på ett enkelt sätt genom att peka på en
byggnad, när lokalerna, personal och studenter kan vara utspridda och till och med finnas på andra orter.

Kausalitetsfel
Det förekommer flera tankefel som innebär att orsak-verkan-samband hävdas utan att det föreligger tillräcklig
saklig grund.
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- En felaktig tanke är att om två händelser inträffar samtidigt så måste ett orsak-verkan-samband råda. Det är
möjligt att den ena händelsen förorsakat den andra, men det finns många andra möjligheter, t.ex. slump eller att
en eller flera andra faktorer skapat båda de inträffade händelserna som är oberoende av varandra.
- Ett liknande fel är när två händelser inträffar i tidsföljd och den första hävdas vara orsak till den senare därför
att den kom först. Men det finns andra möjligheter, t.ex. kan båda händelserna ha en eller flera bakomliggande
gemensamma orsaker eller de kan ha olika bakomliggande orsaker.
- Ett vanligt kausalitetsfel är att utan närmare utredning hävda att en händelse eller ett förhållande beror på en
viss orsak. De möjliga orsakerna behöver sökas, listas upp och prövas som hypoteser mot befintliga, rimligt
säkerställda uppgifter.
- Ett annat fel är att inte hålla reda på tidsföljden. Händelse A hävdas vara orsak till händelse B. Men B fanns
redan före A inträffade för första gången. Felet är populärt bland de utredare som inte bryr sig om att hålla reda
på eller efterforska tidpunkter för händelser och tidsperioders exakta utsträckning.
- Mycket utbrett tankefel i pseudovetenskapliga sammanhang är att hävda orsak-verkan-samband när det
föreligger enbart ett statistiskt samband (ofta ett lågt sådant) i form av t.ex. korstabell eller andra sambandsmått.
Att t.ex. två faktorer i någon mån ökar och minskar tillsammans behöver inte innebära något orsak-verkansamband. Det kan vara en slump eller relaterat till att en eller flera bakomliggande faktorer påverkar de två
faktorerna utan att de påverkar varandra.
- Det har vid experiment påvisats att vi kan uppfatta kausalitet när det inte finns någon. Michotte (1946/1963)
gjorde experiment med punkter som rörde sig på en skärm. När en punkt närmade sig en annan och berörde den
och den andra punkten rörde sig bort uppfattade människor det som att en punkt var orsak till att en annan rörde
sig.

Inom den socialpsykologiska attributionsforskningen har påvisats en tendens till s k fundamentalt
attributionsfel eller överattribution på individen, dvs. en benägenhet att överdrivet leta efter orsaker till sådant
som händer hos individerna och inte beakta eller underbetona situations-, miljö- och samhällsfaktorer. Mycken
forskning, många teorier och mycken behandlingsmetodik inom psykiatri och klinisk psykologi verkar ha detta
tankefel inbyggt.

Om Kalle blir tokig så kan man leta efter orsaker till detta hos Kalle, biologiska, kemiska eller psykologiska.
Men det är även möjligt att leta efter orsaker till detta i de situationer, miljöer och samhällsförhållanden som
Kalle blivit påverkad av. Starka politiska och ekonomiska aktörer vill ogärna att orsakerna finns utanför
individen, då det kan leda både till politiska förluster och till stora kostnader typ skadestånd. I ett fall jag närmare
trängde in i vägrade försäkringskassans läkare att erkänna att det förelåg ett enligt DSM-IV- kriterierna glasklart
posttraumatiskt stress-syndrom på grund av mobbning på jobbet från en chef. Alternativa förslag till orsak
saknades helt. Försäkringsläkaren hävdade i stället på grundval av några gamla bristfälliga journalanteckningar
(utan att ens tala med någon berörd) att det skulle röra sig om depression och att orsaken till
depressioner allmänt sett var okänd (!!!) Det är väl känt i psykiatrisk facklitteratur att depressioner ofta
uppkommer genom livshändelser. I detta fall gällde det att en aktör i makt-intresse-fältet skulle slippa betala
livränta i ett fall, där man knappast lyft ett finger för att utreda och behandla på ett adekvat sätt. Det är
naturligtvis ytterst bekvämt för de starka aktörerna i makt-intresse-fältet med forskning, utbildning och
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professionella grupper som överdrivet tillskriver orsaker till individer och undviker faktorer utanför individ och
familj.

Att döma av utredningstexter är doktrinen om nollpåverkan (Edvardsson, 2003) starkt etablerad inom
professionella grupper som socialarbetare, psykologer, psykiatrer och polisens förhörsledare. Det verkar finnas
föga förståelse för att man i hög grad är med och påverkar de uppgifter som produceras och ibland de händelser
som uppkommer. Medvetenheten om hur urvalet av ställda frågor och påståenden inverkar samt medvetenheten
om hur förutsättande, ledande, argumenterande, ordergivande, upprepade, belöningsförespeglande frågor och
klara ledtrådar i de professionellas svar påverkar verkar approximera noll av texterna att döma. En följd av
doktrinen om nollpåverkan är även att formuleringarna hos ställda frågor i liten utsträckning redovisas och när
de refereras framgår i stor utsträckning att de varit förutsättande och ledande. Undantag utgör de dialogutskrifter
som polisen oftast gör vid barnförhör, där ett brett spektrum av påverkansteknik och utredningsmetodiska
oegentligheter ofta kan iakttas.

”Kejsarens nya kläder”
Ett mycket populärt tankefel i dagens samhälle är att en del personer utger sig för att ha något viktigt att säga
eller för att kunna något eller för att spela en viktig roll, men inte har eller kan det vid närmare granskning. I den
välkända sagan av H.C. Andersen lurades kejsaren att tro att han hade nya kläder och kanske en del av åskådarna
också fast han var naken. Ibland är bristerna på kunskap och bildning utomordentligt allvarliga hos t.ex.
konsulter och diverse professionella grupper som ekonomer, läkare, psykologer, utrednings- och
behandlingshem samt inte minst hos våra politiker, ibland av typen ”broilers” som sysslat med föga annat i
samhället än politik och ett helt liv kan ha undgått att delta i vanliga medborgares verkligheter. Misstagen som
begåtts har varit många. Ibland kan det dessutom verka som om man söker kompensera bristen på kunskap och
omdöme med att ta extremt mycket betalt eller förse sig med orimliga arvoden.

Ett av de många exemplen på området är en socionom (utan påbyggnadsutbildning) som etablerat sig som
konsult efter att ha gått någon kortkurs om sexuella övergrepp. För en kostnad av 36.000 kr (10.000 kr/dag)
levererade denna konsult en kort, extremt okunnig och utredningsmetodiskt felaktig och därmed farlig
bluffpromemoria till en socialförvaltning. Socionomen hade ingen aning om t.ex. forskningen på området och
om krav på logik och källkritik vid utredningar. I detta fall råkade den ut för min kritiska granskning och
utmönstrades ur processen, men ofta kan konsulters undermåliga skriverier tillskrivas sakligt värde, när de inte
råkar ut för kritisk genomlysning. Jag har sett att många falsarier producerade av psykologer faktiskt använts,
medan omvärlden ibland trots avsaknad av vetenskaplig träning klokt nog ställt sig avvisande till fantasierna.
Kejsarpsykologerna har inte de kläder som de utger sig för att ha.

Ett annat område som kan tjäna som exempel på tankefelet ”kejsarens nya kläder” är våra media, särskilt
TV-kanaler, kvällstidningar och veckotidningar och diverse små tidningar som våra barn brukar luras att
prenumerera på. I Aftonbladet den 8 oktober 2006 går projektchefen för en ny internetkanal, Anna Sahlström,
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till frontalangrepp på de etablerade svenska TV-kanalerna. Hon kritiserar bristen på samhällsjournalistisk
kompetens och formulerar rakt på sak det som länge varit uppenbart för många kritiska tittare. Hon menar att
media skapar en snedvriden verklighetsbild som påverkar vårt samhälle och vår demokrati.
”Det finns ingen med tungt ansvar som är intresserad av att visa ett samhälle i en helhet, det finns ingen som
värderar en organiserad bevakning av världen och demokratin inom områden för arbetsrätt, ekonomi,
mänskliga rättigheter, miljöfrågor och politik. Det är inte tillräckligt sexigt, naket eller våldsamt.
Det är männen som styr tv-branschen, alla välbetalda och bor i trygga och populära områden i Stockholm,
vilket också gör att samhällsjournalistisken speglas ur medelålders välsituerade mäns ögon samt ur ett
Stockholmsperspektiv.”
”Tv-chefer har inte den kunskap som krävs för att bedöma en god samhällsjournalistisk idé. Flera av tvbranschens chefer utgår från att svenska folket är korkade och vill se fyra brudar som knullar i alla kanaler, om
vi inte vill se det vill vi i alla fall se unga pinglor dagarna i ända, men kanske beror det på att de har sig själva
som referensramar? Det är dags för medborgare, politiker och näringsliv att kräva att få insyn i tv-mediet.
Sveriges tv-bransch är inget annat än kejsarens nya kläder, alla är nakna och har inget att komma med.”

Det kan tilläggas att tv-kanalerna ingår i ett makt-intresse-fält med girigheten som ledstjärna. Girigheten kan
tillgodoses genom att förfalska verklighetsbilden bland annat genom att undvika ämnen som inte passar in och
genom att sexualisera och blåsa upp strunt och trivialiteter och visa upp det vackra folket.

I denna metodik ingår även hjärntvätten av tittarna med just massor av amerikanska trivialprogram. En del av
den dolda agendan tycks vara att försätta oss i ett okritiskt sväljande mentalt tillstånd, där vi rentav tycker att vi
får ut något. En del människor har upptäckt att de inte går miste om något när de en tid är utan TV. Andra verkar
ha blivit mentalt skadade och beroende och sitter klistrade vid apparaten oförmögna att ge sitt liv annat innehåll.

Kemikalietankefel
Tankefel inom kemikalieområdet består ofta i okunnighet om eller förbiseende av farlighet hos preparat eller
att förbise att kombination av preparat kan ge upphov till farliga blandningar eller att en del preparat måste
hanteras med försiktighet och säkerhetsåtgärder. Något som kan få oss att underskatta kemikaliers farlighet
är att de ofta är föga synliga för ögat och på ytan inte skiljer sig från ofarliga substanser eller vätskor. Kemikalier
innebär inte bara omedelbara problem utan spridningen kan innebära problem på lång sikt, varför
långsiktighetstankefel kan vara knutna till kemikalier.
- Ett exempel utgör hur en del ungdomar tillverkar smällare genom att blanda ämnen till en livsfarlig blandning,
som ibland smäller i händerna på dem.
- Olika slags felaktig hantering av fyrverkeripjäser kan få förödande konsekvenser som att pjäsen smäller av
i händerna eller far iväg och åstadkommer skada.
- Vissa lösningsmedel och färger kan vara skadliga för t.ex. nervsystemet och huden. Använd andningsmask och
handskar.
- Nyinköpta, otvättade kläder kan innehålla farliga kemikalier, t.ex. krom, som kan starta upp allvarliga
allergiska reaktioner. Tvätta alltid före användning.
- Att hälla ut gifter eller läkemedel i avloppet innebär ett allvarligt ekologiskt tankefel. Dessa skall lämnas in
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på lämpligt ställe såsom apotek eller sopstation.
- Överdoseringar av läkemedel, alkohol eller narkotika kan ge svåra skador eller dödlig utgång.
- Bilavgaser innehåller dödlig gas och används för en del självmord. Det har hänt att små barn
i vagn eller kärra dött av avgaskoncentrationen i storstäder.
- Ett inte ovanligt tankefel är att förvara gasoltuber utan tanke på vad som kan inträffa vid en brand
för personal, boende och räddningspersonal. I ett fall förvarades gasoltuber i en daghemsbyggnad, något som
inte åtgärdades när jag påpekade det.
- Varmvatten är inte klassat som livsmedel och skall inte drickas då det kan innehålla föroreningar. Ändå har
jag sett personer dricka pulverkaffe med hjälp av varmvatten.

Klimatförändringsförnekande
Mängder av forskning har till idag visat att de obestridliga klimatförändringarna är ett faktum på grund av
människans massiva och ökande utsläpp av växthusgaser. Mycket har talats om detta, men på tok för lite har
hänt i form av konkreta åtgärder och frågan hanteras alldeles för långsamt. Mark Lynas som skrev
reportageboken ”Oväder” (2005) om klimatförändringen spekulerar om en kognitiv orsak till
handlingsförlamningen: ”Det är en långsam process det handlar om, ingen enskild händelse, och därför är det
svårt för mänskligheten att ta tag i problemet vid någon särskild tidpunkt. ” (Ordfront magasin nr 6/2007).

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand spekulerar också om varför utsläppen inte minskas.
”Det finns inte något starkt folkligt stöd för de förändringar som behöver ske och den politik som behöver
drivas. Detta gör politiker i alla länder rädda att agera. Det handlar också om ´allmänningarnas tragedi´ .
Varje enskild person, varje enskilt land har lite att vinna på att agera ensam. Följaktligen finns en tendens att
alla väntar på att någon annan ska göra något och skyller ifrån sig sitt eget ansvar.” (Ordfront magasin nr
6/2007)

Det kan anmärkas att människor i gemen kan vara mycket mer förnuftiga än makthavare i sådana här frågor,
särskilt om de får tillgång till fakta i målet och får klart för sig vad de kan göra. För politiska och ekonomiska
makthavare står mycket mer på spel för personerna och grupperingarna än för medborgarna i allmänhet.
Pedagogik är ett nyckelbegrepp när det gäller klimatfrågan. Det blir lättare när alla är underkastade samma
villkor, t.ex. vad gäller energiförbrukning och utsläpp. Mängder av åtgärder kan lätt och enkelt vidtas.
Exempelvis behövs ingen motordriven gräsklippning alls. Gräsytorna kan till större delen disponeras om till
exempelvis ekologisk trädgård, träd, buskar, odlingar etc. och de små ytor som blir kvar kan lätt klaras med
lättkörda handgräsklippare (jag är äldst i området och har använt sådan i alla år, medan de yngre grannarnas
motorer dundrat i onödan). En del enskilda och organisationer har också sedan länge tagit sitt ansvar för att
radikalt minska både energiförbrukning och utsläpp och väntar inte på någon annans initiativ. Sådana
självständigt tänkande krafter finns redan. Det är för övrigt inte så många som helgshoppar i världens storstäder
m.m. Den centrala påverkansfaktorn torde vara viljan hos de ekonomiska och politiska makthavarna, dvs. att
övergå från språklig retorik till radikalt handlande och att övervinna personlig makthunger och personlig girighet
som primära drivfaktorer. Det kommer att krävas en radikal omställning av samhället till en minimering av
förbrukning av energi och icke förnyelsebara råvaror och en minimering av utsläpp i en grad som vi idag kan ha
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svårt att föreställa oss. Det kommer att krävas en mentalitet där man gläds åt att även andra människor och
grupper får ett bra liv, inte bara man själv, de närmaste eller den egna gruppen – en global solidaritet. Tillväxten
behöver inriktas åt andra håll än de materiella formerna av tillväxt. Ett psykologiskt paradigmskifte krävs.
Alternativet kan vara förfärande – att våra samhällen kollapsar och att vi plundrar och förgör varandra i strider
om de sista resurserna på väg mot en slutlig undergång. Dessvärre har vi ägnat mer resurser åt vapenutveckling
än åt att skapa ett långsiktigt bärkraftigt samhälle vad gäller energi, råvaror, utsläpp m.m.

Kliniska minnesfel: amnesier, demenser, konfusioner, fabuleringar, hallucinationer
Det förekommer en mängd olika minnesfel i kliniska sammanhang (se t.ex. Ottosson, 2001), som kan
uppkomma genom olika slag av påverkan eller sjukdom.

Amnesier (minnesförluster) kan vara av flera olika slag och av olika omfattning. Total minnesförlust är ovanlig.

Anterograd amnesi = oförmåga att lära sig ny information
Retrograd amnesi = oförmåga att komma ihåg tidigare inlärd information
längre eller kortare period bakåt i tiden; oftast ligger
denna inom ett par år tillbaka och mer sällan längre
tillbaka. Kan uppkomma psykogent eller ibland
organiskt.

Beroende på var i hjärnan skadorna finns talar man om följande:

Kortikal amnesi = skador på kortex/hjärnbarken. Inpräglingen är
försämrad med konsolideringen är ostörd.
Axial amnesi = skador i övre delen av hjärnstammen och i limbiska
loben. Konsolideringen är störd. Information präglas in
men fastnar inte.

Den vanligaste orsaken till axial amnesi är tiamin- (vitamin B1)-brist då alkohol använts som föda (Korsakovs
syndrom). Minnesluckor kanfyllas med fabuleringar.

Anoxi (syrebrist). Hjärnan klarar endast några få minuters anoxi. När tiden överskrids uppkommer irreversibla
skador med axial amnesi som dominerande symtom.

En kortvarig störning av konsolideringen, transitorisk global amnesi, beror på cirkulationsrubbningar i
hjärnbarken. Denna typ av amnesi kan t ex uppträda hos äldre av och till och är övergående.

Dissociativ amnesi. Denna är psykogen, något emotionellt laddat har hänt, och enbart retrograd och innebär
förlust av personlig identitet men inte av kunskaper och färdigheter. Minnena brukar successivt återkomma.
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Dissociativ fuga. Detta är en extremt sällsynt amnesi förenad med flyktbeteende och personen dyker upp någon
annanstans efter vanligen några dagar och har minneslucka, men har klarat livsföringen under tiden.

Alkoholbetingad blackout. Blackout förekommer mest hos alkoholister men kan även uppkomma hos icke
alkoholister efter massiv alkoholkonsumtion. Den utmärks av en total minneslucka i efterhand, men av ett ytligt
sett normalt socialt beteende under den tid ruset varar. Det är enbart frågan om en subtil förändring i beteendet
som endast närstående noterar, inte en sänkt vakenhet eller höggradig berusning.
Konsolideringen antas bli störd av en selektiv effekt av alkohol på limbiska loben.

Insikten är sämst och fabuleringstendensen störst vid de syndrom som orsakats av alkohol, vilket sannolikt beror
på att alkoholens toxiska effekt drabbar såväl kortex som den limbiska loben.

Asteniska syndrom. Trötthet och irritabilitet bidrar till minnes- och koncentrationssvårigheter.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Kan vara förknippat med minnessvårigheter.

Konfusioner (förvirringstillstånd). Dessa kan vara förknippade med desorientering till tid och rum och
osammanhängande tänkande. Hallucinationer och desorientering rörande den egna identiteten kan
uppkomma i värre fall.

Demenser. Demens är en global psykisk nivåsänkning kognitivt, emotionellt och viljemässigt.
Minnesnedsättningar är ofta ett tidigt demenssymtom. Vid plötsliga händelser som en hjärninfarkt kan
mycket minne slås ut. Minnesstörning förekommer vid Alzheimers sjukdom och speciellt vid den sena formen
av Alzheimer, där minnesstörningen är mest framträdande. Ett antal sjukdomar och trauman kan ge upphov till
demens, t ex encefaliter, näringsbrist, förgiftningar (mest alkohol), syrebrist för hjärnan, skalltrauman (bl.a. vid
boxning), HIV m.fl. Normalt åldrande kan leda till demens vid höga åldrar.

Klinisk - psykologiska tankefel
I kliniska sammanhang kan i anslutning till olika symtombilder förekomma många olika tankefel
alltifrån grava sådana till inte alltför störande. Vid t.ex. schizofreni kan personer någon gång tro
att de är Jesus eller tro att grannarna stjäl deras saker eller tro att TV-hallåan riktar sig just till dem.
Vid, depression som är ett mycket vanligare tillstånd, kan depressionen skapas eller stärkas av
mängder av negativa tankar, t.ex. om att man är oduglig, att allting är hopplöst och meningslöst,
att ingen tycker om en osv. Ångest och oro kan skapas eller stärkas av t.ex. katastroftänkande
och olika överdrivna farhågor. Tankarna kan även vara förknippade med mentala bilder, t.ex.
av hur man misslyckas. Andra människor kan plågas av att de tycker att de måste vara först, bäst eller
störst eller att de måste stå i centrum, men det är kanske inget de söker hjälp för och omgivningen
får ibland ta stryk. En del av det jag här antyder finns utvecklat i psykiatrisk litteratur, t.ex. Ottosson (2000).

Det har under särskilt de sista årtiondena skett utveckling av olika kognitiva terapimetoder, dvs.
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sätt att arbeta med människors tankar så psykiska störningar elimineras eller minskas. Det handlar
alltså om att upptäcka och rätta till tankefel och tankemönster. Det finns idag en hel del litteratur
även på svenska inom t.ex. kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi (t.ex. d´Elia, 2000; Engqvist, 1979,
2004; Harper & Ellis, 1975; Kåver, 2006; Kåver & Nilsonne, 2002; Öst m.fl., 2006) och även inom filosofisk
rådgivning.

Det finns naturligtvis ingen skarp gräns mellan de tankefel som förekommer i kliniska sammanhang och
de som förekommer i mer vardagliga sammanhang i familjen eller på jobbet. Det går att fungera
på t.ex. ett arbete även om man har en del grava vanföreställningar som då inte stör arbetet.
Det skulle förmodligen inte störa mitt arbete som universitetslärare om jag t.ex.gick omkring med
vanföreställningen att jag blivit bortförd av ”aliens” – förutsatt att jag höll tyst om det. Ser vi oss
omkring kan vi se hur en och annan politiker (inte bara politiker) utvecklat föreställningar om sin egen
storhet trots att han (i regel han ja) uträttat föga eller inget alls, bara ridit på tjänstemännens ryggar.
Det brukar inte utgöra något hinder för omval och skulle väljarna välja fel är det något fel på
dem. Många personer med vanföreställningar hålls under armarna av stödstrukturer. Det är ett tankefel
att tro att det nödvändigtvis är de som går i kognitiv terapi som har störst behov av att förändra sitt tänkande.

Det räcker med att granska en del svenska myndigheters dokument för att få upp en provkarta på
grova tankefel, som borde behandlas. Organisationspsykoser, innebärande vanföreställningar som
är svåra att rubba, förekommer mer eller mindre i många fall.

Klumpighetsfel
Att personer klampar på utan att tänka sig för eller bara av gammal vana och ställa till med dumheter
förekommer inte sällan. Ofta har den som klampar på inte tänkt på hur de berörda kommer att reagera.
- En tekniker från en entreprenör som anlitades av Telia gick utan lov in i trädgården till vårt hus och
utförde arbete vid en telefonstolpe i ett tomtens hörn. Han betedde sig härvid så klumpigt att han lyckades
knäcka av ett stort antal kvistar på en stor vinbärsbuske, som till hälften förstördes. När jag ringde Telia, så ville
man först inte kännas vid saken, men medgav att man ägde ledningen. Jag meddelade att polisanmälan skulle
gå in exakt kl 15 samma dag, om man inte gjorde rätt för sig. Någon timma innan tiden gick ut blev jag uppringd
av en företrädare för entreprenören som erkände att det varit helt fel av den anställde att gå in på tomten och
utföra arbete utan lov och åsamka skador. Entreprenören gick utan vidare med på att betala av mig begärt
skadestånd.
- Ett mycket vanligt område för klumpighet är uttalanden i sociala eller professionella sammanhang, t.ex. när en
handläggare på invandrarverket skällde ut en blind asylsökande och krävde att asylsökanden skulle se på henne
under samtalet (”samtalet” spelades in och spelades upp i TV).

Överhuvudtaget skapar plumpa kommentarer människor emellan många problem i familjer och på arbetsplatser.
Vid upprepning finns skäl att tala om mobbning.
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Knappologi
Med knappologi åsyftas enligt Holm (1991) vetenskaplig systematisering av betydelselösa ting. Uttrycket
skall härröra från August Strindbergs skildring i ”De lycksaligas ö” (Svenska öden och äventyr 1884) av
knappsamlaren som fick en professur i ”knappologi” och genomförde en vetenskaplig systematisering
av knapparna, som indelades i knappar dels med hål och då 1) med ett hål, 2) med två hål osv., dels utan
hål och då 1) utan ett hål, 2) utan två hål osv. Det påstås ha varit en parodi på arkeologen Oscar Montelius´
typologiska system. Det finns åtskilliga resultat av vetenskaplig verksamhet som kan te sig triviala eller
betydelselösa. Det är inget ovanligt att forskningen missar de viktiga och centrala problemen och ägnas
åt struntfrågor. Dock kan en sådan forskning få andra att reagera och ge sig i kast med sådant som är
viktigt. Det kan naturligtvis även vara svårt att bedöma och omstritt huruvida en vetenskaplig verksamhet
är betydelselös, meningslös etc. eller inte.

Kognitiv förenkling
Vi kan hantera en situation felaktigt eller destruktivt genom att använda oss av alltför få eller olämpliga begrepp,
vilket gör att vi inte klarar av att nå fram till någon fruktbar bedömning eller slutsats. Ett exempel utgör
utredningar av rättsfall, där man använder sig av exempelvis endast en eller alltför få hypoteser i förhållande till
vad som är tänkbart. Det kan även vara så att utredaren saknar begrepp kring en del felkällor och inte förmår
uppfatta dessa.

Ett annat exempel ges av Stenius (2005) som menar att en renodling av politikens problem till några få moraliska
kategorier är livsfarlig därför att den är absolut missvisande. Som exempel anför hon vad som hände efter den 11
september 2001 utifrån president Bush benägenhet att ”tänka i enkla mentala kategorier kring begrepp som
fasthet,godhet, självövervinnelse och nationens mentala tillstånd...” (sid 90). Överhuvudtaget verkar den
amerikanska problemlösning som uppvisas i media präglas av alltför enkla kategorier, där våld dominerar som
problemlösningsbegrepp. Konflikter löses med vapen snarare än på mer sofistikerat sätt med multipla begrepp.

Kognitiv förvrängning
Vid kognitiv (tankemässig) förvrängning ändras en iakttagelse, uppgift eller uttalande på så sätt att det blir
felaktigt i förhållande till det som hände. Att enbart ändra ordalydelsen, men behålla samma innehåll, utgör inte
en kognitiv förvrängning.
- Många av oss har nog varit med om hur något vi sagt omedelbart eller senare förvrängts till motsatsen till vad
vid sagt. Det kan verka som sådant som förhandsuppfattningar och konflikter ökar risken för sådana
förvrängningar. Människor verkar gynna den egna uppfattningen när de förvränger sådant som hänt.
- Ett inte ovanligt inslag i debatter och gräl är att en motståndares uppfattning förvrängs till något som
motståndaren aldrig sagt eller skrivit. En oförmåga att lyssna uppmärksamt eller läsa noga innantill eller minnas
kan inverka. Misstanken ligger ofta nära tillhands att det är frågan om att förvränga till något som det blir möjligt
att rikta motargument mot. Debattörer kan ibland noteras argumentera enbart mot en av dem själva påhittad tes
eller tolkning kring någon motståndare, som ibland inte existerar.
- En annan förekommande förvrängning är att den som sysslar med kritisk granskning nödvändigtvis skulle
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tillhöra endera av de två kategorierna ”för” respektive ”emot” i förvrängarens världsbild. Tänkande personer
behöver inte enkelt vara antingen för eller emot ett fenomen.

Kollektivfel
Det är felaktigt att utan vidare dra slutsatsen att det som utmärker enstaka fall också skulle gälla för kollektivet
av fall. Inte heller behöver en egenskap hos delarna till något vara en egenskap hos helheten.
- ”En tablett i medicinburken är ofarlig vid intag och därför är det ofarligt att stoppa i sig allihop tabletterna i
burken vid samma tillfälle.” Det finns tillfällen när detta resonemang håller, men ibland kommer tabletterna att
ge upphov till svåra skador eller döden trots att de konsumerade var för sig vid olika tillfällen är ofarliga.
- ”En bil med katalysator släpper ut så lite föroreningar att vi inte behöver bekymra oss om bilarnas utsläpp.”
Problemet är att när alla bilars utsläpp adderas så har vi fått en formidabel mängd utsläpp som bland annat starkt
bidrar till den så kallade växthuseffekten. Men en gång i tiden trodde till och med framstående miljökämpar att
katalysatorn innebar lösningen.
- ”Apparaten är gjord av extremt hållbara komponenter och kommer därför att hålla länge.”
Det kan ju hända, men det kan också hända t.ex. att komponenterna faller isär eller går dåligt ihop eller att det
insmugit sig en feltillverkad komponent och att apparaten då går sönder.

Koloniala tankefel
Inom kolonialmakterna, bland dem Sverige, tillät man sig tänka på de mest absurda sätt om människor och
kultur i de territorier som man roffat åt sig och plundrade på resurser och även på människor (slavhandeln). Det
finns i vår västerländska kultur fortfarande kvarlevor av detta tänkande. Ett framträdande tema är att vi anser oss
överlägsna eller att vår kultur är överlägsen eller bättre. Ett annat tema har länge varit att vi ansett oss ha en
bättre eller sann religion som vi torgfört och använt för att förstöra kulturella mönster. Ett annat tema har länge
varit att människor i kolonierna (numera f d kolonier) kan behandlas hur som helst – de har ett lägre
människovärde, om ens något. Detta har bland annat lett till en cynisk marknadsföring av t.ex. cigaretter och
diverse defekta preparat och till att vi i väst knappast har brytt oss om utrotningskrig (t.ex. i Darfur i Afrika),
vilka vi förstås ytterst har tillhandahållit vapen till. Likgiltigheten inför den afrikanska HIV-katastrofen är ett
uttryck för den gamla koloniala attityden.

Det förefaller även vara så att många biståndsinsatser har misslyckats eller varit missriktade därför att man
utan vidare utgått från de västerländska kolonialmakternas sätt att tänka om samhällsorganisation,
samhällsutveckling och produktion. ”Dom” skall göras till kopior av ”oss”. Varför det? Är vi så bra original att
göra kopior på ? Kan det finnas något som är värt för oss att kopiera från ”dom”?

Kombinationsfel (W - ”conjunction fallacy”)
Kombinationsfel (se Fisk, 2004) är en typ av sannolikhetsfel som uppkommer när bedömare tilldelar en högre
sannolikhet till kombinationen av två eller flera händelser än till de enskilda händelserna. Vid sociala
bedömningar där en sannolik händelse kombineras med en osannolik händelse kan proportionerna av personer
som begår felet bli mycket höga, ofta över 90 procent. I en klassisk studie av Kahneman & Tversky (1983)
användes följande exempel.
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”Linda är 31 år gammal, ensamstående, frispråkig och mycket begåvad. Vid universitetet studerade hon filosofi.
Som student var hon djupt engagerad i frågor om diskriminering och social rättvisa och deltog också i
antikärnvapendemonstrationer.”

Försökspersoner fick rangordna tre påståenden beträffande hur sannolika de är.
1. Linda är bankkassörska.
2. Linda är aktiv i feministrörelsen.
3. Linda är aktiv i feministrörelsen och är bankkassörska.

Resultatet blev att 85 procent begick tankefel genom att bedöma kombinationen (påstående 3) som mer sannolik
än sannolikheten att Linda är bankkassörska. Om vi t.ex. sätter sannolikheten att Linda är bankkassörska
till 0.05 (5 procent) och sannolikheten att hon är aktiv i feministrörelsen till 0.01 (1 procent), så kan vi
vid oberoende mellan dessa två förhållanden beräkna sannolikheten för kombinationen till
0.05 x 0.01 = 0.0005 (0.05 procent). Sannolikheten för kombinationen är alltså mycket lägre än för
vart och ett av de ingående fenomenen.

När försökspersoner ombeds ange frekvenser (antal) i stället för sannolikheter så minskar förekomsten av
tankefelet avsevärt. Det kan verka som sannolikheter lättare inbjuder till tankefel. Det är inte svårt att tänka sig
att det blir lättare om man ber en bedömare uppskatta hur många personer i t.ex. en viss stad som är
bankkassörskor, som är aktiva i feministrörelsen och hur många som både är aktiva i feministrörelsen och är
bankkassörskor. Sunda förnuftet säger nog lättare att antalet bankkassörskor som är aktiva i feministrörelsen bör
vara mindre än totalantalet bankkassörskor.

Kompetensillusioner
Illusioner om egen kompetens förekommer i många varianter. Vi har säkert alla stött på personer som förklarar
hur kompetenta de är och som sedan inte klarar av det de har att utföra. Det kan förstås vara så att en del
personer är så okunniga att de inte förstår att de har bristande kompetens och i god tro deklarerar sin kompetens.

Koriat & Helstrup (2007) påtalar med hänvisning till forskningsstudier en illusion om kompetens som kan
uppkomma vid inlärning. I tiden packad inlärning resulterar i allmänhet i bättre prestation på kort sikt, medan
i tiden fördelad inlärning ger bättre prestation på lång sikt. Därför leder packad inlärning till att deltagarna gör
en alltför hög uppskattning av framtida prestation på längre sikt. Dessvärre är det nog så att många personer
som hade en viss kompetens just vid ett examinationstillfälle senare kan ha glömt en hel del. En examinerad
utbildningskompetens som inte använts, tränats och vidmakthållits under lång tid har förstås sjunkit avsevärt,
men den utbildade personen eller omgivningen kan ändå tro att kompetensen är i nivå med dem som
vidmakthållit sin kompetens.
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Konfidens-frekvenseffekten
Forskning (se Granhag, 2001) visar att vittnen vanligtvis underskattar sina minnesproblem då de gör
frekvensbedömningar (dvs. uppskattar hur många rätta svar de gett). Men de kan samtidigt överskatta sin
säkerhet på att de minns rätt vid de s.k. konfidensbedömningarna av de enskilda fallen. Granhag exemplifierar
med att om den faktiska minnesprestationen är 60% rätta svar, så kan frekvensbedömningen vara 50% och
konfidensbedömningarna kan samtidigt ligga vid 70%. Vi uppfattar oss som säkrare i de enskilda svaren och
som mer osäkra när det gäller totala procenten rätta svar, som vi presterat.

Konflikttankefel
Många konflikter utmärks av tankefel i form av felaktiga eller föga välgrundade anklagelser mot den andra
parten. Överdrifter, generaliseringar och irrelevanta argument uppkommer lätt. ”Dammsugning” efter negativa
och triviala uppgifter om motparten förekommer. Triviala omständigheter anförs inte sällan. Man svartmålar
ensidigt motparten utan att se sin egen del i konflikten. Minnesfel och fabuleringar uppkommer lättare vid hög
känslointensitet. Man kan göra egna konstruktioner eller tolkningar av vad motparten skall ha påstått och
argumentera mot dessa i stället för mot exakt det som motparten faktiskt påstått. En del parter i konflikter är ute
efter att vinna konflikten oavsett hur sanningen ser ut och är knappast mottagliga för sakargument. När kraven på
saklighet kastas överbord i konflikter kan destruktiva lösningar för den ena parten eller för båda och för andra
berörda lätt uppkomma. Fysiska och psykiska skador och ytterst dödliga utgångar kan inträffa. Konflikter verkar
hämta näring ur starka känslor i kombination med dåligt tänkande.
- Part/parter i en vårdnadstvist kan i enstaka fall gå in i extrema verbala attacker på motparten. En
vårdnadsutredare kan lätt förvärra konflikten genom osakliga utredningsmetoder. Det barn som konflikten
åtminstone ytligt sett handlar om (mer dolt kan den handla om annat) får ofta föga eller inte alls komma
till tals.
- Slagsmål kan uppkomma, ofta under inflytande av alkohol, utifrån tämligen triviala kommentarer
från en person och resultera i omfattande personskador – ibland med dödlig utgång.
- I debatter i pressen blir det ibland tydligt att en debattör inte har hållit sig till vad den andre faktiskt har skrivit
utan förlitat sig på sin egen tolkning eller eget minne, som avviker från vad den andre skrivit. Lyssnandet och
noggrannheten verkar ibland dålig i konflikter och kan göda konflikten.

Konflikttänkande i media
Media vill gärna skapa eller tolka fram eller överdriva konflikter mellan aktörer. Detta verkan ingå i
säljpsykologin, men den sakliga analysen blir lidande. Media använder sig av ett språkbruk med signalord som
”attack”, ”angrepp”, ”bråk”, ”osams”, ”kris” etc. Närmare granskning av vad som faktiskt sagts kan t.ex. ge vid
handen att det rör sig om något så trivialt som att människor har olika uppfattningar eller fällt någon kritisk
kommentar. Öppen debatt och kritiskt tänkande är fundamentala processer i en demokrati.

Ett exempel är det påstådda ”bråk” som slogs upp stort av kvällstidningarna den 7 oktober 2006. Statsminister
Reinfeldts utnämning av f.d. statsministern Carl Bildt till utrikesminister söker Aftonbladet kommentera
i konflikttermer. Ett uttalande av Bildt om arbetsrätten – ”På sikt tror jag den måste förändras” (vilket
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kan ha varit annorlunda i Bildts egen formulering) och en senare replik av Reinfeldt av innebörden ” Det som
står i regeringsförklaringen är det som gäller för regeringen. Där görs mycket tydligt att vi inte har den
utgångspunkten” är vad som faktiskt har inträffat. Herrarna har alltså inte stått och grälat. Detta hindrar inte
Aftonbladet från att använda följande jätterubrik på framsidan: ”Extra – REDAN OSAMS” med bilder på
herrarna där huvudena riktats åt olika håll. Under bilderna står ”Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt i bråk första
dagen”.

Ett helt uppslag inne i tidningen får jätterubriken ”Storbråk – på en gång” och den mindre rubriken ”Reinfeldt
och Bildt osams om arbetsrätten – efter bara några timmar” Större delen av ytan upptas av ansiktsbilder på
partiledarna där det med tjock röd stil skrivits ”JA!” under bilden av Bildt och ”NEJ!” under bilden av Reinfeldt.

Utifrån de uttalanden som herrarna påstås (referaten är naturligtvis otillförlitliga) ha gjort så är Aftonbladets
konfliktspråk inte berättigat. Logiskt sett finns ingen motsägelse alls. Bildt har angivit vad han tror ”på sikt”.
Reinfeldt har påpekat vad som står i regeringsförklaringen som ju avser den närmaste tiden, inte ”på sikt”.
Reinfeldt har inte sagt något om vad han själv tror på sikt och inte själv angivit någon egen ståndpunkt som
motsagt Bildt i sakfrågan om förändring av arbetsrätten. Det skulle till och med kunna vara så att Reinfeldt i och
för sig delar Bildts uppfattning, men anser det politiskt olämpligt att ta upp frågan i nuläget. I vart fall finns föga
täckning i sak för t.ex. rubriken ”Storbråk”. Det vore sensationellt om alla ministrar personligen håller med om
allt som står i en regeringsförklaring. Här tycks finnas en likformighetsidé hos Aftonbladet, att inte vara
likformig skulle innebära att man är osams, bråkar etc.

Varför det? Inom politiskt arbete är det mycket vanligt att politikerna har olika uppfattningar. Det är vanligt att
man anpsssar sig till uppfattningar i partiet, som man inte själv delar. Nu är säkerligen Aftonbladet medvetna om
sina egna verklighetsförvanskande tekniker, att som i detta fall göra en höna av en fjäder och underlåta en kritisk
analys av huruvida uttalandena är motsägande, innan de påstås vara det. Jakten på bra säljsiffor är mycket
korrumperande. Tidningens tankefel är att konstruera eller överdriva konflikter. Läsarens eventuella tankefel är
att tro på konfliktretoriken.

Men det fanns troligen många andra intressanta konflikter kring regeringsbildningen som Aftonbladet lyckades
missa, kanske genom att överfokusera sin egen tolkning av ett par uttalanden från de mäktigaste aktörerna.

Kongruensfel (W – ”congruence bias)
Människor kan ofta ta sig för att pröva en hypotes enbart genom information som överensstämmer med
hypotesen. Därvid kan människor begå felet att inte söka efter information och tolkningar som leder till
förkastande av hypotesen. De kan också begå felet att inte uppmärksamma att det behövs prövning av alternativa
hypoteser. Det kan även förekomma att de uppgifter som uppfattas ge stöd åt favorithypotesen, även är förenliga
med en eller flera alternativa hypoteser. Att man uppfattar kongruens (överensstämmelse) mellan en hypotes och
vissa uppgifter räcker inte för att hävda hypotesens giltighet. Hypotesen måste utsättas för falsifieringsförsök och
alternativa hypoteser måste elimineras. Ett praktiskt exempel utgör en del svenska domstolars skriftliga
motiveringar, där domarna inte insett att det som anförs till stöd för en hypotes även kan ge stöd åt en eller två
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alternativa hypoteser. Ibland förbises även omständigheter som talar emot den hypotes som anses styrkt.
Tänkandet brister i systematik och noggrannhet.

Konsekvenstankefel
Ett vanligt konsekvenstankefel verkar vara att inte tänka alls på konsekvenserna av ett beslut eller handling
eller verksamhet. Ett annat verkar vara att visserligen fundera på konsekvenserna, men ändå förbise viktiga
konsekvenser. En tredje typ av tankefel verkar vara att hävda en konsekvens som inte inträffar, därför att man
tänkt fel.
- Då och då måste leksaksbutiker och leksaksproducenter dra in en leksak för att det händer olyckor när barn
hanterat den. Uppenbarligen hade man inte tänkt på att olyckor kunde hända.
- Inför omläggningen till högertrafik i Sverige 1967, så hävdade en del debattörer konsekvensen att
olycksfrekvensen skulle öka i samband med omläggningen. I stället skedde en avsevärd minskning.
- En mindre andel av unga, manliga bilförare verkar i trafiksituationer ha ett nedsatt konsekvenstänkande, vilket
leder till stor mängd olyckor och skador och en hög frekvens dödsolyckor i unga år. Statistiken är så tydlig att
en del försäkringsbolag använder en 24/25-års gräns eller högre premie eller högre självrisk om bilen körs av
någon under 24/25 år.
- En del ungdomar som fått eller skaffat mobiltelefon med löpande abonnemang verkar inte tänka på
konsekvenserna i form av höga samtalskostnader och telefonräkningar, vilket resulterat i att de utgör en
ofta förekommande grupp hos kronofogdemyndigheterna.
- En bilköpare som glatt köper en bil utan att tänka på om det finns kompetent verkstadsservice på just det
märket i närheten kan komma att ångra köpet.

Konspirationsfel
Enligt Nationalencyklopedins ordbok avses med konspiration ”hemligt samarbete, vanligen i illasinnat eller
dunkelt syfte” och med konspirationsteori menas ”teori som söker förklara något genom att anta förekomst av
konspirationer, ibland på ett fantasifullt sätt”. Om man tror att det förekommit eller förekommer ett hemligt
samarbete när ett sådant inte förekommit så begås ett tankefel som kan kallas konspirationsfel. Om man förbiser
att ett hemligt samarbete kan ha förekommit eller förekommer begås en annan typ av konspirationsfel, som
kanske kan betecknas som godtrogenhet.

Det är möjligt att vi kan få för oss att grannarna eller kollegorna på arbetet konspirerar mot oss utan att det är så.
I samband med en del tragiska händelser har det visat sig uppkomma konspirationsteorier, t.ex. morden på John
F. Kennedy respektive Olof Palme. Grunderna till passagerarfärjan Estonias förlisning är ett annat exempel.
Föreställningen om en judisk världskonspiration utgör ett exempel som figurerat i världshistorien. Amerikanska
terapeuter har skapat och spridit myten om rituella övergrepp (se McNally, 2005), som trots omfattande
efterforskningsarbete av forskare, FBI m.fl. inte gått att belägga existensen av. Inte heller den stora konspiration
mot just USA:s befolkning som UFO-varelser ägnat sig åt i många år har gått att i sak belägga och berättelserna
bedöms konstruerade med en mängd hypnoterapeuters eller stödgruppers hjälp.
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Ofta verkar det som om vi inte vill nöja oss med mer triviala förklaringar, t.ex. att en ensam hatisk galning kan
ha skjutit Olof Palme. Konspirationsteoretiskt tänkande får starkt stöd av författare till romaner och av
filmbranschen. Böcker skrivs om hemliga sällskap, hemliga samband etc. och filmserier som ”Alias” och ”Arkiv
X” förstärker konspirationstänkandet.

Nu är verkligheten inte så enkel som att hemligt samarbete inte finns. Det finns väl knappast någon som idag kan
förneka att en del personer inom det svenska socialdemokratiska partiet samarbetade med den svenska
säkerhetspolisen mot politiska motståndare. Det existerar underrättelseorganisationer som verkar i det fördolda.
Det förekommer hemligt samarbete mellan företag kring prissättning. Det förekommer beslut i politiska organ
som inte protokollförs för att inte störa allmänheten eller de egna politiska intressena. Att personer i
företagsledningar kan plundra ett bolag på resurser bakom ryggen på aktieägarna är idag väl känt både i Sverige
och utomlands.

De faktiska exemplen på konspirerande kan naturligtvis stimulera till konspirationsteoretiskt tänkande i andra
sammanhang, där ingen konspiration föreligger.

Det kan påpekas att det ibland förekommer en felaktig användning av termen konspirationsteori i debatter, t.ex.
när någon som påtalar synliga omständigheter eller fakta anklagas för att vara konspirationsteoretiker. Detta kan
vara ett sätt att söka göra sig kvitt en kritiker utan att själv argumentera i sak. Inte heller är det frågan om en
konspirationsteori om någon påtalar att ett visst sätt att tänka eller värdera är utbrett t.ex. bland makthavare. Det
finns inget hemligt med det. Däremot skulle påståendet kunna vara felaktigt, vilket är en annan sak.

Kontrafaktiska föreställningar
Vi har inte sällan föreställningar som är kontrafaktiska, dvs. de strider mot faktiska förhållanden. Sådana kan
uppkomma och utvecklas hos enskilda, grupper eller organisationer. De kan fortleva bland annat genom att
avsaknad av evidens eller förekomst av motevidens ignoreras. I personalgrupper kan det uppstå orealistiskt
grupptänkande där verklighetsrelaterandet sätts ur spel. Hela organisationer kan genomsyras av kontrafaktiska
föreställningar. Exempelvis påbörjades bygget av tunneln genom Hallandsåsen utifrån felaktiga föreställningar.
Socialtjänsten odlar ibland den föreställningen att ”föräldern är ett monster”, vilket leder till beslut och åtgärder
i linje med den bakomliggande föreställningen. En annan kontrafaktisk föreställning är att det är enbart
myndigheter och hjälpinstanser som har resurser, sällan eller aldrig föreställs klienter och familjer ha det (i en
del organisationer).

Kontrasteffekter (W – ”contrast effect”)
Om vi utsätts för något, t.ex. varm eller kallt, stort eller litet, lätt eller tungt, färgstarkt eller färgsvagt, och
sedan skall bedöma något annat liknande, så kan den bedömningen bli olika beroende på vad vi strax före eller
samtidigt har stött på eller om vi inte alls i nära anslutning har stött på något liknande. En normal bedömning är
en sådan som skulle göras i frånvaro av ett jämförelseobjekt, dvs. på grundval av all samlad erfarenhet.
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En vikt kan bedömas som tyngre än den normalt bedöms när den kontrasteras med en lättare vikt. Den kan
bedömas som lättare än vid normal bedömning när den kontrasteras med en tyngre vikt. En färg kan te sig
annorlunda i sin färg när den presenteras bredvid en annan färg än när den presenteras ensam. Ett ljud eller
uttalande kan te sig starkare i en tyst miljö än i en ljudrik miljö. Vi jämför också med oss själva, t.ex. kan vi vid
betraktande av det hus vi bodde i som barn uppfatta det som mindre än det stora hus vi minns. Vi kan uppfatta
vår egen klädsel som dålig i en miljö med uppklädda människor och som ovanligt proper i en miljö med
arbetskläder. Annars brukar vi uppfatta den som normal. Kontrasteffekterna är generellt förekommande och
naturliga. Men om vi blir lurade eller känner oss plågade av dem så begår vi tankefel. Det är kanske
inte så lyckat att sitta och jämföra sitt eget utseende med t.ex. fotomodeller, skådespelare m.fl. som tjänar pengar
på sitt utseende och där bilderna utsatts för omfattande förbättringar jämfört med verkligheten.

Kontrollfel
Ibland händer det att vi missar att kontrollera något innan vi fortsätter. Det kan ibland få besvärande och i
enstaka fall personskadande eller dödliga konsekvenser. Tankefelet är att kontroll inte behövs – allt är i sin
ordning utan kontroll.
- En bil har efter kollision inspekterats av mottagande verkstad och försäkringsbolagets skadereglerare. När bilen
avhämtas efter reparation så lägger ägaren märke till underliga skakningar under körning. Det visar sig vid
förnyad inspektion att en balk nära motorn var avbruten, vilket inte upptäckts på grund av bristande kontroller
både vid inspektionen och på så sätt att bilen uppenbarligen inte alls provkörts av verkstaden efter reparationen.
Senare upptäcker en mer kvalificerad märkesverksstad att den första verkstaden inte heller klarat av att rikta upp
bilen och inte att sätta på ett däck rätt. Det verkar som den första verkstaden inte ansåg det vara viktigt att
kontrollera utförda arbeten.
- En mamma skall åka till London med sin tonårsdotter nästföljande dag och sätter sig i bilen med dottern och
väskorna och åker trettio mil till sin systers bostad i närheten av flygplatsen. Hennes man ringer henne flera
timmar efter det att hon anlänt till systern och undrar varför det ligger en packad, inte stängd klädväska i
sovrummet. Först då inser hon att hon kört ifrån väskan som skulle varit med på resan. Hon hade missat att
kontrollera att samtliga väskor var med i bilen, när hon körde och hade trott att den väska hon körde ifrån var
med.
- Mer triviala kontrollfel är när vi missar att ta med nycklarna/glasögonen/klockan/almanackan/papperen till
jobbet.
- Mer allvarliga kontrollfel är t.ex. att dyka i vatten utan att kunna se och försäkra sig om djupet och vad som
finns under ytan, att i onödan sikta på någon med ett vapen, att köra en cykel eller bil utan att ha kontrollerat
bromsverkan, att ta eller ge medicin utan noggrann kontroll av vilken dos det bör vara.
- Enligt Aftonbladet den 5 augusti 2006 så lossnade en grind i en karusell fem meter upp i luften och
en av de båda 14-åringar som satt där störtade till marken med skador på höft, ben och fot som följd.
Enligt polisen var orsaken att personal missat att låsa grinden. Ingen kontroll kan heller ha skett. Dagen
före hade en 13-årig flicka fått en kraftig elstöt vid påstigning av en karusell som av okänd anledning blivit
strömförande. Detta antyder otillräcklig inbyggd kontroll i det tekniska systemet, som borde upptäcka och bryta
strömmen vid elfel. Enligt Aftonbladet den 6 augusti 2006 blev tre barn hängande framstupa 80 meter över
Gröna Lund i attraktionen ”Fritt fall med tilt”. Orsaken var en öppen och av personal uppenbarligen olåst bygel
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i den fjärde sitsen, där ingen satt. Av fotot på situationen framgår att bygeln är mycket stor med påträngande gul
färg och avviker starkt från övriga sitsar i raden i sin höga, uppfällda position. Nöjesfältets attraktionschef
hävdar att ”byglarna kollas alltid manuellt av personalen” – uppenbarligen inte alltid. Han pekar dock på att
man har säkerhetsbälten som en extra säkerhet. Orsaken till felet skall i detta fall ha varit fel på en brytare som
skulle ha stoppat färden redan nere på marken.

Även tekniska system gör missar och behöver ha inbyggda kontroller, som slår till. I vissa fall har mänskliga
konstruktörer och tillverkare inte byggt in tillräckliga kontroller. Mänskligt fel kombinerat med tekniskt fel kan
vara en farlig kombination.

Kontrollillusioner
Ibland kan vi som enskilda personer eller som kollektiv ha en uppfattning eller antagande att läget i något
avseende är under kontroll och att inget allvarligt händer eller kommer att hända.
- Ett exempel kan vara föräldrar som i godan ro antar att deras barn inte har några narkotikaproblem
och som tror att läget är under kontroll, när sanningen plötsligt dyker upp. .
- Ett kollektivt exempel på internationell nivå utgör förhållningssättet inför spridningen av HIV.
Professorn och bitr. generalsekreteraren i FN Lars O. Kallings påtalar i sin bok ”Den yttersta plågan – Boken om
aids” att läget inte alls är under kontroll bara för att det finns bromsmediciner. I Afrika och Ryssland hotar
sjukdomen hela samhällsutvecklingen.
- En annan typ av kontrollillusioner är då en person eller grupp felaktigt tror att de måste ha ingående kontroll
över någon verksamhet eller förlopp för att det skall fungera. Alltför stark kontroll kan motverka sitt syfte
och leda till negativa motreaktioner.
- Ett exempel kan vara en lärare som söker detaljkontrollera elevgruppers arbete utifrån sina egna snäva
uppfattningar om hur arbetet bör ske. Ett liknande exempel kan vara en förälder som överkontrollerar sitt barn.

Korrelationsfel
Inom samhällsvetenskapen är det mycket utbrett att söka ta fram mått på fenomen och beräkna statistiska
samband mellan fenomen. Ofta används s.k. korrelationskoefficienter av olika slag. Man beräknar även risken
för att en korrelation skall ha uppkommit av slump och vanligt är att man är beredd att ta 5 procents felrisk eller i
en del fall 1 procents felrisk att det rör sig om en slumpkorrelation. Om korrelationen inte har större felrisk talar
man ofta om att den är signifikant (av vetenskaplig betydelse, kanske inte praktisk betydelse). Diverse tankefel
är möjliga i anslutning till korrelationer.
- På små stickprov kan korrelationer lätt uppkomma av en slump. Dock krävs att de är större än för stora
stickprov för att de skall vara signifikanta. Korrelationer kan även uppkomma när stickprov är skeva eller därför
att det föreligger bortfall i undersökningen. Exempelvis kan en grupp av engagerade personer som råkar ligga
högt i två variabler vara överrepresenterad, vilket kan blåsa upp korrelationen jämfört med ett representativt
stickprov.
- Korrelationer kan uppkomma genom felkällor, t.ex. kan frågor som innehåller likartade fraser komma att
besvaras likartat trots olikheter i frågornas sakinnehåll. Minnesfel, tolkningsfel, tankefel etc. hos många svarande
kan komma att medverka till uppkomst av en korrelation eller hindra uppkomst av en korrelation. Korrelationer
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kan även vara beroende av sätten att mäta. Att mäta på visst sätt kan ge en korrelation som inte uppkommer
genom ett annat sätt att mäta.
- På stora stickprov kan små korrelationer lättare bli signifikanta. Trots signifikans kan de vara så små att de inte
kan bedömas ha någon teoretisk eller praktisk betydelse. En förutsägelsförmåga mellan variabler på några få
procent är inte mycket att komma med och andra faktorer kan ha mycket större betydelse.
- Om man har många variabler och beräknar många korrelationer mellan dessa så kan några signifikanser
uppkomma av en slump. Om t.ex. 100 korrelationer beräknas så bör vid 5 procents felrisk i
signifikansberäkningen omkring 5 signifikanser ha uppkommit av slump. Detta brukar kallas för
massignifikanseffekt. Sådana problem bör mötas med upprepade undersökningar (s.k. replikationer).
- Korrelationskoefficienter brukar vara konstruerade så att de varierar mellan –1.00 och +1.00. Om två variabler
ökar och minskar tillsammans blir korrelationen positiv. Om den ena variabeln ökar när den andra minskar blir
korrelationen negativ. Korrelationer brukar redovisas med siffor som 0.20, 0.30 etc. Dessa siffror ger en
bedräglig bild av sambandets styrka. Om man kvadrerar en korrelation, så erhålls den proportion av variationen i
den ena variabeln som kan förutsägas utifrån den andra variabeln – vilken variabel man utgår från spelar ingen
roll. Mer rättvisande mått på samband är därför 0.20 x 0.20 = 0.04 respektive 0.30 x 0.30 = 0.09, (i
procenttermer 4 respektive 9%), om vi tar de tidigare nämnda koefficienterna som exempel. Varför det senare
måttet inte brukar redovisas har jag aldrig sett någon förklaring till. Kanske har forskare en ambition att få
samband att se starkare ut än de är? Att tolka en korrelation på säg 0.30 som ett samband på 30 procent blir
således ett tankefel. På stora stickprov på tusentals enheter kan som nämnts små korrelationer som räknats fram
vara signifikanta. Att tala om att det existerar ett samband utan att ange storleken ger föga information. Ett
samband på gruppnivå säger heller inget om hur det förhåller sig i ett enskilt fall.
- Om det föreligger en korrelation mellan fenomenen A och B, så säger det inget om huruvida A orsakar B eller
tvärtom eller att fenomenen påverkar varandra. Korrelationen kan ha uppkommit på grund av en eller flera
bakomliggande faktorer eller av en slump. Ett exempel på möjlig tolkning är att korrelationen beror på en tredje
faktor som påverkar både A och B. Om vi skulle finna ett samband mellan tentamensresultat (A) och närvaro vid
undervisning (B) på en universitetskurs med frivillig närvaro, så behöver det inte vara så att studenter lärt sig
mer eller bättre genom att gå på undervisningen. Det kan vara så att de som är starkt studiemotiverade (tredje
faktorn C) både läser kurslitteraturen noga och är noga med att gå på undervisningen. De kanske hade klarat sig
lika bra utan att gå på undervisningen. De som är lågt studiemotiverade kan slarva med inläsningen och kan vara
okoncentrerade på lektioner, så det kanske inte spelar någon roll att de inte gått på lektioner. Undervisningen kan
vara betydelselös för tentamensresultaten, även om en universitetslärare inte alls vill se det så. Människors
förhandsuppfattningar, fördomar och privata teorier spelar roll vid tolkning av korrelationer. Ofta rapporteras
korrelationer och det överlåts åt läsaren att tolka, en läsare som inte är införstådd med svårigheterna att tolka en
korrelation och lätt gör en felaktig tolkning. Om vi t.ex. i pressen får läsa att det föreligger ett samband mellan
chipsätande och hälsoproblem, så kan nog många tro att chipsätande förorsakar hälsoproblem. Exempelvis skulle
det i stället kunna vara så att de som har hälsoproblem blir sittande i soffan med en chipspåse och tröstar sig den
vägen. Det skulle även kunna finnas bakomliggande faktorer som ger upphov till sambandet. Exempelvis kan
graden av motionsaktivitet eller hälsomedvetande påverka både chipsätande och hälsan, så att ett statistiskt
samband uppkommer. Lite motion kan leda till sämre hälsa och mer tillfällen att äta chips. Mycket motion kan
leda till bättre hälsa och färre tillfällen att äta chips eller vara kopplat till en kritisk inställning till chipsätande.
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När det gäller statistiska samband är tolkningen inte så enkel som den ibland kan verka och redovisningen i
media är ofta så naiv att läsare leds in i tankefel kring orsakssamband. Det krävs mer information för att avgöra
hur orsakssammanhangen ser ut kring ett statistiskt samband.

Kreativitetsfel
Det förekommer många felaktiga föreställningar om kreativa processer. En av de mest populära är den om
att det skulle vara en annorlunda funtad person, ett geni, som får kreativa idéer. Resonemanget blir cirkulärt
när kreativa idéer ses som ett uttryck för genialitet och det enda kriteriet på genialitet är just de kreativa idéerna.
Forskare som sysslat med kreativa processer menar att sådana processer inte skiljer sig från annat tänkande.
Idéer kan man få genom att satsa tid och tankeansträngningar och inte släppa taget. En annan förekommande
föreställning är att grupper skulle skapa fler idéer än summan av motsvarande enskilda personers idéer. Vid
experiment har visats att totalmängden idéer blir större om några personer var för sig skapar idéer än om samma
personer sitter i en grupp. En grupp kan blockera enskildas idéer men har fördelen att det går att vidareutveckla
andra gruppdeltagares idéer. En grupp som sitter och dödar idéer så fort de uttalats hindrar kreativa processer.
Detta kan lämpligen få anstå till senare tillfälle. Ett annat fel är att inte låta idéskapandet ta tid utan förhastat
ta tag i en idé som ofta inte är den bästa och fullfölja den.

Rollof har i boken ”7 falska sanningar om kreativitet” pekat på några tankefel kring kreativa processer och
diskuterar utifrån dessa hur tänkandet kan göras mer konstruktivt. En av de schablonföreställningar som Rollof
ställer sig kritisk till är att ”Kreativitet måste vara fri – den ska aldrig riktas.” Rollof menar att den kreativa
kraften bör ha en riktning och anser fokusering vara viktig. En annan föreställning som Rollof angriper är att
”Alla idéer är egentligen goda löften”. Att det förekommer idéer med bakomliggande skumma syften är lätt
att konstatera. Men även idéer med goda avsikter kan bli destruktiva. Rollof vänder sig även mot
föreställningarna att
”Det går inte att organisera fram kreativitet” och ”Kreativitet är gratis”.
Det går att skapa betingelser som underlättar kreativa processser och det krävs insatser av personal, tid och
pengar.

Kritikavvärjande tankefel
De kritikavvärjande tankefelen handlar om en ur saklig synpunkt hindrande hantering av kritik, som skulle
kunna leda till konstruktiva förändringar eller förbättringar. Att kritikavvärjande tankefel kan vara personligt
eller politiskt fördelaktiga ligger utanför saklighetens domän. De kan förekomma i form av olika
kritikavvärjande strategier såsom följande:
- Inte uppfatta kritiken överhuvudtaget, t.ex. genom att tolka vad som sägs på annat sätt.
- Tystnadens strategi, för att undvika fortsatt kritisk diskussion eller debatt.
- Förneka generellt i sak (vilket är lämpligt om kritiken är fel i sak, inte annars)
- Undvika att svara genom att avledande gå till motangrepp på sådant som är marginellt eller irrelevant i
förhållande till kritiken.
- Påverka någon annan att avledande ge sig på kritikern i en annan fråga.
- Förlöjliga kritikern.
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- Motargumentera med låg relevans och/eller låg hållbarhet gentemot kritiken på alla punkter eller på valda
punkter. Anklaga t.ex. kritikern för att vara ”konspirationsteoretiker”, för att ha begått ”metodfel”, ”etiskt fel”
etc. utan att närmare precisera på vad sätt.
- Använd någon väl vald anekdot som vädjar till publikens känslor.
Det beror naturligtvis på kritikens kvalitet vad som kan vara i sak konstruktivt att göra. Är den av god saklig
kvalitet kan det vara klokt att t.ex. noga lyssna/läsa, begära förtydliganden/preciseringar, skaffa ytterligare
information, noga överväga, medge det berättigade i kritiken och söka vidta åtgärder i riktning mot förändring.

Kritikunderskattning
Det finns många gånger goda skäl att beakta kritiska påpekanden. Att då strunta i kritik kan ibland få allvarliga
konsekvenser. Men det kan vara befogat att motargumentera eller ignorera kritik som är felaktig eller inte väl
grundad. Detta kräver att man mer grundligt satt sig in i kritikens detaljer. Kritik som är felaktig i sak kan ofta
inte ignoreras därför att den kan bli trodd eller ställa till med andra problem. Det kan finnas goda skäl både att
förebygga sådan kritik och att om felaktig kritik kommer klargöra sakläget. Ett inte ovanligt sakläge är att kritik
delvis är korrekt/befogad och delvis är felaktig. Att då helt avfärda kritiken med hänvisning till de felaktiga
delarna kan leda till att de korrekta delarna ignoreras.

Kritiköverskattning
Det förekommer kritik som är väl grundad och avvägd, men många kritiska uttalanden är inte särskilt väl
grundade. Det är inget ovanligt att en kritiker vet föga eller inget om vad han/hon talar om eller har ännu värre
fått det mesta om bakfoten. Svepande generaliseringar förekommer ofta vid uttalande av kritik. Även om en del
kritik kan vara befogad, så har kritiker ofta fel i sak eller överdriver. Freeman & DeWolfe (2006) talar om
misstaget ”Att tro på sina kritiker” och pekar även på hur ens egen inre kritik kan bli överdriven. Det bör
tilläggas att, som hävdats under föregående rubrik, ett motsatt tankefel kan begås, nämligen att inte bry sig om
befogad kritik eller med ett kortare ord kritikunderskattning.

Kritiskt tänkande anses negativt
Inom t.ex. socialtjänsten anses ofta kritiskt tänkande från medborgare gentemot socialtjänsten utgöra en
belastning för den som tänker kritiskt och för medborgarens barn i synnerhet. I t.ex. en till domstol ingiven
utredning från december 2006 står följande att läsa i texten:
”Utredarna upplever en tyst maktkamp där varje ord som sägs övervägs noggrant och där utredarnas ord
ständigt ifrågasätts. Fadern visar inte förmåga att gå förbi detta och fokusera på barnet och vad barnet faktiskt
säger, utan uppehåller sig oavbrutet i utredarnas frågeteknik, utredningskompetens och tillvägagångssätt.”
I detta fall är det utredarna själva som visar oförmåga att fokusera på barnet, vilket innebär bland annat att de
struntat i hembesök och enbart redovisar några få korta uttalanden av barnet. Dessutom visste i detta fall fadern,
men inte utredarna, vad som hänt barnet.

Ett kritiskt förhållningssätt torde vara synnerligen lämpligt om man drabbas av utredare som så uppenbart inte
klarar av att utreda som i detta granskade fall. Det förtjänar att med skärpa betonas att kritiskt tänkande utgör en
grundläggande dimension och resurs i ett demokratiskt rättssamhälle är och inget som socialtjänsten bör ta sig
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rätten att angripa på tjänstetid (både saklighetskravet och yttrandefriheten är inskrivna i svensk grundlag). Det
kan för övrigt vara en tillgång för ett barn att ha en förälder som kan tänka kritiskt.

Kritik från klienter ses inom socialtjänstens vanföreställningar ofta som uttryck för psykisk störning och
bristande förmåga att ta hand om egna barn. Det förekommer fall där en förälders kritiska tänkande blir
huvudargument för ett omhändertagande av ett barn.

Det finns naturligtvis många andra organisationer där kritiskt tänkande kan ses som negativt. Enligt ”stödjakväva”-teorin för kritiskt tänkande (Edvardsson, 1989), så ger en aktör stöd åt det kritiska tänkande som gynnar
aktörens intressen och söker kväva det kritiska tänkande som går emot aktörens intressen och med de
maktresurser som aktören förfogar över. Huruvida kritiskt tänkande kring en aktör gynnar eller går emot en
aktörs intressen är en tolkningsfråga, där svaret ofta inte är givet. Exempelvis kan en aktör på kort sikt uppfatta
kritik som negativ, medan samma kritik kan bedömas vara till nytta på lång sikt genom att missförhållanden och
fel undanröjs. Mycket klandervärt blir naturligtvis när med skattemedel betalda organisationer söker kväva kritik
av missförhållanden som drabbar medborgare. Skattemedel får naturligtvis inte användas så, men väl till att
lyssna på kritik och till att rätta till de dumheter och missförhållanden som påtalas. Det finns svenska kommuner
där man talat om ”tystnadens kultur”, där anställda givits direktiv eller hotats att hålla tyst med kritik
- självklart ovärdigt en demokrati och oförenligt med lagens bokstav och anda.

Kronologiskt snobberi
Vi kan utgå från att tänkande, konst eller vetenskap under en tidigare tidsepok var underlägset vad vi har i vår
tid. Det tvivelaktiga antagandet kan göras att eftersom civilisationen har gått framåt i vissa avseenden (det är
åtminstone så vi vill se det, mycket av dagens teknologi och konsekvenserna av den kan onekligen diskuteras) så
bör vi vara intelligentare än tidigare generationer. Exempelvis hade jag en student som menade att en skrift om
kritik av intelligenstestning inte längre var relevant efter 30 år. Dock kvarstod kritiken och testen hade föga
ändrat karaktär under de åren. Även sådant som tänktes för länge sedan kan fortfarande ha relevans och värde.

Kryptomnesi
Kryptomnesi är en form av källamnesi, där vi själva tror oss ha kommit på något som vi i själva verket fått från
någon annan, men det har vi glömt. Det rör sig alltså inte om ett medvetet plagiat (som anses mycket fult
juridiskt och akademiskt) utan om en omedvetet övertagande av någon annans idéer. Ett exempel utgör
återkommande anklagelser i samband med melodifestivallåtar att låtskrivare skall ha stulit musik från andra
tidigare existerande låtar. Det kan naturligtvis röra sig om tillfälligheter eller att samma tidsanda (kulturella
förutsättningar) ger liknande resultat på flera håll eller om övertolkning eller överdrivande av likheter av den
som skrev först (eller av de idoga kritikerna). Det skulle även kunna vara frågan om kryptomnesi, dvs att
låtskrivaren glömt bort den tidigare låten men påverkats av den. Även medveten plagiering, som nästan alltid
verkar förnekas, är möjlig. Anklagelserna brukar inte imponera på de kunniga som har att bedöma likheten.
Det är möjligt att den som anklagar bortser från olikheterna, vilket bedömarna nog inte gör. Likartade tankar
kan uppkomma på mer än ett håll utan att det rör sig om vare sig plagiat eller kryptomnesi.
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I övrigt har jag svårt att se något fel i, snarare en fördel i att t ex kursdeltagare går ut och använder mina idéer
som sina egna så länge det inte rör sig om något formidabelt originellt. Det finns ofta i praktisk verksamhet
viktigare saker att belasta minnet med än en mängd källor. Det centrala är ofta om en idé är hållbar eller
användbar snarare än var den ursprungligen kommer ifrån. Det är förstås ett tankefel eller minnesfel att hävda
sig vara upphovsman till något som någon annan kommit på.

Kränkningsfelet
I Aftonbladet 2006-02-21 under rubriken ”Alla känner sig kränkta numera”, så diskuterar Yrsa Stenius ”den
svenska opinionsbildningens kollapsartade insjuknande i indignationspsykos i samband med flodvågskatastrofen
i Thailand”.
”Detta sjuka tillstånd tog sig i förra veckan uttryck i ett nyhetsinslag i tv där Aktuellt lät en ung dam som
överlevde tsunamin föraktfullt recensera KU-utfrågningen och tala om att hon personligen kände sig kränkt av
att Göran Persson och Laila Freivalds hade mage att försvara sig.”

De båda omnämnda har vad jag vet inte yttrat något som förtjänar att kallas kränkning, t.ex. uttalat sig föraktfullt
om dem som drabbades av tsunamin. I ett demokratiskt rättssamhälle måste de givetvis få ge sin syn på vad som
hände i statsledningen och de var dessutom kallade att besvara frågor i konstitutionsutskottet, vilket den unga
damen inte verkar ha begripit. Om ett starkt värderande ord som ”kränkning” används godtyckligt och
irrelevant, t.ex. när människor är irriterade, så tappar det mening och leder i sig till kränkningar. Att som den
unga damen inte ge människor en rätt att uttala sig kan nog däremot hävdas utgöra en kränkning i vårt
samhällsskick. Idén till ordet kan mycket väl ha kommit från journalisten före intervjun eller ledande i någon
fråga som redigerats bort i sändningen.

Även Robert Aschberg tar upp kränkningstemat i Aftonbladet den 19 maj 2007 under rubriken ”Nån jävel
känner sig alltid kränkt” och han konstaterar: ”Att känna sig kränkt är en ny folkrörelse, snart större än
körsång, sportfiske och golf”. Han påtalar att ”En bidragande orsak till fenomenet är förstås att kreativa
journalister gillar begreppet kränkning”.

Aschberg hänvisar även till skribenten Sakine Madons artikel i senaste numret av NEO som pekat på att
yttrandefriheten begränsas av att människor känner sig kränkta. Själv har jag för första gången råkat ut för
argumentet i en till mig insänd kursvärdering våren 2007, då åtminstone någon i en undervisningsgrupp på
psykologprogrammet i Örebro menat att jag på en kurs i kognitiv psykologi uttalat mig ”kränkande” om
kristendom och intelligenstestning, alltså kritik rörande idéuppsättningar. Förlängningen av en sådan absurd
inställning blir att kritiskt tänkande om allt möjligt skulle vara kränkande uttalanden gentemot det fenomen som
avhandlas, även idéer kan kränkas, inte bara människor. Här syns mycket tydligt en idé om att i princip utplåna
den akademiska yttrandefriheten – jag borde inte ha fått uttala kritiska synpunkter. Detta går naturligtvis inte alls
bra ihop med högskolelagens föreskrift om att studenterna bör utveckla sin kritiska förmåga. Jag ser med
spänning fram emot vilka teorier som kommer att anses kränkta av mig i nästa kursvärdering.
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Journalisten Maciej Zaremba diskuterar i tre DN-artiklar (17, 18 och 19 feb 2008) frågan om lärares påstådda
kränkningar av studenter på Lärarhögskolan i Stockholm och hur anmälningarna har hanterats på mindre
lämpligt sätt. Zaremba menar att lagstiftning som skulle skydda mot trakasserier har vänts till sin motsats. Han
konstaterar: ”Visst är det jobbigt när andra inte tycker som man själv. Men är det också kränkande?”

Tankegången om att bli kränkt sprider sig i många kretsar. En periodisk telefonterrorist, även fälld i domstol för
telefonterror mot flera andra, och som förtalat och förföljt mig i 15 år har jag hanterat med strategin att
omedelbart lägga på luren och dra ur jacket, men hon lyckades hinna säga ”Du kränker mig” vid ett tillfälle.

Kuleshov-effekten (W – ”Kuleshov effect”)
Omkring 1918 demonstrerade den ryske filmproducenten Lev Kuleshov (se Wallbott, 1988) en intressant
psykologisk effekt. Han gjorde en kort film i vilken bildsekvenser av en och samma skådespelares ansikte
kopplades till olika andra sekvenser såsom en tallrik soppa, en flicka och en gammal kvinnas kista. Filmen
visades för en grupp åskådare, som upplevde att skådespelarens ansikte var olika varje gång han syntes –
beroende på om han såg på tallriken med soppa, såg på flickan eller på den döda kvinnan i kistan. Åskådarna
uppfattade hunger, åtrå respektive sorg.

Bildsekvensen av skådespelaren var identisk i alla tre fallen och ganska uttryckslös. Allt bildmaterial hade tagits
ur tidigare existerande filmer och Kuleshov ville påvisa betydelsen av filmmontage och hans experiment fick
betydelse för senare rysk filmproduktion.

Det verkar vara så att åskådarna tog med sig sina egna känsloreaktioner eller förväntningar om reaktioner till
bildsekvenserna och dessutom tillskrev skådespelaren de egna reaktionerna eller förväntningarna, dvs. de
sammanblandade sina egna reaktioner med skådespelarens konstanta ansiktsuttryck. Att sammanblanda sig själv
med någon annan är även i andra sammanhang ett populärt tankefel.

Kulturalisering
Vi kan förklara något utifrån kulturtillhörighet, när det i stället vore mer riktigt att söka förklaringar i sociala
eller psykologiska förhållanden och händelser, t.ex. familjekonflikter, övergrepp, flykt, kriminalitet eller
alkoholism (Aronsson, 2001; Ålund, 1997). Detta slag av faktorer brukar anses duga för att förklara t.ex. våld
och övergrepp i svenska familjer.

Kulturella skillnader (W – ”cultural bias”)
En del fel och förvecklingar kan uppkomma genom att vi utan vidare utgår från att tänkesätt, beteenden och
tecken av olika slag betyder samma sak i olika kulturer. Vi tror ofta att alla uppfattar och tänker om världen på
samma sätt, men så är det inte enligt jämförande psykologisk forskning (Nisbett, 2003), inte ens inom en och
samma kultur. Nisbett redovisar en del experiment kring skillnader mellan främst amerikaner och östasiater i
hur man uppfattar och tänker om världen.
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Västerlänningar är mer inriktade på att iaktta föremål, medan östasiater mer uppmärksammar substanser.
Östasiater är mer inriktade på helheter, medan amerikaner mer har en atomistisk attityd med inriktning på delar
och detaljer.

Den europeiska kontinentens intellektuella historia är mer holistisk än de engelsktalande ländernas, något som
märks t.ex. vad gäller teoribildningarna inom filosofi och psykologi. Östasiater uppmärksammar mer
sammanhang och bakgrund till framträdande föremål i bilder, medan amerikaner är mer inriktade på de
framträdande föremålen, har mer av tunnelseende.

Asiater känner sig ha mindre kontroll och eftersträvar inte så mycket kontroll över situationer som
västerlänningar. De är mer inriktade på att anpassa sig.
”Således är världen en komplex plats för asiaten, sammansatt av kontinuerliga substanser, begriplig i termer av
helheter snarare än i termer av sina delar och föremål mer för kollektiv än personlig kontroll. För
västerlänningen är världen en relativt enkel plats, sammansatt av avgränsade objekt som kan förstås utan att
uppmärksamma sammanhanget och i högsta grad underkastad personlig kontroll. Verkligen mycket olika
världar.” (Nisbett, s. 100)

Västerlänningar är benägna att tro att saker och ting inte förändras eller fortsätter att förändras i samma riktning
och i samma hastighet som den pågående förändringen. Asiater tror mer att saker och ting ständigt förändras
och att rörelse i samma riktning kan vara ett tecken på att det som händer kommer att ändra riktning.

När världsbilderna är olika blir det inte särskilt överraskande att orsaksförklaringarna till händelser uppvisar
påtagliga kulturella skillnader. Österlänningar såsom kineser är mer benägna att finna orsaker i sammanhanget
och amerikaner tenderar att tillskriva aktören orsaker till ett beteende. Detta kan ses som en psykologisk följd
av att österlänningar är mer inriktade på att varsebli sammanhang och helheter. Även rörelser hos föremål
uppfattas av västerlänningar mer sammanhänga med faktorer hos föremålen än för österlänningarna. Vid ett
experiment rörande bedömning av orsaker till mänskligt beteende, så bedömde koreaner och amerikaner
personlighet som lika betydelsefull, men koreanerna bedömde situationsfaktorer och interaktionen mellan
situations- och personlighetsfaktorer som mer betydelsefulla än amerikanerna. Östasiater är mindre benägna att
begå det tankefel som i socialpsykologisk litteratur mest brukar kallas det fundamentala attributionsfelet, dvs.
överdriven tillskrivning av orsaker till individer och underbetoning av situationsfaktorer.

Orsaksförklaringarna konstrueras även olika. Japanska lärare startar med att presentera sammanhanget kring
en given uppsättning händelser. De fortsätter sedan i tidsordning och länkar ihop händelserna samt uppmuntrar
sina elever att föreställa sig de mentala och känslomässiga tillstånden hos historiska personer. Handlingarna
förklaras sedan i termer av dessa känslor.Den initiala händelsen betonas som utlösare av de senare händelserna.
”Hur”-frågor ställs dubbelt så ofta som i amerikanska klassrum. Amerikanska lärare börjar mer med
resultatet/effekten och förstör tidsordningen. Istället presenteras en diskussion av de orsaksfaktorer som antas
vara av betydelse.

219
Den kognitiva processen innebär bakåtresonemang med ordningsföljden effekt-orsak. ”Varför”-frågor ställs
dubbelt så ofta som i japanska klassrum.

Nisbett (s. 134) konstaterar:
”Österlänningar är nästan säkert närmare sanningen än västerlänningar i sin tro att världen är en högst
komplicerad plats och västerlänningar är otvivelaktigt ofta alltför enkelspåriga i sina framlagda modeller av
världen. ”

Med andra ord kan den västerländska världsbilden inbjuda till en del tankefel om världen. Dock har Nisbett
påvisat att efterklokhetsfel, dvs. att tänka att man i förväg lätt kunde ha förutsett vad som skulle hända, är något
som mer ligger för österlänningarna. Det antyds även att den västerländska orsaksanalysen spelat en roll för vår
vetenskapliga utveckling. En del västerländska vetenskapliga teorier har dock varit
tämligen enfaldiga. Det kan kanske diskuteras om inte lite mer av österländskt tänkande kunde varit fruktbart.

Kulturterrorism
Ibland antas en viss kultur vara mer äkta eller ren, något som av Eriksen (1999) betecknats som kulturterrorism.
Exempelvis kan nationalistiska eller romantiska idéer om äkta och ren kultur psykologiskt låsa individer i deras
egna val. Termen kan även tänkas utsträckt till t.ex. föreställningar om att vissa slag av skrifter, poesi, måleri och
sätt att bedriva vetenskap eller religion skulle vara överlägsna andra. Detta kan leda till att en del ”underlägsna”
kulturformer förtrycks.

Kunglighetsfabuleringar
I svenska media förekommer ofta mycket medvetna försök att dra in kungligheter i rapporteringen av förmenta
nyheter och det fabuleras friskt och långt bortom anständighetens gränser kring kungligheterna - kan även en
republikan tycka. Ett av de värsta exemplen var när Expressen-skribenten Linda Skugge satt i TV och uttalade
sig om den blivande statschefens och hennes pojkväns begåvning samt om hur begåvat ett barn till dessa skulle
kunna tänkas bli. Den enfaldiga idén i resonemanget var att de inte var så ”smarta” därför att de inte uttalade sig
i media på sätt som Skugge tydligen tänkte sig att en smart kunglighetsperson skulle göra. Med sådana föräldrar
kunde ett barn inte bli särskilt smart.

Frågan är hur Skugges egna skriverier kan bedömas ur begåvningssynpunkt. Man kan knappast anses begåvad
bara för att man pratar och levererar angripliga resonemang. Historieskrivaren Herman Lindqvist beskriver i
Aftonbladet den 25 mars 2007 den massmediala situationen för våra kungligheter på följande sätt.

”I dag har den svenska monarken mindre makt än någonsin i vår långa historia, ändå skrivs det mer om de
kungliga än förr och de är utsatta för en massmedial bevakning utan motsvarighet. Det mesta som skrivs är
påhittat hopkok. En enda lite suddig bild där man ser en av prinsessorna komma ut ur en restaurang kan ge
uppslag till en hel artikel om en ”prinsessas vilda natt på stan”. Tre ord som svar på en fråga från en journalist
kan presenteras som ”djupintervju” eller som att någon kunglighet ”talat ut”. Artiklarna förses ofta med
rubriker av typen ”Exklusiv intervju”. Att ”exklusiv” i detta fall är det samma som särskilt enfaldig intervju
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framgår tydligt. Om någon artisteller affärsman någon gång i livet varit på samma tillställning eller gått i
samma skola som en kunglighet och denna artist eller affärsman långt senare och i helt andra sammanhang gör
bort sig – då kan man räkna med rubriken:Kungens vän i skandal!”

Genom missbruk av ord som ”vild”, ”vän”, ”skandal” etc. söker man inom journalistiken skapa säljande
rubriker. Girigheten torde vara den främsta drivkraften bakom jakten på upplagesiffror i vilken saklighet och etik
offras. Tankefelen figurerar här dels i själva texterna, och dels hos de läsare som låter sig suggereras att tro på
vad som står.

Kunskapsillusioner
Vi kan ibland tro oss veta något utan att vi vet det, t.ex. ett namn på någon eller något (se Koriat, 1998).
Kunskapsillusionerna kan sammanhänga med den mängd information vi redan har kring det saken gäller och
med den lätthet med vilken den dyker upp i medvetandet. Som lätt inses behöver inte en mängd befintliga
informationer och ledtrådar innebära att vi faktiskt har tillgång till en viss närliggande kunskap.

Det kan även finnas omvända kunskapsillusioner som innebär att vi först tror oss inte veta något, men
efterhand lyckas leta fram i korrekt form det som vi är ute efter eller som någon efterfrågar ur vårt
långtidsminne. Det kan dock ta tid: minuter, timmar eller dagar. I detta fall felbedömer vi till att börja med
tillgången tilltillräckliga informationer och ledtrådar för att ta fram den kunskap vi söker. Kanske går det
långsamt och med möda att få fram uppgifter ur minnet i den riktning vi söker. Det skulle t.ex. kunna ha varit
länge sedan vi tänkte på det. Risken för felaktig erinring är påtaglig, om det inte finns någon möjlighet till
objektiv kontroll.

Kvantitet-kvalitet-förväxling
Ofta anförs uppgifter om kvantitet som om de skulle visa något beträffande kvaliteten, vilket de inte
nödvändigtvis gör. Men det kan också vara så att större kvantitet ger bättre underlag för att skapa kompetens och
kunskap. Liten erfarenhet kan innebära att en person inte varit med om en hel del slags händelser, fall, misstag
etc. och därför inte kan nå upp till samma kompetens som den mycket erfarne.

Om någon säger sig ha arbetat 20 år med något, så innebär inte detta utan vidare att det varit en god kvalitet på
arbetet. Det krävs andra uppgifter än kvantitetsuppgifter för att fastställa kvaliteten. Den som skrivit 10 böcker
behöver inte vara en bättre författare än den som skrivit en bok.

När det står i en verksamhetsberättelse från en öppenvårdsmottagning inom psykiatrin att antalet patientbesök
ökat från 5000 året före till 6000 det senaste året, så säger detta inget om kvalitet eller mänskliga resultat och
eventuellt skulle det enbart kunna vara en följd av ett annat sätt att räkna. Kvaliteten och resultaten skulle till och
med kunna ha försämrats, men skulle också kunna vara samma eller ha förbättrats.

Ibland föreligger en motsättning mellan kvantitet och kvalitet. En svårighet i sammanhanget kan vara att det ofta
föreligger olika synsätt beträffande vilka aspekter som är viktiga för kvalitet. Kvantitet är lättare att nå enighet
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om. Kvantitet är ofta mer synlig och lättare att mäta. Ibland tänker man att liten produktion skulle betyda högre
kvalitet, men så behöver inte vara fallet – en större kvantitet kan även ha högre kvalitet.

Kvasipsykologisering
Ibland missbrukas psykologiska termer från en eller flera psykologiska teorier eller metoder.
Termerna tilldelas ofta lättvindigt och det är ibland uppenbart att användaren inte begriper termerna
eller den teori eller metod i vilken de ingår. Erforderliga iakttagelser för uttalanden saknas ofta.
Tolkningar görs godtyckligt utan överväganden av alternativa tolkningar mot befintliga rimligt
säkerställda uppgifter. Ibland görs långtgående, kategoriska och generaliserande uttalanden på grundval av
påstådda psykologiska test. Spekulativa resonemang förs utan att läsaren görs uppmärksam på att det rör sig om
spekulationer. Kvasipsykologisering är vanlig i psykolog- och psykiaterutlåtanden och inom terapiflum. Men
den förekommer mycket hos lekmän.

En del psykologiska termer som ”IQ”, ”behov”, ”empati”, ”förträngning”, ”psykopat”, ”trauma” har spridits i
vår kultur och missbrukas flitigt av påstått professionella och av lekmän.
- ”Han har hög IQ.” (vad som nu menas med det? många andra aspekter på begåvning och personlighet finns)
- ”Vi upplever att modern inte kan uppfylla barnets behov.” (det är mycket man kan uppleva, vad handlar det om
i sak? vad upplever barnet?)
- ”Jag har nog förträngt att det hänt saker.” (saklig grund? hur vet ”jag” detta om ”jag” inte minns?)
- ”Han är en riktig psykopat.” (vad har han mer exakt sagt eller gjort? berättigar det till beteckningen psykopat?)
Mycket utmärkande för kvasipsykologiseringen är att den är vag, okritisk och verbalt flödig utan att tillföra
något i sak på grund av den undermåliga metodiken eller avsaknad av metodik över huvud taget.
Kvasipsykologisering är ofta kopplad till den utbredda, extremt subjektiva ”tycka-tro-känna-uppleva”-kulturen.

Det är naturligtvis ett tankefel att tro att ohållbara kvasipsykologiska påståenden och resonemang skulle
duga som problemanalys eller tillföra något i sak. Däremot ger de viss upplysning om tänkandet hos den som
uttalar sig kvasipsykologiskt. Kvasipsykologiserande stör ofta sådant som kommunikation, problemanalys och
problemlösning.

Kverulantfel
En utpräglad kverulant klagar ofta, i onödan och på ett ofta irriterande sätt samt undviker att försöka göra något
konstruktivt åt det kverulerandet gäller, om det nu över huvud taget är preciserat vad saken gäller. Kverulerande
blir lätt en plåga för personen själv och för omgivningen genom upprepning och genom att inte kunna gå vidare.
Underbyggd kritik, framförda krav på åtgärd, en preciserad anmälan etc. skall naturligtvis inte betraktas som
kverulantfel. Problemet med kverulans är ofta att inget konstruktivt blir gjort från vare sig den som kverulerar
eller någon ansvarig.
- Ett exempel utgör Postens omfattande sorteringsslarv som leder till felaktig utdelning av brev och försändelser.
Räknar jag upp de fel som drabbar min brevlåda med antalet hushåll så kan det röra sig om tiotusentals, kanske
50.000 varje år i den lilla kommun där jag bor. Jag har vid flera tillfällen ringt upp posten och påtalat det
olämpliga i att stoppa in grannens lönebesked i min låda, slarva bort brev från Skatteverket, ge mig paketavier
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som skall till en gata i andra ändan av samhället, lägga brev med sekretessmaterial till mig i en grannes brevlåda,
lägga privatbrev till annan person i min låda etc. Sista gången höll jag en längre föreläsning för den svarande om
de ekonomiska skador och integritetsskador som enskilda kan åsamkas genom personalens slarv. Det finns ingen
garanti för att den som felaktigt får en försändelse åter lägger den på lådan. Jag förklarade även att jag postar alla
till mig felaktigt utdelade försändelser med en påskrift ”Felaktigt utdelat till X-gatan 3 på grund av grovt slarv
från personal”, något som jag genomfört sedan åratal. Tanken var även att andra brevlådeinnehavare efterhand
skulle börja göra likadant när ryktet om hur jag gjorde spred sig, vilket skulle leda till en mycket pinsam
situation när breven återgick till den regionala centralen och alla inblandade inte kunde undgå att se vad som
stod. Jag klargjorde även att varje felaktigt utdelat brev skulle följas av en polisanmälan för vårdslöshet med post
och att rutinerna måste skärpas omedelbart. Anmälningshot är ofta en utmärkt metod att komma tillrätta med
missförhållanden. En kverulant skulle däremot upprepat ha klagat på postutdelningen men inget gjort.

Kvinnoklädsel
Baggini (2007) tar upp den även i svensk press välkända vanan att irrelevant kommentera kvinnors klädsel, men
inte mäns. Ett brittiskt exempel på detta tankefel rörande relevans ges.
”Mrs Hiller, who wore a dark trouser suit over a beige jumper edged in blue, has two children aged five and
three, and greatly dislikes the ´macho, aggressive´ style of traditional Westminster politics.”
Andrew Grimson, the Daily Telegraph, 27 April 2005

Baggini menar att irrelevanta kommentarer om en kvinnas klädsel underminerar allvaret i vad kvinnan säger.
”By placing some importance on how she looks, you take away some of the importance of what she says.”
Enligt Baggini blir den kumulativa effekten av tusentals av sådana exempel avsevärd. En respektful ton används
när man talar om dominerande grupper, medan andra underförstått avfärdas genom missaktning och brist på
allvar, menar Baggini. Sådana sätt att tala infekterar debatten och underminerar konstant ena halvan av
samhället. Man behöver inte alls veta hur någon är klädd för att bedöma en persons argument betonar Baggini.
Perceptionspsykologiskt torde det vara obestridligt att irrelevanta inslag i en text konkurrerar om
uppmärksamheten med de relevanta inslagen. Om någon journalist beskrev min klädsel i stället för att ägna det
dyrbara utrymmet åt att ytterligare klargöra mina uppfattningar skulle jag bli utomordentligt förbannad – det har
aldrig varit aktuellt, eftersom jag är man.

Käbbelfel
Att missa det som är viktigt och ägna sig åt att gentemot en eller fler motståndare argumentera kring smått och
med struntargument kan kallas käbbelfel. Dessa kan inrymma en överdriven verbalitet och rörighet som tröttar ut
andra. Termen käbbel missbrukas dock ibland av makthavare som råkar ut för viktig kritik eller då kritiker pekar
på grava missförhållanden. Detta blir då ett tankefel, där man osakligt söker avvärja befogad kritik genom
förklara att kritikern ”käbblar”.

Källamnesi (källförlust, förlust av källsituationen)
En källa kan utgöras av en egen iakttagelse eller egen tanke eller känsla. En källa kan också vara ett dokument,
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ett inslag i media eller en annan person vid en viss tidpunkt och plats (källsituation). Vi kan till exempel minnas
något som hänt, t ex ett uttalande, men minns inte vem som sagt det eller tidpunkt eller plats eller medium. Vi
kan anse oss veta något, men kan inte göra reda för hur vi vet.

Om Pelle till exempel inte minns att det är Olle som tyckt att Kalle är aggressiv så föreligger källamnesi.
Ibland har vi bara en känsla av att känna igen något, t ex ett ansikte eller namn, men kan inte ange var vi har
stött på det. Men det kan ändå vara så att igenkänningen är korrekt.

Källförväxlingsfel
Vid källförväxling (se t.ex. Riegler & Riegler, 2004/”source confusion”, ”source misattribution”) minns vi fel
vad gäller källan till något. Ett exempel utgör minnesexperiment med parsamtal eller gruppsamtal, där det
förekommer vid erinring att fel person uppges som den som gjorde ett visst uttalande.

Vid granskning av utskrifter av polisförhör kan ibland iakttas formuleringar av typen "Du sa tidigare att...". Vid
granskning av texten framgår inte sällan att det var förhörsledaren själv som sa det anförda.
Källförväxlingar kan gälla förväxling av yttre källor, t ex personer, skrifter, olika media. De kan även gälla
förväxling av inre och yttre källa, t ex att någon gör en egen tolkning och sedan minns att någon uttalat innehållet
i tolkningen. Exempelvis det populära "Kalle sa att....". Dock sa han inte det utan det är något som lyssnaren
själv tänkte, tolkade eller uppfattade eller förvrängde som nu påstås ha uttalats av Kalle. Inte minst i debatter
förekommer ofta att deltagarna påtalar att den andre inte lyssnat eller inte läst ordentligt och därför hävdar att
något sagts som inte sagts. Bland annat förhandsuppfattningar och begränsad minneskapacitet kan spela in.

Förväxling av inre tankar och vad yttre källor faktiskt uttalat tycks vara ett vanligt problem som ibland kan få
omfattande förvecklingar i form av att konflikter utspelas, instruktioner genomförs felaktigt etc.

Källkritiska fel
”Det källkritiska misstaget” (Edvardsson, 2003) är ett mycket vanligt tankefel som innebär att vi godtar en mer
eller mindre felaktig uppgift utan kritisk prövning. Vi kan okritiskt bortse från eller förbise omständigheter som
utgör saklig grund/goda skäl att misstänka att en uppgift är felaktig och därmed bör förkastas.

Exempel: Uttalandet "Kalle ljuger" godtas utan kritisk prövning och kanske även vidareförmedlas likalydande
av mottagaren. I så fall uppkommer något som kan kallas för "papegojfelet". Papegojor torde inte bedriva kritisk
prövning men påstås kunna upprepa enklare uttalanden. Även om ett okritiskt mottaget och sedan överfört
uttalande skulle visa sig korrekt så har ett källkritiskt misstag begåtts genom att ingen kritisk prövning gjordes
eller det inte försågs med källhänvisning. Det är viktigt att den logiska skillnaden mellan att någon påstår något
och själva sakförhållandet bevaras. Jämför den källhänvisande satsen "Polisman Olle Pettersson påstår att Kalle
ljuger" med den källbefriade satsen "Kalle ljuger". Båda satserna saknar dock här liksom oftast i vardagslivet
redovisning av evidens för lögn.

Hög frekvens av källkritiska misstag torde bidra till epidemisk spridning av tankefel, dvs.
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"Kalle ljuger" kan överföras gång på gång mellan personer utan att någon stoppar upp och
frågar efter grunden för uttalandet. Skvaller och rykten kan ofta fortlöpa genom att förmedlarnas källkritiska
tänkande är svagt eller obefintligt.

Beträffande forskning kan det vara så att data från experiment, observationer, intervjuer och enkäter ur
källkritisk synpunkt sett alltför okritiskt görs till föremål för analys och slutsatser. Det kan till exempel vara svårt
att veta vilka faktorer som kan ha påverkat svaren och svar kan innehålla sådant som minnesfel, missförstånd,
fabuleringar och lögner.

Det förekommer även källkritiska fel i motsatt riktning, dvs. en uppgift som borde antagits vara sann till dess att
annat visats kan ibland råka bli förkastad. Det är frågan om att källkritik bedrivs i fel situation, t.ex. en ovilja att
ta tag i något allvarligt. Enligt Expressen 2006-04-02, så föll estländaren Andrus Altsepp överbord från fartyget
Regina Baltica mitt i natten på Östersjön. ”Flera passagerare såg hur han störtade ner i det kalla vattnet. De
larmade besättningen – som struntade i att försöka rädda honom.” Enligt Expressens anonyma poliskälla skall
säkerhetschefen ombord ha sagt ”någonting om att de får så många falsklarm, att det var därför de ignorerade
larmet”. I ett sådant läge är en fartygskapten skyldig att stanna och söka och en snabbgående livbåt fanns att
sänka ner för att bärga en ombordfallen person. Vem som avskrivit larmet, som inte verkar ha nått kaptenen,
framgår inte. Det är i en sådan verksamhet möjligt att det kan ha funnits tids- och kostnadsmässiga faktorer som
skapat en obenägenhet att stoppa fartyget och att omfattningen av falsklarm överdrivs.

Ett annat allvarligt exempel utgör larmtjänstfel, där man inte tar äkta larm på allvar. Ett av dessa exempel utgör
det som rapporterades i Aftonbladet 2006-04-09 och -10. Robin Turner, 6 år, ringde larmtjänsten i Detroit när
hans mamma svimmat. Larmmottagaren krävde att få tala med en vuxen, varpå pojken lade på. När han efter
några minuter ringde på nytt ”fräste telefonisten att pojken kunde hamna i trubbel om han envisades med att
busringa till larmtjänsten”. Mamman dog.

Larmtjänsten försvarade sig med att man plågades av busringningar. I båda dessa fall kan ett induktivt tankefel
anas, generaliseringar verkar ha gjorts utifrån tidigare falsklarm. Båda fallen belyser ett dilemma med källkritik –
att korrekta uppgifter kan bli förkastade. Frågan är dock om förkastelsekriterierna i dessa båda fall var rimliga.
Tidigare falsklarm eller att ett barn larmar kan inte användas som sakligt grundade förkastelsekriterier för ett
aktuellt larm.

Marsh, Meade, & Roediger III (2003) har vid experiment med läsning av fiktiva berättelser som innehöll en del
felaktiga uppgifter visat att människor använder sig inte bara av korrekta utan även av felaktiga uppgifter från
berättelserna vid senare kunskapsprov. Marsh talar om kunskapsillusioner (”illusions of knowledge”).

Känslofel (W – ”affect heuristic”)
En eller flera starka känslor kan ur logisk synpunkt lätt snedvrida eller förstöra tänkande. Är någon t.ex.
deprimerad så färgar detta av sig på tänkandet. Om vi hatar någon så kan vi t.ex. omtolka triviala
omständigheter till tecken på personens moraliska uselhet. Tycker vi mycket om någon så kan det leda till att vi
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bortser från eller omtolkar uppenbara tecken på att personen t.ex. grundlurar oss. Ett exempel utgör att falla för
en s.k. ”sol-och-vårare”, vilka väl inte enbart är män. Ett starkt känsloladdat första intryck av något kan påverka
och avgöra ett beslut. Ett beslut behöver inte nödvändigtvis bli fel när känslor är inblandade. Se vidare t.ex.
Finucane et al (2000). Psykologiprofessorn Sjöberg (2006) påtalar hur vi styrs på ett subtilt och bedrägligt sätt av
våra affektiva reaktioner. Vi formulerar argument för beslut som egentligen fattas på en annan och
mera primitiv nivå än det analytiska tänkandets. De känslomässiga processerna är styrande. ”Det finns nästan
oändliga möjligheter att konstruera skeva argument för vad som helst” enligt Sjöberg. Denne fortsätter:
”Det är en intressant fråga varför vi vantrivs så med att ha en skeptisk och ifrågasättande inställning. Det är ju
den som är förutsättningen för att vi ska anpassa oss till realiteterna. Troligen finns det en motsättning mellan
handlingskraft och skepsis. Det är tron som försätter berg, inte det intelligenta tvivlet.”
Det bör tilläggas att känslobaserat handlande ibland får destruktiva resultat både på individens nivå och på t.ex.
politisk nivå eller i ett företags styrelse.

Kärnkraftsfel
Det tycks vara en utbredd föreställning att kärnkraften är säker. Enligt en internetenkät som Aftonbladet gjort
och redovisar den 4 augusti 2006, så ”tror” 74 procent av de 39.000 som påstås ha svarat att kärnkraften är
säker. Siffran i befolkningen i stort kan naturligtvis vara annorlunda och det är inte glasklart hur de svarande
tolkat termen ”säker”. En del kan ha tolkat den som mycket liten risk att något mycket allvarligt kan hända och
andra som att inget allvarligt kan hända. En av de fem personer svarat på frågan ”Är du orolig för en svensk
kärnkraftsolycka?”uppges ha sagt ”Nej, inte för att det ska hända något i Sverige. Men jag kan känna oro för
utländska kärnkraftverk.”

Detta antyder en dubbelhet i det svenska tänkandet, att situationen är kvalitativt annorlunda i Sverige i stället för
att det möjligen skulle kunna vara gradskillnader (incidenterna i svenska kärnkraftverk är många).

Samtidigt som enkätresultaten presenteras konstaterar tidningen att fem av tio kärnkraftsreaktorer just då är
avstängda. ”Anledningen är att säkerheten inte kan garanteras”. Statens Kärnkraftsinspektion menar att
situationen är mycket allvarlig. Kärnkraften är inte säker av de enkla skälen att svensk teknik och svensk
personal inte befinner sig i en annorlunda ofelbar värld. Svenskarna är inte undantagna från människors
allmänna benägenhet att ibland tänka och handla fel. Som framkom i mars 2011 vid Fukushima-katastrofen
i Japan är inte heller japaner felfria när det gäller hantering av kärnkraft.

Senare framkommer genom en internrapport (Aftonbladet den 30 januari 2007) ett antal mycket allvarliga brister
i säkerheten, t.ex. att det förekommer att allvarliga incidenter inte rapporteras alls och att utrustning gått sönder
utan att någon tagit reda på varför. Det avslöjas även att någon vecka efter incidenten sommaren 2006 så
avslöjade ett nykterhetstest att tre av 25 testade personer på anläggningen hade druckit alkohol och fick skickas
hem. Denna rapport visar liksom många tidigare rapporter om incidenter och brister vid svenska kärnkraftverk
att kärnkraften inte är så säker som det ofta antyds.
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Köksbordsfel
I många diskussioner över köksbordet kan vanföreställningar om världen figurera och svåra politiska problem
kan lösas genom enkla åtgärder. ”Det är ju så här och det är bara att göra så eller så.” Köksbordsprataren vet
hur världen är beskaffad och hur lösningarna ser ut. Resonemangen kan upprepas många gånger och kanske till
sist tråka ut även köksbordsprofeten själv. Ofta är köksbordspolitikern inte särskilt väl insatt i det han/hon pratar
om och lösningsidéerna blir därefter. Köksbordspolitikern står naturligtvis över sådana triviala omständigheter
som att behöva mer noga ta reda på hur den komplexa verkligheten är beskaffad och att gå in i de politiska
processerna, testa argumenten och mödosamt verka för en lösning. På sin höjd kan det bli några tankefel i en
insändare. Kanske var detta något orättvist mot köksborden - andra bord (t.ex. en styrelse) och situationer kan
vara inblandade och med tänkande på samma nivå.

Köpberoende
Utbudet av varor och tjänster av olika slag är i vår tid massivt. Överdrivet köpande har kommit att bli en del av
livsstilen för många människor. Resultatet kan bli både en tömd kassa och att man köpt värdelösa tjänster eller
står med saker man inte behöver och kanske inte ens någonsin kommer att använda. Själva köpbesluten verkar
ofta innebära tankefel såtillvida att man inte alls behöver det man köper. Exemplen är otaliga: köksmaskiner,
kläder, sovenuirer, böcker, livsmedelsförpackningar, hälsokostpreparat m.m. köps, lagras och kastas ofta så
småningom. Det är här inte längre frågan om ”slit-och-släng”, utan mer om ”köp-och-släng”. Den ekonomiska
tillväxten ökar av onödigt köpande och avfallsmängder och omhändertagandeproblem ökar, men frågan är om
välfärd och livskvalitet ökar? Köpande kan visserligen kanske innebära en njutning för somliga, men släpande,
lagrande, sorterande och slängande innebär besvär.

Könsskillnadsfel
En variant av tankefel kring könsskillnader innebär att hävda könsskillnader som inte finns eller i vart fall inte
är empiriskt belagda eller är belagda i motsatt riktning mot vad som hävdas, dvs. det har inte påvisats någon
medelvärdesskillnad, men naturligtvis förekommer variationer inom könen. En annan variant innebär att
kategoriskt förneka i stort sett alla könsskillnader frånsett anatomiska, att kunna föda barn, lyfta tyngder och
liknande. Det finns inga psykologiska skillnader mellan könen lyder doktrinen ibland. Inom psykologisk
forskning har man dock funnit vissa medelvärdesskillnader som inte är stora men säkerställda. Stor variation
råder inom könen och därmed stor överlappning vad gäller mätvärdena för respektive kön. Kvinnor tenderar att
prestera något bättre på test på perceptuell hastighet, verbalt flöde, matematisk kalkylering och finmotorik
(Passer & Smith, 2006). Kvinnor är också runt 10 procent bättre på minnestest än män (Nilsson, 2006).

Män är i genomsnitt något bättre på test rörande rumsuppfattning och matematiskt resonerande. De är något
bättre på målinriktade färdigheter som att kasta och fånga föremål. Det är väl känt att män är mycket mer aktiva
när det gäller kriminella beteenden, våldsbrott och när det gäller alkoholmissbruk och även är inblandade i fler
olyckor, t.ex. drunkning. Det är även känt t.ex. att frekvensen av depression respektive ätstörningen anorexia är
mycket högre för kvinnor. På det psykologiska området förekommer alltså små medelvärdesskillnader mellan
könen och vad gäller några psykiska störningar, vissa brotts- och olyckstyper är frekvensskillnaderna stora. På
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vad sätt skillnaderna uppkommer är dock rätt oklart, t.ex. genom olikheter i inlärning, förväntningar och
könsroller eller genom genetiska faktorer eller samspel mellan genetiska och andra faktorer.

Laboratoriefel
Det har påståtts för en del år sedan att en tredjedel av resultaten på laboratorieprover inom sjukvården var
felaktiga.
- Ett mycket allvarligt exempel utgör den förväxling av prover som Aftonbladet den 11 september 2006 tar upp.
En fjortonårig flicka blev både felaktigt informerad och uppskuren på operationsbordet, varvid läkarna först då
upptäcker att allt är fel. ”Mias blodprov förväxlades med en pojkes. Han hade samma efternamn, tillhörde
samma vårdcentral, hade samma födelsedag.” Olikheterna i förnamn, adress och födelsenumrets sista siffror
stoppade tydligen inte förväxlingen. Noggrannheten verkar ha brustit. Dessutom skall tre olika kontrollprover ha
visat attdet inte var något fel med henne. ”Jag frågade de tre inblandade läkarna flera gånger om de verkligen
var säkra. De andra proverna visade ju att hon var frisk, säger pappa.” Föräldrarna tycker läkarna uppträtt
stöddigt och nonchalant.
- Ett annat exempel utgör det unga par där kvinnan i samband med ont i magtrakten får som resultat på ett av
proverna att hon bär på en könssjukdom. Maken kallas för förödmjukande provtagning och ingen könssjukdom
konstateras för honom. Nästa prov på kvinnan innebär att hon inte heller bär på sjukdomen. Makens fråga till
läkaren han kallats till huruvida fel kan uppkomma vid provtagningarna besvaras med försäkran att resultaten är
100% korrekta. En kurator ringer senare upp maken och frågar om de har ett normalt sexuellt samliv, vilket
bejakas. Kuratorn säger sig inte kunna förstå annat än att något fel begåtts. Någon förklaring från den aktuelle
läkaren erhålls aldrig. Om han inte följer upp kan han lätt fortsätta att tro på 100% korrekta provresultat. Maken
tolkar situationen som att sjukvården klantat sig, t.ex. genom att inte erkänna förekomst av felprocent vid
mätning eller genom att förväxla hustruns prov med någon annans, och anser läkarens förnekande av uppenbara
felrisker vara omdömeslöst. Både detta och föregående exempel visar hur läkare begår tankefel vad gäller
tillförlitligheten hos laboratorieprover.

Lagstiftarfel (hemmagjorda ”lagar”)
Lagar beslutas av Sveriges riksdag (numera även EU) efter förslag av regeringen och med bistånd av kunniga
jurister. Ibland tror människor eller beslutsgrupper att de kan etablera egna lagar eller regler när någon annan har
ansvaret för att fastställa eller ändra dessa. Sådant beteende med ”hemmagjorda” lagar är naturligtvis ägnat att
skapa orättvisor, konflikter och dumheter av många slag.

Ett populärt område inom offentlig förvaltning är begärd utlämning av offentliga handlingar eller
sekretessbelagda handlingar till den berörde som har rätt att läsa dem. Det har förekommit att inte bara enskilda
tjänstemän utan även t.ex. kommunstyrelse har i strid med svensk grundlag vägrat utlämning av sådana triviala
handlingar som politikers reseräkningar.

Det har även förekommit att offentliga medicinska kliniker ansett sig kunna vägra att till berörd patient utlämna
patientjournalen, något som jag vet att kammarrätt i ett antal fall avgjort till patientens fördel. Vid ett svenskt
universitet vägrade man mig utlämning av utlåtanden över de sökande till en tjänst, men när jag påtalade att man

228
var skyldiga att lämna ut begärd information, så gick man till sin egen jurist som konstaterade
utlämningsskyldighet.

I ett fall inom socialtjänsten ansåg sig en hel personalgrupp i en skrivelse kunna föreskriva för mig som politiker
hur jag och en berörd klient borde agerat, efter det att jag hjälpt klienten med en skrivelse för att få lägga fram
sin sak för socialnämnden. Föreskrifterna saknade helt stöd i och stred mot svensk lagstiftning och socialchefen
tvingades inför sittande socialnämnd av mig att ta avstånd från sin egen personals maktgalna skrivelse, vilken
väl närmast kunde bedömas som ett utslag av någon gruppsykos. Det kan påpekas att att socialtjänstens
förnekande av grundlagsfäst yttrandefrihet för även klienterna då och då blir tydligt i utredningstexterna.
Uttalande av kritik mot socialtjänsten kan av denna omtolkas till sådant som psykisk störning och nedsatt
omsorgsförmåga.

Ett annat fall inom samma kommun var när en tjänsteman vid socialförvaltningen föreslog socialnämnden att i
början av mars besluta om införande av den av riksdagen från årsskiftet beslutade riksnormen för ekonomiskt
bistånd i kommunen. Man hade då underlåtit att göra utbetalningar enligt riksnormen de två månaderna från
årsskiftet och trodde sig på kommunal nivå kunna besluta om införande av normen.

Att det just inom offentlig sektor inte sällan dyker upp felaktigt tänkande i förhållande till svensk lag kan synas
märkligt, men är en realitet. Kanske står vi här inför ett slags dumhetsfel. Jag vill inte alls hävda att det skulle
vara bättre ställt inom privata organisationer, men det finns anledning förvänta sig mer av offentliga,
skattefinansierade organisationer.

Lapsusfel
Med lapsusfel (se t.ex. Berry, 1993; Reason, 1990) menas här närmast omedvetna småfel, som råkar bli till, t.ex.
läsfel, skrivfel, felsägningar och sådant som att plocka till sig eller lägga ifrån sig fel sak eller trycka på fel
tangent utan att tänka sig för. Hur många är vi inte som lagt ifrån oss nyckelknippan och gått iväg utan den. Det
kan här verka vara frågan om tankefel i den meningen att vi inte tänker alls, tänker på annat eller har tänkt något
före som inte beaktas. Ibland talar vi om att vara tankspridd. Vi kan hålla på och tänka på annat när vi gör något,
i stället för att koncentrera oss på vad vi gör, och gör därför fel. Vi kan missa att använda handlingssekvenser
som borde använts, t.ex. stänga av spisen. Vår uppmärksamhet kan slappna av lite för mycket eller vi kan tappa
bort en viktig informationsbit i vårt arbetsminne. Arbetsminnet är starkt begränsat och kan bara hantera några få
informationer samtidigt. Om det pressas med för mycket information kan fel uppkomma i tanke och handling. Vi
kan även tappa bort informationsbitar i vårt långtidsminne, även om detta i princip är obegränsat. Det kan även
vara så att vi aldrig förde in en informationsbit i vårt långtidsminne, t.ex. att vi lade nyckelknippen på
köksbänken, och den finns då inte. Om nödvändiga informationsbitar försvinner kan en lapsus uppkomma. Vid
trötthet kan småfel lättare uppkomma och t.ex. alkohol kan leda till att diverse fel begås.

Likformighetsfixering
Ibland kan det vara praktiskt med likformighet, t.ex. hos en del föremål. Men ofta kan likformighetskrav vara

229
obefogade eller hindrande. I enlighet med biologisk, psykologisk och sociologisk kunskap så uppvisar
människor en omfattande naturlig variation. Variationen är naturligtvis ofta en resurs. Tack och lov att
människor inte ser likadana ut eller tänker eller beter sig lika. En bedömare kan bortse från naturlig variation
eller fixera sig vid ideal eller medelvärden.

Det kan förekomma strävanden att öka likformigheten. Ett välkänt historiskt exempel utgör nazismen, där judar
och andra som avvek från nazisternas idealmänniska utsattes för omfattande och brutala elimineringsförsök. För
många år sedan var jag som forskare stationerad på en basstation inom socialtjänsten, där fyra team med två
socialsekreterare arbetade med ungdomar. Ett av teamen började arbeta något annorlunda med t.ex. grupper av
mammor. Detta ledde till motsättningar och kritik från de andra teamen – jag kunde inte i sak begripa varför. Det
hela slutade med att förvaltningsledningen ansåg sig tvungen att omplacera det avvikande teamet.
Likformighetskravet i arbetplatsgruppen var stenhårt. Att team arbetade olika kunde inte ses som en resurs eller
naturlig variation.

Likhetsfel
Vi har en tendens att uppmärksamma påtagliga likheter i omvärlden och att organisera fenomen utifrån likhet:
”Lika går med lika” (Gilovich & Savitsky, 2002). Denna tendens att tänka utifrån likheter kan ge upphov till
tankefel. Det har t.ex. beträffande sjukdomar funnits föreställningar om att en sjukdoms symtom bör likna dess
orsak eller dess botemedel. I t.ex. gammal kinesisk medicin lät man människor med synproblem äta fladdermöss
i tron att fladdermöss har bra syn (fel i sak). Inom astrologin tror man att t.ex. den som fötts i Lejonets tecken är
en stolt och kraftfull ledare. Inom grafologin (handstilsanalys) tror man t.ex. att en person med vänsterlutande
handstil håller något tillbaka, hans eller hennes sanna känslor. Inom psykoanalysen drivs mycket av tolkningen
av symboler av likhetstänkande. En man som drömmer om en orm eller en cigarr tänks ha bekymmer med sin
penis eller sin sexualitet.

I det mycket använda, men inte vetenskapligt underbyggda, Rorschach-testet skall den som testas rapportera vad
han eller hon ”ser” i symmetriska bläckplumpar på kort. Den som tolkar hela bilden anses ha en tendens till
grandiositet, medan den som tolkar små detaljer anses ha en tvångsmässig personlighet. Ett annat exempel utgör
när vi lättvindigt bedömer en människas personlighet utifrån utseende, klädsel eller ordningen på skrivbordet.
Det påstås att Albert Einstein en gång skall ha sagt:
”If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what then, is an empty desk?”
Enligt ”lika går med lika”-principen, så är den som har ett tomt skrivbord även tom i huvudet.

Likställighetsfel
Ibland likställer vi betydelserna när ett ord används i olika betydelser. Baggini (2007) påtalar som exempel att
det finns olika slag av ”tur” (”luck”). En anställd som råkade lämna sitt kontor strax före attacken mot World
Trade Center den 11 september 2001 kan sägas ha haft tur, ett slags tur utanför den anställdes egen kontroll
eller medverkan. En helt annan slags ”tur” är t.ex. en framgång som kan uppkomma genom envishet och idogt
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arbete – exempelvis en affärsframgång. I detta fall medverkar en person till att något händer. Gör man inte
skillnad på tur och tur kan förvirrade och ohållbara resonemang lätt uppkomma. Det borde i en del fall finnas
olika ord, men språket tillhandahåller bara ett.

Livsmedelstänk
För det mesta tror vi nog att de livsmedel vi köper eller blir serverade och äter är i sin ordning. Dessvärre är det
mycket som inte är synligt för oss, men diskutabla ingredienser finns där i alla fall. Mats-Eric Nilsson har skrivit
boken ”Den hemlige kocken” (Ordfront, 2007), i vilken han avslöjar fusket med vår mat. Enligt honom får en
genomsnittlig konsument i västvärlden idag i sig 6-7 kg tillsatsämnen såsom aromämnen, färgämnen,
smakförstärkare, stabiliseringsmedel, ytbehandlingsmedel, emulgeringsmedel. Det påstått färska bröd vi köper i
butiker och på bensinmackar tillverkas genom inköp av nedfrysta degämnen som kan vara upp till ett år gamla.
Köttbullar kan ha lågt köttinnehåll. Vaniljglass kan innehålla aromämnet etylvanilin utvunnet ur petroleum.
Nilsson menar att livsmedelsindustrin visar upp vackra och bedrägliga bilder på kor betande i hagar etc. I
Aftonbladet den 29 september 2007 hävdar han: ”Ju mer kulisser man ser, desto mer ska man vara på sin vakt.
Jag vet ingen annan bransch där man kan luras så flagrant.”

Livstempofel
Många av oss lever livet i ett högt tempo och försöker hinna med så mycket som möjligt och göra mycket så fort
som möjligt. Denna inställning kan skapa stress för oss själva och andra, göra oss sjuka och förstöra livet i ett
evigt trampande i ett ekorrhjul. Professorn i religionspsykologi, Owe Wikström, har skrivit en läsvärd bok med
den kritiska titeln ”Långsamhetens lov. Eller vådan av att åka moped genom Louvren.” Han påtalar bland annat
upplevelsenarkomani och talar för en långsamhetens kultur som motvikt.

Livstolkningsfel
Kända personer utsätts ibland för självutnämnda författare och biografiskrivare med det uppenbara syftet att
tjäna pengar och kanske förhöja den egna statusen. I bästa fall kan en bok ha producerats i samråd med den
berörde, men detta är ofta inte fallet och i synnerhet inte om den berörde är död, t.ex. en person som prinsessan
Diana. Många populärskribenter med sikte på de stora upplagsiffrorna och inkomsterna är dessutom mindre
nogräknade när det gäller källkritiken, prövandet av uppgifter och ägnar sig gärna åt godtyckliga tolkningar, t.ex.
sådana som kan ge rubriker i media och höja upplagesiffrorna.

I Aftonbladet den 4 februari 2007 recenseras en bok om kidnappningsoffret Natascha Kampusch som i åtta år
satt i fångenskap i en källare och som inte riktigt följt föreskrifterna för ett offer i vårt samhälle. Hon har själv
sökt kontrollera informationen om henne själv och få till stånd för henne själv fördelaktiga ekonomiska avtal.
Boken beskrivs som ett klippkollage av tyckanden från intervjuer, tidningsartiklar och författarnas eget
”tyckmyckande om vad som hände och varför”. Den kidnappade flickan som författarna tydligen inte fått ut den
information ifrån som de tänkt sig beskrivs som den ”dominanta prinsessan” som är ”besatt av kontroll”.
Aftonbladets recensent Pia Bergström menar att boken ”ger i sig underlag för funderingar – om makten över sin
egen livstolkning, om brottsoffers integritet i ett öppet samhälle”. Det ter sig mer etiskt och sakligt att den
kidnappade flickan får skriva sin egen historia eller i de stycken hon så vill bevara den för sig själv.
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De ofta beskäftiga livstolkningsfel som professionella psykologer gör framskymtar även i recensionen av boken.
”Psykologerna tycker att hon skulle må bättre om hon bröt ihop och erkände att hon levt i dödsskräck hela
tiden. ” Varför det? Då kanske hon skulle må sämre i fortsättningen. Bestående försämringseffekter är ett
allvarligt skadeproblem i samband med terapier. Vi människor är olika och unika som personer och utsätts för
olika livsomständigheter och upplevelser. Enkelspåriga tolkningar och schablonförslag kring människors liv
tillhör dumhetens domän och inte sällan kommer de från påstått professionella bedömare. Offer är unika
personligheter, tänker olika, känner olika och beter sig olika – tydligen svårt att fatta för en del innehavare av
fixerade tankefel.

Logik kontra verklighet - fel
De matematiska och logiska regler och tankegångar vi har är ibland inte väl anpassade till verklighetens natur.
Detta kan i vissa saklägen ge upphov till tankefel.
- En klassiker är inom matematiken att 1 + 1 = 2, men så är det inte alltid i verkligheten. Att två äpplen som vi
vardera räknar som 1 äpple kan vara mycket olika i storlek är lätt att inse. Ett annat exempel är att vi kan sätta en
anställd på att sköta en syssla utöver en redan anställd. Vi kan då tro att vi får dubbelt så mycket uträttat.
Men det kan uppstå processer typ pratande, konflikter, missförstånd etc i två-personsystemet som gör att det bara
uträttas arbete för t.ex. ½ eller 1 eller 1,5 personer. Det skulle också kunna uppstå processer, t.ex. om den ende
anställde myglat tidigare, som leder till att det utförs arbete för t.ex. 3 personer. En annan klassiker är att 1 = 1.

Två heltidsanställda inom samma arbete, t.ex. lärare, kan ytligt anses ha lika mycket att göra, dvs. att
arbetsinnehållet är likvärdigt. Närmare granskning kan visa att den ene utför hälften av en normal lärartjänst och
den andre utför 50 procent mer än en normal lärartjänst. Detta kan vara något som schemaläggaren inte
observerat eller ens vill se, utan har enbart räknat på timtal i katedern utan att beakta t.ex. antal olika kurser,
förberedelsevolym, konferensvolym, förflyttningstider mellan skolor, elevantal, elevernas förmåga att lära och
arbeta självständigt, examinationsvolym för olika kurser, granskningsarbetet för inlämningsuppgifter i olika
ämnen m.m.

- Ett annat exempel är den logiska principen att A och icke-A utesluter varandra, men så är det ofta inte i
verkligheten. Vetskapen att Kalle är elak kan tyckas logiskt utesluta att Kalle är snäll, men det kan mycket väl
vid närmare granskning visa sig att Kalle har drag av bådadera egenskaperna, om vi nu okritikt godtar så vaga
beskrivningar som egenskaper.

- Ett annat exempel utgör den logiska uppställning som är känd som ”modus tollens”.

Premiss 1: Om A, så B.
Premiss 2: Icke-B gäller
Slutsats: Icke-A gäller.
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Om vi låter A betyda t.ex. att hjulen på en bil rör sig och B betyda att bilen rör sig, behöver inte denna logiska
uppställning vara giltig. Om vi t.ex. hissar upp bilen, så kan hjulen snurras utan att bilen rör sig. Vi har då brutit
den kausala förbindelsen mellan hjulens rörelse och bilens rörelse. Det blir då i sak felaktigt med slutsatsen
”Icke-A gäller”, dvs. att hävda att hjulen inte rör sig när de faktiskt gör det.

- Ett annat exempel utgör frågeformulär där konstruktörerna ofta använder sig av logiska konstruktioner som inte
stämmer med verkligheten. Detta sker ofta under en påstått vetenskaplig täckmantel och nonsensresultat kan
presenteras i avhandlingar och artiklar. Exempelvis kan begrepp vara odefinierade, skalor kan ha en pol, när de
borde ha två poler och en bedömning kan göras på en dimension, när verkligheten är flerdimensionell. Ett
autentiskt exempel utgör en förstudie av effekterna av ett hälsopreparat, där studien påstods ske under ledning av
en namngiven överläkare och professor.

De som prövade preparatet skulle fylla i ett formulär efter varje testperiod. I instruktionerna sammanblandas på
ett mycket förvirrande sätt begreppen ”upplevelse” och ”effekt”, vilket är logiskt skilda begrepp.
Försökspersonerna ombads bedöma upplevelse/effekt på en 10-stegs-skala och för fem indikatorer: sömn,
minnesförmåga, koncentrationsförmåga, trötthetsdämpning och stresshantering. Skalan hade en pol och löpte
från steg 1 (”ingen effekt alls”) till steg 10 (”mycket stark effekt”). Resten av skalstegen var odefinierade. Det är
även uppenbart att undersökarna enbart tänker sig positiva effekter, då skalorna saknar ett motsvarande
område för negativa effekter (dvs. även en negativ pol) och inte heller kan fånga upp blandade positiva
respektive negativa effekter. Det råkar vara så att människor i verkligheten kan få även negativa eller blandade
upplevelser/effekter av preparat. Dessutom kan det förekomma upplevelser/effekter utanför de valda fem
indikatorerna.

Formulärets logik uppvisade en undermålig anpassning till verklighetens natur och inbjöd dessutom till
positiva förväntanseffekter och preparatrelaterad omtolkning av fluktuationer i indikatorerna som naturligtvis var
känsliga även för många andra faktorer än preparatet (om detta hade någon effekt utöver upplevelsen ö h t).

- Ett exempel på hur flera dimensioner eller begrepp logiskt kan konstrueras som en dimension eller ett begrepp
utgör följande exempel på påhittad ledande formulärfråga.

”Jag tycker om eld” (svar på 10-stegs-skala från ”inte alls” till ”så mycket det är möjligt”)

Frågan är vag då det förekommer en mängd olika slags eld eller begrepp om eld. Vi kommer inte att veta vad de
svarande tänkt på för slags eld när de svarade. Det är inte särskilt svårt att exempelvis tänka sig personer som
gillar små brasor inomhus, fascineras av fyrverkerier, ogillar brinnande stearinljus på grund av brandrisk och
känner skräck inför brinnande hus och bilar eftersom människor kan dö i sådana bränder. Vad svarar en sådan
person på en så vag och enkelspårig skala som dessutom bara har en positiv pol, ingen negativ. Alla de som hatar
eller känner skräck inför eller starkt ogillar eld kan bara svara ett ljummet ”inte alls”. Verklighetens natur skulle
kunna klargöras bättre med ett flertal skalor för olika typer av eld och dessutom med både positiva och negativa
poler. Om verklighetens natur klargörs bättre genom att använda så mycket som 10 skalsteg finns anledning
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ställa sig mycket skeptisk till. Färre och bättre definierade skalsteg är i allmänhet nog att föredra. Dessutom är i
regel icke eller minimalt ledande frågor att föredra, t.ex. ”Vad tycker du om eld av olika slag?” (denna fråga
förutsätter att personen tycker något om eld) eller mindre förutsättande ”Känner du något inför eld av olika
slag?” (denna fråga förutsätter inte att personen känner något inför eld)

- Ett inte ovanligt exempel på dålig anpassning mellan logik och verklighetens natur är när någon för ett
långrandigt resonemang eller bränner av ett flertal frågor i följd och sedan vill ha svar. Det finns faktiskt
rätt snäva kapacitetsbegränsningar hos vår uppmärksamhet och arbetsminne och kognitiv kollaps kan bli följden
hos den som skall svara. En lämplig motstrategi är att be personen upprepa, klargöra eller koncentrera frågan och
inte svara enbart på grundval av vad man tror att frågeställaren menat. En logisk följd av långa oklara frågor eller
flera frågor i följd kan bli att när de besvaras med ett vagt svar, t.ex. ja, hm eller nej, så går det inte att avgöra
vilken av de ställda frågorna som svaret avser. Att ta en sak i sänder, en fråga i taget, är en lämplig strategi både
för frågeställaren och den som skall svara.

- Även felaktiga referat av sådant som sagts eller skrivits utgör bristande anpassning till verklighetens natur.
Inte ovanligt i debatter och till och med förekommande i domstolar är att någon påstås ha sagt eller skrivit något,
vilket vid närmare kontroll inte visar sig vara fallet eller inte rimligt säkerställt. I en del fall har personen sagt
motsatsen till vad som påstås. Till god logik hör även noggrannhet och kontroll och att inte starta upp
argumentation på obefintlig eller svag saklig grund.

Lojalitetsfel
Det är möjligt att låta sig påverkas av sin aktuella grupp, t.ex. arbetskamraterna, att lojalt inta en ståndpunkt
i en sakfråga där de övriga gruppmedlemmarnas synpunkter inte är relevanta. Det kan finnas t.ex.
sakförhållanden, etablerad kunskap eller lagrum som avgör vad som är korrekt.

- ”Jag gör ingen resursanalys för familjemedlemmarna i min sociala utredning, då det minskar
möjligheterna att få igenom ett tvångsomhändertagande i länsrätten.”
Detta tankefel är mycket vanligt, men olagligt enligt lagens direktiv. Utredaren är lojal mot den sjuka
utredningskulturen.

Ibland används argument kring lojalitet, socialt tryck etc. för att avvisa uppgifter från en person, när
personen kan uppvisa en erforderlig saklig grund, som inte kan ha uppkommit genom lojalt tänkande..
Lojalitetsargumentet blir då inte relevant.
- En av den åtalade anlitad sakkunnig har gått igenom förhörsledarens frågor i en dialogutskrift av ett förhör och
konstaterar i sitt yttrande till domstolen att av 200 frågor är 20 st hypotesneutrala och 178 st är genom
förutsättande, ledande, argumenterande och upprepande frågeteknik inriktade mot att få bekräftelse på hypotes
A, medan övriga hypoteser möjligen antyds med 2 frågor. Detta kan lätt oberoende kontrolleras av annan person.
Utredningen är därför att bedöma som ensidig och ofullständig. Alla parter har tillgång till både dialogutskriften
och sakkunnigyttrandet med specifikationer i texten. Målsägandens advokat frågar den sakkunnige om han är
opartisk och hur mycket han fått betalt för yttrandet, men ställer i övrigt inga frågor. Åklagaren frågar hur många
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liknande yttranden som den sakkunnige utarbetat tidigare på uppdrag av försvarsadvokater. Ur logisk synpunkt
är frågorna från dessa båda inte relevanta, då underlaget i sak ser ut som det gör oavsett vem som anlitat den
sakkunnige, betalning eller antal tidigare yttranden. Däremot skulle underlaget i sakfrågan kunna utsättas för
kritiskt prövande frågor och t.ex. något relevant sakförhållande kunna framkomma den vägen. Avsikten med
juristernas frågor var att få domstolens ledamöter att begå ett tankefel kring lojalitet och bortse från den
sakkunniges analys på irrelevanta grunder. Om det kunnat påvisas fel i sak i den sakkunniges analys så hade det
varit en relevant grund att förkasta analysen, men detta påvisades inte.

I vissa sammanhang kan det vara källkritiskt befogat att förkasta en uppgift på grund av tecken på lojalitet,
t.ex. vid uppenbart subjektiva bedömningar och iakttagelser. I andra sammanhang kan det vara fel tänkt att
förkasta något på grund av tecken på lojalitet, t.ex. något som kan oberoende kontrolleras, på grund av tecken på
lojalitet.

Lotterifel
Syftet med lotterier är i regel att ge arrangören en mycket rejäl vinst. Denna måste betalas av lottköparna.
För att lotteriet skall ge vinst kan bara en del, oftast mindre del, av de inkomna pengarna utbetalas
som vinster. Att någon eller några få stora vinster utbetalas utgör lockbetet till det bedrägeri som många
människor villigt underkastar sig. Forskning har visat att vi har en benägenhet att överskatta små
sannolikheter. Den objektiva möjligheten till en större vinst är i praktiken försumbar, medan vi i den subjektiva
upplevelsen/tron kan tycka oss se möjlighet till en större vinst. De enda säkra vinnarna är arrangören och de som
inte köper lotter. Nu kan man ju göra det av andra skäl än att tro på möjligheten av vinst, t ex välgörenhet.
sociala skäl eller för att bidra till skolbarns klassresa.

Den 14 augusti 2006 får jag ett reklamutskick från Socialdemokratiska kombilotteriet, som i denna omgång
säljer 200 000 lotter á 200 kr per styck. Här finns fem skattefria miljonvinster plus några mindre vinster att
hämta. Det inses att chansen till en miljonvinst är 5 dividerat med 200 000 eller 0,0025%. Lotteriet hävdar det
ger ”Störst chans att bli miljonär”. Jämfört med vad? I suggestiv stil avslutar lotteriets chef med orden:

”Ta ett steg närmare dina drömmar och
ge dig själv chansen till ett rikare liv.
Välkommen att bli en av våra vinnare!”

Om hon syftar på ett penningrikare liv eller ett andligt, kulturellt, relationsmässigt, estetiskt etc. rikare liv är
oklart. I det senare fallet kanske det inte behövs mer pengar. Eftersom nästan alla köpare kommer att förlora sina
200 kr per lott, så kan hävdas att de tar ett steg bort från sina drömmar och ett rikare liv (noga räknat förlorar de
lite ränta också). Lotterichefen glömmer att välkomna den stora kadern av förlorare: ”Välkommen att bli ännu en
av våra många förlorare. Din chans att vinna är i stort sett bara inbillning och önskedröm!” Man kan undra hur
mycket pengar svenska folket årligen förlorar på lotterier? Tittar man på kombilotteriet som kanske inte tillhör
de värsta så bör inkomma 200 000 x 200 kr = 40 miljoner. Frånsett de fem miljonvinsterna är totala
vinstsumman försiktigtvis oredovisad i reklampapperet, vars ena sida har en stor suggestiv skärgårdsbild i färg i
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stället.. Ska vi gissa på ett par miljoner till? Javisst, utskicket och distributionen blir reklambyrån, tryckeriet och
posten rika på, men inte lottköparna. Och staten skall ha sin andel. För en sympatisör som vill gynna sitt parti
borde det te sig bättre att skänka pengar direkt till partiet i stället för att en stor del skall försvinna åt andra håll
därför att bidragsgivningen ges formen av ett lotteri?

En annan typ av lotterifel är när det inkommer email om att vi vunnit på något stort utländskt lotteri utan att
någonsin ha köpt en lott. I detta fall torde de påstådda vinnarna vara många. Det räcker med att kanske en
mottagare av 10 000 skall vara godtrogen och villig att betala de s.k. avgifter etc. som först kommer att avkrävas
en intresserad vinnare för att det skall bli vinst för denna typ av kriminell arrangör. Ingen vinst kommer någonsin
att betalas ut – det blir bara en förlust, när arrangören mjölkat den godtrogne. För människor som tror alla om
gott (ett tankefel ja) kan lärdomen bli dyrbar.

Lucifer-effekten
Lucifer var Guds favoritängel, som förvandlades till att bli Satan. Under en del betingelser kan vanliga, hyggliga
människor förvandlas till att bete sig ondskefullt och psykiskt eller fysiskt skada eller till och med döda andra
människor. Detta kan inträffa utan att det ges någon order om det och på eget initiativ. Socialpsykologen
Zimbardo har tagit upp frågan i sin bok ”The Lucifer effect. Understanding how good people turn evil”(ref. av
Herbert, 2007). I denna berör han sitt klassiska experiment 1971 på Stanford-universitet i Kalifornien (se även
www.lucifereffect.com respektive www.prisonexp.org, där experimentets förlopp beskrivs i text och bilder – kan
rekommenderas). Fängelseexperimentet har rapporterats av Haney, Banks & Zimbardo (1973)
och även kommenterats av sociologen Baumann i boken ”Auschwitz och det moderna samhället” (1994).
Zimbardo och medarbetare skapade ett simulerat fängelse på universitetet och studenter slumptilldelades att
spela fångar respektive fångvaktare. Zimbardo blev tvungen att avbryta experimentet efter sex dagar, då det
visade sig att fångvaktarna blev inhumana och sadistiska maktmissbrukare gentemot fångarna. Fyra fångar bröt
ihop psykiskt och fick lämna experimentet under tiden det pågick. De som var kvar började uppleva att det som
hände var på riktigt. Zimbardo diskuterar i sin bok även de beryktade övergreppen på fångar i Abu Ghraibfängelset utförda av amerikansk personal under Irak-kriget. Det finns många händelser under krig med övergrepp
och folkmord på civila som utförts utan given order av vanliga soldater.

Zimbardo är kritisk till uppfattningen att det är individens karaktär som skapar övergreppsbeteende och pekar på
den sociala strukturens och situationsfaktorernas betydelse och på en stegvis process mot ökad grymhet.
Samtidigt lever vi i samhällen som utkräver individuellt ansvar genom rättssystemet och enligt vad många av oss
anser bör fortsätta med. Zimbardo föreslår ett tiopunktsprogram för att motverka Lucifer-effekten, vari bland
annat ingår att erkänna misstag. Det bör påpekas att det var en mindre del av fångvaktarna i Stanfordexperimentet som svarade för de påhittade grymheterna. Zimbardo menar att han genomfört det mest oetiska
experimentet i den psykologiska forskningens historia och verkar ångra det.

Det är lätt att hålla med om detta när man läser hans redogörelse över de brutala ingredienserna på webbplatsen.
Han medger att han själv drogs med som ledare och inte reagerade tillräckligt snabbt. Experimentet avbröts först
när han fick en rasande utskällning av en av de anlitade intervjuarna, forskaren Christina Maslach (senare känd

236
för sin forskning om utbrändhet). Zimbardo uppger att hon var den enda av ett 50-tal personer som så starkt
kritiskt reagerade på vad som pågick. En reflektion som ligger nära tillhands är att om den kunskap experimentet
gav funnits hos t.ex. ledningen för Abu Ghraib - fängelset (och säkert på många andra ställen) så skulle inte
personal ha givits så fria och vaga direktiv.

Lucifer-effekten finns förstås även i det svenska samhället, men inte i de extrema former som påpekats på en del
andra håll. Filosofen Harald Ofstad har i sin bok ”Vårt förakt för svaghet” analyserat nazismens normer och
värderingar och hävdar att de i mindre tydlig form finns även i vårt eget samhälle. Polis begår ibland övervåld
och skjuter i onödan. Socialtjänsten som skall skydda barn gör sig ibland skyldig till mycket brutala
omhändertaganden (ibland med polishämtningar som även poliser reagerat på) och obefogad isolering av barn
från sina föräldrar. Socialtjänstens utredningar konstrueras i stor utsträckning som utredningsövergrepp med t.ex.
överdriven felsökning, ignorerande av mänskliga resurser och godtyckliga bedömningar.

Domstolar tar sig emellanåt friheten att döma människor på svaga och otillräckliga grunder. I våra skolor
förekommer att elever mobbas och trakasseras av både andra elever och i betydande utsträckning även av lärare.
På arbetsplatser förekommer vuxenmobbning och t.ex. sexuella trakasserier. I våra medier utbasuneras
hänsynslöst skvaller, lögner och felaktiga anklagelser om enskilda personer med girighet efter ökad försäljning
och annonsintäkter som pådrivande faktorer. Nästan alla dessa övergrepp begås av vanliga människor, få torde
uppvisa personlighetsstörning eller psykisk störning etc.

Det är naturligtvis ett självgynnande tankefel att övergreppen händer ”där” och begås av ”dom” och inte av ”oss”
goda människor ”här”. Vi är bara ofelbara i vår egen föreställningsvärld. Ofelbarhetsmyten leder till att
upprättelse åt dem som drabbas sällan ges. Det kan förefalla som om den humanistiske psykologen Maslows
(1963) påtalande av att det förekommer ”fruktan för kunskap” är relevant. Bristen på närmare granskning gör att
vi slipper se och tänka på sådant som skulle störa oss och starka aktörer i samhället. Exempelvis är den statliga
utredningen (SOU 2002:37) kring Osmo Vallos död vid brutalt polisingripande närmast ett undantag. Se även
Lydnadsfel och Organisationspsykos.

Lydnadsfel
Lydnad är inte alltid något önskvärt sett utifrån viktiga värderingar. Order som ges kan vara olämpliga eller
onda. Socialpsykologen Milgrams etiskt kontroversiella lydnadsexperiment visade att många, inte alla,
människor när de fick order utförde handlingar som kunde skada en annan människa (Milgram, 1975). Lydnad
har bidragit till hemskheter i många krig. Ett mer närliggande i exempel i vårt land är att många utredare
okritiskt följer givna direktiv eller arbetsplatspraxis, vilket kan leda till en utredning om skadar människor.

Ett vanligt lydnadsproblem är att av lydnad hemlighålla missförhållanden eller annat som borde avslöjas och
rättas till. Lydnad leder ofta till att missförhållanden, olagligheter etc. fortsätter. Ett omtalat exempel är hur
personal på stora ICA-butiker i december 2007 avslöjades ha fått order att sätta ny datummärkning på gammal
köttfärs, vilket de lydigt gjort utan att anmäla saken. Annan lydnad kan vara av godo, t.ex. att lyda
hastighetsgränserna längs vägarna eller en läkares befogade råd.
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Lyssnarfel
Att lyssna med full uppmärksamhet är ofta något vi inte lyckas med, förmodligen mer beroende på inre än på
yttre störningar. Förhandsuppfattningar och förväntningar kan göra att vi tycker oss höra något helt annat än det
som sägs. Vi kan tro oss ha hört vår egen tolkning av vad som sagts. Den mycket begränsade kapaciteten hos
vårt arbetsminne bidrar till lyssnarfel – vi har svårt att hålla i minnet det som tidigare sagts i t.ex. ett samtal. Det
förekommer mentala fenomen som kan betecknas som ”inre brus” – exempelvis att vi tänker på annat, tänker ut
vad vi bör säga härnäst, repeterar repliker, önskar den andre åt helvete m.m. Om vi tror oss kunna lyssna på två
budskap samtidigt så har vi fått fel för oss – vi klarar maximalt ett åt gången. Det är krävande nog att lyssna
ordentligt på ett budskap.

Av det ovan sagda följer ett tankefel som består i att vi tror att någon lyssnat och förstått vad vi sagt, när så inte
alls skett. Mottagaren har haft uppmärksamheten någon annanstans. Detta händer då och då för oss alla.

Lyxfällan
Det är sedan länge väl känt att enskilda personer och familjer kan göra inköp som överstiger tillgångar och
intäkter och kan dra på sig skulder som de inte har intäkter att klara av. Fenomenet har beskrivits i en TV-serie
maj 2007. Både lätthet att få krediter och fel i tänkandet torde bidra till att människor hamnar i lyxfällan. Det
förekommer reklam som uppmanar människor att ta dyra lån till lyxkonsumtion som resor och lyxprylar.
Grundregeln att spara först och köpa sedan och dessutom hålla en realistisk buffert för oförutsedda utgifter sätts
ur spel. De månatliga utgifterna kan öka och bli större än inkomsterna, vilket blir ohållbart. Att låna kan vara en
dålig affär, då det nästan alltid tillkommer räntekostnader. Att man kan dra av räntekostnader i deklarationen
innebär inte alls att de är kostnadsfria, bara att de sjunker. Om inkomsten haft räntebeloppet inräknat så hade
inkomsttagaren fått behålla en hel del efter skatteavdrag. Den delen blir en räntekostnad som fördyrar det som
köpts.

En annan grundregel är att bara låna till bostad (om man har ekonomisk täckning för det förstås) och undvika att
låna till annat. Ska man låna till en bil bör den vara absolut nödvändig för att t.ex. kunna ta sig till och från ett
arbete. Det är också viktigt att vara helt klar över att bilar snabbt sjunker i värde allteftersom tiden går och att de
behöver repareras. Om man struntar i att räkna eller har dåliga matematikkunskaper kan det säkert bidra till att
gå in i lyxfällan. En del kan också ha svårt att sätta gränser för sig själva och andra i familjen, t.ex. vad gäller
onödiga krogbesök, vin och sprit, kläder som inte behövs, taxiresor, biobesök, dyra koncertbiljetter,
lyxsemestrar, onödigt mobilprat osv. Många mindre utgifter som var för sig kan verka överkomliga blir till stora
summor. En tredje grundregel är att reklam är detsamma som bedrägeri. Syftet är att lura dig att köpa sådant du
inte behöver. Det gäller att kritiskt ifrågasätta budskapen och övertalningstricksen och efterfråga avgörande
uppgifter som inte finns redovisade om t.ex. en produkt eller tjänst. Det finstilta är ibland mycket intressant och
visar att det storstilta var lögnaktigt. En kritiskt granskande attityd är ett motmedel till lyxfällan. Ett gammalt
ordspråk talar om att rätta mun efter matsäcken.
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Långsiktighetsfel
Ett förekommande tankefenomen är att vi kan ha svårt för att befatta oss med vad som kommer att hända eller
kan hända på lång sikt. Detta verkar gälla både för individer och på kollektiv nivå.
- Om någon beter sig illa mot andra människor, så kan konsekvenser uppkomma inte bara i form av omedelbara
reaktioner utan även på lång sikt, t.ex. att andra undviker personen, något som personen kanske inte tänkt på.
- En butikskedja som uppträder grinigt mot kunderna när dessa klagar på och vill återlämna varor kommer
efterhand att förlora kunder, medan konkurrenten som är frikostig med att återta varor kan vinna i längden.
- En anmärkningsvärd brist i långsiktigt tänkande har på senare år uppdykandet av icke budgeterade stora
pensionsskulder i kommuner och landsting varit. För t.ex. Örebro läns landsting började man enligt
pressuppgifter först 2005 att tala om att budgetmässigt hantera en pensionsskuld på 4,5 miljarder kronor som
måste utbetalas framgent till anställda. I pensionssystemet för kommunanställda fram till 1998 sköt man
betalningarna framför sig i stället för att löpande avsätta pengar för framtida pensionsutgifter vid varje
löneutbetalning. Sedan 1998 betalas pensionerna samtidigt som löneutbetalningarna sker.
- Mänsklighetens tänkande och beteende i miljöfrågor utgör en lång historia av långsiktighetsfel, där arter
fortlöpande utrotas, ekologin förstörs, gifter sprids och klimatet påverkas på sätt som inte var tänkt. Kortsiktigt
tillväxttänkande hos individer, grupper eller organisationer blir destruktivt för människan själv på lång sikt.

Ett tänkvärt motexempel utgör planteringen av ekar på Visingsö på 1600-talet med syftet att vi idag skulle ha
ekvirke till våra krigsskepp!!

Läkarfel
Även inom läkarkåren förekommer bedömningsfel, t.ex. görs bedömningar på svagt underlag och bristande
utredning – ibland kanske oundvikligt då det råder tidspress och det gäller att hushålla med utredningsresurserna.
Förnekandestrategier och alltför begränsat tänkande hos läkare kan ställa till med mycket lidande – ibland kan
man undra om läkare fått någon utbildning alls. Bland tankefel som kan förekomma finns följande:
- Patienten sjukförklaras eller får en diagnos trots att patienten är frisk.
- Patienten friskförklaras eller får ingen diagnos trots att patienten är sjuk. I extrema fall skickas patienten hem
och avlider snabbt. I Aftonbladet den 7 oktober 2006 beskrivs ett fall där läkaren missade att en patient fått näsan
krossad av en häst.
”Läkaren sa att det inte var någon fara, att näsan inte var bruten.” Det tog nästan ett år av besvär innan hon
fick veta att näsan var bruten genom en annan läkares remiss till en specialist och operation måste ske.
- Patienten förklaras sjuk, men får en felaktig diagnos. I Aftonbladet den 25 september 2006 nämns en man som
fått ont i ryggen och läkarna trodde länge det var fel på njurarna och han medicinerades felaktigt. När det väl
upptäcktes att han hade cancer så hade den redan spridit sig till skelettet.
- En fysisk sjukdom bedöms vara ett psykiskt fenomen. I Aftonbladet den 25 september 2006 nämns ett fall med
en 51-årig man som fått ont i ryggen och av läkaren fått höra att han var ”inbillningssjuk”. ”En morgon bar inte
benen honom. Då hade han blivit förlamad från bröstkorgen och neråt på grund av all cancer i kroppen.”
Mannen avled kort efter. I samma tidning den 27 september intervjuas en man som blivit nonchalerad av läkaren
på vårdcentralen när han fick gå och kissa mellan 30 och 40 gånger per dygn vid 40 års ålder. ”Han sa att jag
hade nervösa besvär, att jag hade ett stressigt jobb.” Det visade sig senare att mannen hade avancerad
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prostatacancer och han fick besked att han hade tre till sex månader kvar att leva. Sju år senare lever mannen,
vilket även belyser frågan om kategoriska läkarprognosers korrekthet. Mannen blev förlamad och sitter sedan
snart sex år tillbaka i rullstol och cancern har spridit sig till skelettet.
- Psykologiska och sociala fenomen kan göras om till medicinska.
- Åtgärden som sätts in är verkningslös eller felaktig. Detta är delvis oundvikligt då t.ex. en medicin inte verkar
för alla med en viss sjukdom. Värre är när åtgärden försämrar sjukdomen.
- Medicinska åtgärder kan väljas när åtgärder kring livsföringen i första hand borde prövats – kost. motion,
sömn, arbetsförhållanden etc.
- Övermedicinering, t.ex. har det hävdats att de boende på äldreboenden tar i genomsnitt tio mediciner var.
- Biverkningar av mediciner kan felaktigt tolkas som symtom.
- Ineffektiv behandling tillåts fortgå under lång tid utan att prövas.
- Medicineringen är onödig eller gör mer skada än nytta.
- Smärtstillande medicin kan överdoseras. Ett exempel som jag fått berättat var en kvinna med förlamning i
ansiktet som fått morfin, men ville ha mer smärtlindring. Hon fick ytterligare en dos som skickade henne över
gränsen.
- Onödiga undersökningar. Jag minns när jag frågade en specialistläkare varför jag hade fått gå igenom en
omfattande röntgenundersökning av njurarna. Hans svar var att han inte begrep det heller.
- En som det verkar sällsynt men omskriven typ av fel är när en kirurg opererar fel kroppsdel eller opererar fel
patient.
- Okritiskt övertagande av annan läkares bedömning eller diagnos.
- Det medicinska arbetssättet överförs till områden där andra arbetssätt är mer lämpliga. Om lille Kalle, 10 år, får
aggressiva utbrott hemma och i skolan, så är det en föga lämplig metod att lägga in familjen på en
barnpsykiatrisk klinik och studera vad som händer i denna icke-naturliga miljö. Det metodiskt rimliga är att
observera, intervjua och göra problemanalys kring vad som händer i de naturliga miljöerna och söka sätt att
förändra vad som händer där.

Det finns en samlingsbeteckning för de skador som sjukvården (inte bara läkare) åsamkar patienterna, nämligen
”iatrogena skador”. Det har hävdats att 3-4% av patienterna drabbas av sådana. En intressant bok vad gäller
läkares tänkande och misstag är dr Jerome Groopmans ”How doctors think” (2007).

Läkemedelsfel
Det finns mycket pengar att tjäna på att tillverka och sälja läkemedel och diverse hälsopreparat och de som är
skrupelfria kan tjäna mest. Via reklam och tidningsreportage (där läkemedelsbolag sett till att styra
informationen) kan vi luras att köpa läkemedel som vi inte behöver eller som är verkningslösa eller rentav
skadliga. Det är väl känt att läkemedelsbolag fuskar bland annat genom att undanhålla studier som visat att
preparat inte har påstådd verkan.

Även rapportering om biverkningar kan starkt misstänkas vara i underkant därför att läkemedelstillverkare har
föga intresse av sådan rapportering och såväl patienter som läkare kan förbise, glömma, feltolka och
underrapportera. Det är inte säkert att vare sig läkare eller patient uppfattar att ett visst symtom är en
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läkemedelsbiverkan. Det är läkemedelbolagen själva som vartannat år ger ut den s k Patient-FASS (och även en
mer omfattande version för läkarna), där de godkända läkemedlens verkningar, användningsområden,
biverkningar, kontraindikationer m.m. anges. Denna skrift är minst sagt jävig och man kan undra vilka uppgifter
som påförs? Varje gång experter är oeniga – blir det den för preparatet mer gynnsamma versionen?

På internet säljs läkemedel olagligt och ofta förfalskade, dvs. verkningslösa eller skadliga eller med tillsatser
som inte redovisats. Hälsopreparaten utgör en djungel med käck reklam och anekdoter om personer med
förbättringar, men utan redovisning av några undersökningar och kritiska granskningar som underlag för
köparna. Effekterna kan även vara skadliga, särskilt vid mer intensiv användning och blandning. Vad gäller
bantning tycks det ständiga flödet av bluffpreparat aldrig upphöra, dvs. det tycks finnas godtrogna köpare år efter
år.

Även om läkemedel och hälsopreparat allmänt anses ge hjälp, så kan de ibland förorsaka skada och användaren
måste vara på sin vakt mot försämringseffekter. Det kan även vara så att skademöjligheterna är föga utforskade,
då det inte legat i tillverkares och säljares intresse att satsa resurser på sådant. Jag minns väl ett felaktigt
utformat utvärderingsformulär (där man viftade med en medicinprofessors namn) som jag fick se, där det utan
vidare förutsattes i frågorna att effekterna som rapporterades skulle vara positiva. Dessutom fanns inga
kontrollfrågor för andra faktorer. Negativa effekter verkade sakna intresse för formulärkonstruktören.
Hälsopreparaten är inte bra bara för att de utgör ett alternativ till skolmedicin. Att t.ex. äta varierad och lämpligt
sammansatt kost kan vara viktigare än att stoppa i sig preparat.

Ett inom forskning väl påvisat tankefel är att en användare kan få gynnsam effekt av ett verkningslöst
preparat (s.k. placebo) och tro att preparatet gett upphov till effekten, när det i själva verket är användarens
egen tilltro etc. som gett upphov till effekten.

Lämplighetsfel
Det finns mycket som är juridiskt tillåtet, men ändå inte lämpligt, bl.a. kan det bli icke önskvärda konsekvenser
av handlandet. Ett klassiskt exempel är ljugande, som i regel är juridiskt tillåtet (med vissa juridiska undantag,
t.ex. vittnesmål under ed, självdeklaration av inkomst), men kan ge allvarliga konsekvenser för den som ljugit.
Exempelvis kan en politiker eller en privatperson förlora sin trovärdighet genom att ljuga. Det kan alltså
innebära ett lämplighetsfel att göra något som är juridiskt tillåtet.

- För en del år sedan hade jag telefonkontakt med Statoil som återkommande ställde upp ett tanksläp med farligt
gods-skylt precis utanför staketet till vårt hus. Svaret från både administrativt ansvarig och från chauffören blev
att de hade rätt att göra det och tänkte fortsätta med det, trots att jag påtalade att agerandet skulle få svåra
konsekvenser för Statoil. Jag använde då omgående en enkel konventionell politisk aktionsmetodik. Jag faxade
in samma kritiska insändare om Statoils agerande till tio tidningar i regionen. Åtminstone några tog in
insändaren. Inget tanksläp ställdes någonsin upp mer i vårt bostadsområde, så jag behövde inte ens repetera
insändaromgången med en förnyad attack. Statoil ville inte få dåligt rykte i regionen. Det räckte med en omgång
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stryk. Nu får Statoil dessutom figurera i denna skrift som en ytterligare konsekvens av sin juridiskt möjligen
korrekta, men i praktiken olämpliga, arrogans.
- Formidabla exempel på lämplighetsfel utgör just när detta skrivs i februari 2006 dels danska Jyllandspostens
omogna publicering av nidbilder av profeten Mohammed och dels danske statsministerns vägran att träffa ett
antal ambassadörer från arabländerna med anledning av bilderna. Inget juridiskt fel begicks såvitt framkommit,
men väl rejäla lämplighetsfel, som ledde till våldsamma reaktioner. Ambassader brändes, antidanska upplopp
ägde rum och danska varor köpbojkottades. Dessa lämplighetsfel belyser även hur andra som inte har med saken
att göra kan drabbas av konsekvenserna. Andra länders ambassader blev också förstörda i attackerna och
oskyldiga butiksägares butiker plundrades. Dödshot har uttalats.
- Andra formidabla exempel på lämplighetsfel utgör bonushanteringen till höga chefer i en del bolag. Det må
vara juridiskt tillåtet att dela ut mångmiljonbonusar efter att ha t.ex. tagit ut oskäligt höga priser eller avgifter av
kunderna i bolaget, men det kan vara högst olämpligt. Skandalerna kring försäkringsbolaget Skandia utgör ett
varnande exempel.
- Ett annorlunda exempel gäller många utredningar inom offentlig förvaltning, t.ex. socialtjänstens utredningar,
där det tydligen inte ansetts juridiskt nödvändigt att kräva att alla uppgifter från uppgiftslämnare skall vara
bestyrkta från uppgiftslämnaren så långt de tagits in i utredningen och att en person som är föremål för utredning
skall erbjudas att replikera på alla uppgifter som berör honom själv (och eventuellt eget barn). Barn bör även ha
egen replikmöjlighet, när så är möjligt. Uppgifter som kan kontrolleras mot säkerställda uppgifter från annat håll,
t.ex. registeruppgifter bör kontrolleras. Uppgifter bör vara bestyrkta, systematiskt replikerade och i övrigt
kontrollerade innan de används för analys, diskussion, förslag till åtgärder och beslut. Lämpligheten av att arbeta
med rimligt säkerställda uppgifter åsidosätts i mycket stor utsträckning och leder till ett stinkande
utredningsträsk inför vilket inte bara socialförvaltningar och socialstyrelse utan även domstolarna förhåller sig
tämligen passiva. Till konsekvenserna hör att berörda personer blir uppretade och upprörda över att felaktiga
uppgifter och skeva urval av uppgifter finns i utredningarna, att förtroendet för myndigheter och demokratin
undergrävs, att berörda personer (inräknat barnen som är mest utsatta i utredningsträsket) skadas av felaktiga och
missvisande uppgifter, att felaktiga eller olämpliga beslut rimligen kan fattas, när man arrogant underlåter att
arbeta med rimligt säkerställda uppgifter (dvs. bestyrkande från alla uppgiftslämnare, systematisk replikering
från alla berörda, övriga möjliga kontroller av betydelse). En och annan klient upprättar långa listor över sakfel i
utredningar, vilket är ytterligare ett symtom på de sjuka utredningskulturerna. Men juridiskt får alla
lämplighetsfel i form av inskrivande av felaktigheter i utredningarna inga konsekvenser.

- Ett annat exempel utgör de läkarutlåtanden kring hälsotillstånd, som skrivs utan att läkaren själv träffat
patienten och som kan läggas till grund för beslut med långtgående konsekvenser för patienten, t.ex.
försäkringskassebeslut eller omhändertaganden av barn. Tydligen är detta juridiskt möjligt, men i många fall
uppenbart olämpligt och innebär ett förakt för både patient och saklighet.

Det kan ibland förefalla som om aktörer i makt-intresse-fältet begränsar synfältet till juridiken och alltför lite
beaktar lämpligheten. Det är mycket som är tillåtet, men betydligt mindre som är lämpligt. Lämplighetsfel får
ofta allvarliga konsekvenser. Det juridiskt tillåtna är många gånger inte alls lämpligt.
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Lögndetektorfel
En s.k. lögndetektor är en apparat som mäter fysiologiska reaktioner och inte alls kan mäta huruvida en person
lämnar felaktiga uppgifter eller ljuger eller inte. Den som ljuger behöver inte uppvisa någon fysiologisk reaktion
och den som inte ljuger kan uppvisa en fysiologisk reaktion, något som är väl belagt. Falskt minne, där en person
själv tror på ett felaktigt minne, kan i vissa fall komplicera bilden. Apparaten används under antagande om ett
högt samband mellan lögn och fysiologiska reaktioner. Experimentella studier har påvisat betydande samband på
gruppnivå, vilket inte betyder att det finns belägg för samband för en enskild person eller vid ett enskilt svar på
en fråga.

Sambanden kan inte heller generaliseras till andra användare än dem i forskningsprojektet eller till andra
frågor, t.ex. utfrågning i samband med verkliga brottsutredningar eller till vissa brottstyper som inte studerats
i forskningen.

Den även i Sverige välkände TV-psykologen Dr Phil tog i ett program (TV 4+, 2007-07-03, kl. 19.05) upp
ett fall där han tillskrev resultat på lögndetektortest ett stort värde i sina uttalanden. En man anklagades för
ett brott och ville själv genomgå ett lögndetektortest för att rentvå sig. Testningen utföll så att att hans
reaktioner indikerade att han var skyldig. Dr Phil betonar upprepat att säkerheten i testningen är 92% enligt
en undersökning utan att klargöra vad siffran betyder och utan att nämna andra undersökningar med lägre
siffror. Är det så att i den aktuella undersökningsgruppen så fällde testet 92 av 100 skyldiga? Eller är det så
att testet friade 92 av 100 oskyldiga? Och har svar vid den aktuella brottstypen under verkliga förhållanden
överhuvudtaget undersökts? Lögndetektorn kanske inte är bättre än kronkastning under verkliga förhållanden
på den aktuella brottstypen? Den genom testningen utpekade skyldige förnekade kategoriskt anklagelserna
i programmet. Dr Phil kommenterar inte alls omständigheterna att han låtit sig testas och dessutom ställt upp
i programmet utifrån att han faktiskt skulle ha begått brottet. Dr Phil nämner i programmet felrisken, men
nämner inget om generaliseringsproblemen kring den siffra han för fram och nämner inget om de faktorer som
kan tänkas ge felaktiga resultat. I programmet sitter den testledare med som gjort testningen och denne uttalar
en övertygelse att den testade är skyldig och hänvisar även till den testades förnekande hållning i programmet
som ett evidens. Varken Dr Phil eller testledaren är benägna att föra resonemang utifrån den alternativa
hypotesen att den testade är oskyldig. Exempelvis framstår det som rimligt att den som är oskyldig förnekar och
förnekande och som i detta fall framförd kritik mot programledaren pekar inte på vare sig skuld eller oskuld. Inte
heller Dr Phils bitvis rätt höga tonläge utgjorde en relevant argumentation. I ett för Dr Phil besvärande tillägg till
programmet meddelar Dr Phil att den testade blivit omtestad efter programmet och med motsatt resultat. Detta
kullkastade givetvis Dr Phils och testledarens icke vetenskapligt grundade tes om testningens höga
tillförlitlighet i det aktuella fallet. En siffra på gruppnivå och för andra frågor och svar kan inte generaliseras till
ett enskilt fall och med annat innehåll. Dr Phil visste föga vad han pratade om. Ett par betydelsefulla felkällor
framskymtade tydligt i programmet, nämligen testledarens övertygelse vilken har kunnat påverka den testades
reaktioner (förväntanseffekt eller fysiologiska reaktioner på testledaren från den testade) samt ett par närstående
personers starkt förföljande hållning (Dr Phil sade mycket bestämt till dem att dämpa ner sig fortsättningsvis),
vilket innebar att det fanns mycket känslor kring de frågor som ställts vid testningen (anklagelserna återkom). Dr
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Phil saknade även i programmet intresse för hur anklagelserna uppstått. I uppkomsthistorien finns ofta faktorer
att beakta.

Det sagda innebär inte att jag tar avstånd från kompetent användning av lögndetektorer av personal
och bedömare som är medvetna om felkällor. Den samlade bilden av undersökningar med mänskliga
bedömare av lögn (som i stort sett inte är bättre än kronkastning) och undersökningar med lögndetektorer
pekar på att lögndetektorer är avsevärt bättre. Detta tyder på att lögndetektortestning kan vara ett värdefullt
komplement i en utredning och skulle kunna ifrågasätta vaga intuitiva bedömningar av typen ”ger ett trovärdigt
intryck” etc., som ofta återfinns i svenska domskrivningar. Frivillig användning av lögndetektor skulle kunna
stärka rättssäkerheten för oskyldigt anklagade. Det viktiga och för mig avgörande skälet till att
det vore en utredningsmetodisk vinst att använda lögndetektorer är att sådan användning skulle avhålla
en del personer (påstådda offer, påstådda gärningsmän och vittnen) från att ljuga inför den upplevda risken att bli
avslöjade i ett test med lögndetektor. Respekten för apparater är stor. Detta skulle på det hela taget avsevärt
kunna höja rättssäkerheten, även om problem med felaktiga testresultat och falska minnen samt övertro på
resultat skulle komma att störa. Felaktiga intuitiva bedömningar och falska minnen av olika slag stör naturligtvis
även utan lögndetektortest. Användning av resultat från lögndetektor skulle inte kunna tillskrivas någon absolut
giltighet utan resultat skulle med den berördes godkännande kunna beaktas på sätt som är likartat andra icke
bindande evidens. Noggrann vetenskaplig utvärdering av ev. användning bör ske. Någon vetenskaplig prövning
av intuitiva bedömningar i domskrivningar verkar idag inte ske.

Lögnens berättigande
Man talar ibland om ”vita lögner” som skulle vara på något sätt berättigade. Det finns säkert en del situationer
där de flesta skulle hålla med om att det är berättigat att ljuga, t.ex. för att skydda sitt privatliv gentemot
snokande frågor eller för att rädda en människa från svår förödmjukelse eller rädda ett eller flera människoliv.
Stenius (2005) har diskuterat de moraliska aspekterna på lögn och menar bland annat i en argumentation mot att
ljuga att

”I ljugandet är vi inte bara respektlösa mot vår nästa. Till lögnen, den avsiktligt vilseledande, ansluter sig alltid
ett drag av övergrepp mot den man ljuger för. Lögnen kränker den andres autonomi. Även i sin ovan beskrivna
oskyldiga form är lögnen ett slags fint, en manipulation med den andres livsbetingelser, ty hans förmåga att
orientera sig i verkligheten och ha makt över sina val skadas av att han litar på ord som inte är att lita på.
Detta gäller även vita lögner....” (sid 37).

Det kan anmärkas att det förefaller ge stöd åt Stenius´ resonemang att lögn är ett ofta diskuterat ämne
och även något som verkar väcka starka reaktioner, känslor och fördömanden hos människor. En enda lögn kan
förstöra en människas karriär, förändra en mänsklig relation eller till och med få ett företag att störta samman
eller ett krig att utbryta.

Föreställningen att man kan ta sig för att ljuga lite som det passar bör betraktas som ett tankefel.
Konsekvenserna kan bli allvarliga.
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Lögnfel
Med lögn avses medvetet vilseledande. Ljugande kan ske dels genom medvetet undanhållande av relevanta
uppgifter, dels genom att medvetet ge ifrån sig falska uppgifter i ett sådant sammanhang att de betraktas som
sanna, dels genom att vilseledande förändra/förvränga uppgifter. Undantag blir sådant som rollspel, skämt, lek,
ironi och satir, där det är uppenbart att man inte behöver tala sanning och när man i övrigt signalerar att man
talar osanning. Ibland kan dock signalerna undgå lyssnaren, t.ex. när lyssnaren gärna vill tro eller kritisera.
- Ett tankefel kring lögn utgör sanningsillusionen, dvs att vi i alltför stor utsträckning bedömer sådant vi hör eller
läser som sant. Bedragare kan utnyttja denna tendens genom att på trovärdigt sätt uttala lögner som de hävdar är
sanna.
-Ett exempel utgör avslöjandet av folkpartiets dataintrång gentemot socialdemokraterna. Onsdagen den 6
september 2006 konstaterar Aftonbladet på ledarplats att partisekreteraren som i söndags kväll inte kände till
något erkänt i går att han känt till allt sedan i mars. Han gör här felet att ljuga först och sedan tvingas att tala
sanning (många kände ju till sanningen, varför han borde insett från början att en lögn skulle vara ohållbar) eller
nog snarare en del av sanningen. Partiledaren Leijonborg skall enligt egen utsago ha hållit inne med sanningen
sedan i söndags kväll, då han informerats av partisekreteraren. Ledaren konstaterar: ”Kvar finns snart bara
partiledaren som ingenting sett och ingenting hört. Det håller inte.” Nej, det är föga troligt att en
partisekreterare sedan i mars inte skulle ha nämnt något till sin partiledare om en sådan fråga. Leijonborgs
påstående att han inte informerats tidigare kan på goda grunder misstänkas vara en politisk lögn. Han har
bevisligen ljugit i samma fråga ett par dagar tidigare och varje partisekreterare med minsta lilla omdöme skulle
informera sin partiledare i en sådan här fråga. Att ställa sig upp några dagar före valet den 17 september och säga
att han informerats men inget gjort i frågan torde vara föga troligt att en partiledare skulle göra. Till saken hör att
ljugande, frånsett detta exempel, används som medveten och etablerad metod inom politiken liksom inom
många andra sammanhang.
- Ett annat exempel utgör när människor slarvigt anklagas för att ljuga, när det i själva verket kan vara frågan om
sådant som missuppfattning av en fråga, varseblivningsfel, minnesfel, tankefel eller förvirring hos
uppgiftslämnaren eller att den som anklagar har missuppfattat, har omtolkat eller minns fel vad som sagts.
Möjligheten av sådana omständigheter gör att det finns anledning till stor försiktighet med att anklaga någon för
lögn utan att ingående utredning gjorts. Termen ”lögn” används alltför frikostigt, vilket med dess negativa
laddning lätt kan leda till svåra konsekvenser.
- Ett ytterligare exempel på tankefel är när människor tror att de på grundval av olika beteendetecken kan avgöra
när en person ljuger eller talar sanning. Internationell orskning och många experiment jag själv gjort på
kurslaborationer visar att sådana bedömningar i stort sett ligger på slumpnivå. Dessutom figurerar felaktiga
föreställningar typ att någon som tittar bort ljuger. Beteendetecken är svåra att använda dels därför att personer
är olika i sina beteenden och dels därför att olika bedömare gör olika tolkningar och dels därför att det figurerar
felaktiga föreställningar om vad som är tecken på lögn respektive sanning.
- Ett allvarligt exempel på lögnfel återfinns ofta i svenska domskrivningar, där subjektiva uttryck som
”trovärdigt intryck”, ”bär det självupplevdas prägel” ofta på fullt allvar används som argument. Detta är
ohållbart av det enkla skälet att även människor som minns fel eller som ljuger vill göra ett trovärdigt intryck i
ett så allvarligt sammanhang.
- Ett annat lögnfel som ibland uppträder i domstolarnas utredningar utgör ignorerande av grava motsägelser
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mellan polisförhör och mellan polisförhör och domstolsförhör, även när sådana motsägelser påtalas.

Löjefelet (W – ”ludic fallacy”)
När töntar söker hantera osäkerhet, så kan de söka göra det genom enkla matematiska eller statistiska
resonemang utan att beakta komplexiteten i den verklighet osäkerheten gäller. Tönten kan t.ex. beräkna
sannolikheten (tror han) för att få en anställning om han söker den och besluta att det inte är lönt arbetet.
Han kan då t.ex. ha missat i sin kalkyl att arbetsgivaren var ute efter någon kompetens som just han hade
eller att ett antal personer skulle dra tillbaka sina ansökningar. Tönten tänker inom sin lilla mentala låda,
tycker sig veta allt som finns att veta och känner sig säker på sin bedömning, när han inte borde vara det.
Många av oss tänker nog av och till som självsäkra töntar och drabbas ibland av överraskningar och ibland
inte därför att det inskränkta tönttänkandet blockerade överraskningen.

Lösningsfixering
Nytänkande och kreativa lösningar kan hindras av fixering vid tidigare sätt att lösa problem. Det är därför inte
givet att det är den som har mest erfarenhet inom det aktuella problemområdet som kan tänka ut en lösning eller
den bästa lösningen. Samma gamla lösning, ”mer av samma”, kan komma att tillämpas när andra lösningar
borde prövas.

Ett exempel kan vara den utbredda benägenheten att lösa svåra konflikter med våld, både personer emellan och
på den världspolitiska scenen. Det kan ibland förefalla som om både enskilda och politiska ledare fixerat sig vid
våld som lösning, när andra lösningar kan vara både möjliga och mindre plågsamma vad gäller mänskligt lidande
och kostnader. Vissa nationer såsom USA och Israel förefaller vara mer fixerade vid våldslösningar än en del
andra.

Det kan naturligtvis misstänkas att vapenproducenter och vapenhandlare underblåser denna typ av lösning.
Ett helt annat exempel utgör socialtjänstens slentrianmässiga skickande av barn och ungdomar till utredningseller behandlingshem, som saknar kompetens både att utreda och behandla. Det kan förefalla som om
socialtjänsten har en mycket begränsad katalog av åtgärder som socialnämnderna ofta fixerat sig vid i stället för
att söka olika alternativa lösningar mer från fall till fall.

Magiskt tänkande (W – ”magical thinking”)
Själva ordet ”magi” kommer från senlatinets ”magia” och grekiskans ”mageia” med betydelsen ”trolldom”
(Schön, 2004).
Enligt Nationalencyklopedin föreligger två betydelser hos termen magi.
1.handingar som anses påverka översinnliga krafter eller makter till utövarens fördel, något som förekommer
inom de flesta kulturer. Se t.ex. Cavendish (1978), Schön (2004).
2. trollkonster eller trick som verkar övernaturliga för den som inte känner till hur de utförs. Dagens människor
torde vara väl medvetna att det rör sig om trick som är svåra att genomskåda, men de kan eventuellt innebära att
påverka människors tankar.
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Vi kan emellanåt ägna oss åt magiskt tänkande kring hur verkligheten fungerar och kring hur vi kan påverka
verkligheten. Vi undviker talet 13, tar med lyckobringande föremål eller går igenom ritualer eller ceremonier. Vi
tror på olika läror för personlig utveckling eller för behandling av psykiska störningar. Eller tror på astrologiska
analyser eller ber till en påstådd gud. Vi kan även tycka oss kunna utläsa samband mellan magiska procedurer
och vad som händer. En framgång kan komma att mentalt förknippas med att vi hade vårt lyckobringande
tygdjur med oss eller att vi bad till gud. Men framgången kunde hänt i alla fall. Det kan också vara så att
inte det magiska föremålet i sig utan innehavarens tro på dess kraft kan bidra till framgången. Även en tro som i
sakfrågan innebär ett tankefel (stjärnornas positioner eller ett tygdjur kan inte påverka vad som händer) kan ändå
bidra psykologiskt.

Inom psykologin anses magiskt tänkande vara icke-vetenskapliga orsak-verkan resonemang. Enligt James
George Frazer (1911-1915) förekommer två tänkta lagbundenheter i magiskt tänkande:
1. lagen om likhet, dvs. en effekt liknar sin orsak
2. lagen om smitta, dvs. ting som varit i fysisk kontakt vidmakthåller en förbindelse även efter det att den fysiska
kontakten avbrutits.
Bilder eller andra symboler tros kunna orsaka förändringar hos de ting eller människor som de symboliserar,
t.ex. användning av voodoo-dockor. Andra idéer inom magiskt tänkande är att tankar kan påverka
händelseförlopp positivt eller negativt eller att ord, fraser etc. kan påverka vad som händer. Man kan också
undvika att tala om vissa saker eller använda omskrivningar eller tro att kännedom om det sanna namnet på
något ger makt över det eller att sånger, böner och mystiska ramsor kan skapa förändringar.

Magiskt tänkande är mycket utbrett i olika kulturer och verkar skapas genom en allmän mänsklig benägenhet att
uppfatta mönster och samband som inte finns vid noggrannare empirisk granskning. Människor letar även
ensidigt bekräftelse och undviker att söka motevidens till sina föreställningar. Människor ändrar även ogärna
sina övertygelser och kan vidmakthålla dem även när motevidens presenteras.

Maktfel
Starka aktörer i makt-intresse-fältet gör ofta anspråk på att bestämma vad som är felaktigt respektive korrekt
tänkande och inte sällan i komplicerade samhällsfrågor och på svagt underlag. Själva positionen eller
befattningen används inte sällan, snarare än goda sakargument, för att hävda hur verkligheten ser ut eller vad
som inträffat. Att någon organisation eller individ har makten att uttala sig innebär i sig inget argument för att
det aktören hävdar är riktigt. Det är den sakliga grunden och resonemangens hållbarhet som är avgörande.

Att inte anse sig behöva redovisa grunden eller inte anse sig behöva någon grund utgör tankefel hos aktören. Den
som tror på en aktör som inte kan redovisa en grund som tål kritisk granskning begår ett källkritiskt misstag.
Ett exempel utgör när t.ex. överläkare i barnpsykiatri, psykologer eller socialarbetare besvarar kritik av deras
metoder eller bedömningar inte med att gå i svaromål i aktuella sakfrågor utan med att hänvisa till sin position,
yrke, kompetens eller erfarenhet. Och ibland med tillägget att den som uttalat kritik inte borde uttala sig. En
kritik i sak, oavsett från vem den kommer, kräver ett svar i sak. Kan en expert inte svara i sak, så framstår
expertisen i åtminstone den aktuella sakfrågan som bristfällig. Att läkare och psykologer ibland hävdar att de kan
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göra psykologiska bedömningar av en person de inte ens talat med eller träffat eller av en persons make på
grundval av den andra makens påståenden i en konflikt framstår som omdömeslöst feltänkande. Det har för
övrigt i socialtjänstens utredningar varit mycket vanligt att göra uttalanden om vad som är bäst för ett samtalsbart
barn utan att närmare ha talat med barnet om saken.

Makt och perspektivtagande
Galinsky et al (2006) genomförde fyra experiment där deltagarna antingen försattes i ett mentalt tillstånd där
de kände makt eller ett tillstånd där de kände sig maktlösa. De tankeväckande resultaten antydde att makt är
förknippad med en reducerad tendens att förstå hur andra människor ser världen, tänker om världen och känner
kring världen. Forskarna konstaterar att deras resultat är förenliga med hävdandet att makt leder till objektsyn på
människor. Att ge mindre uppmärksamhet åt de mänskliga aspekterna hos andra människor kan göra det lättare
för makthavare att använda dem som verktyg för sina mål och intressen. De pekar även på att makt ökar
benägenheten att tänka i stereotyper om människor.

Forskarna misstänker dock att makthavare ibland kan intressera sig för andra människors perspektiv när det
hjälper dem att nå sina mål. Det kan tilläggas att det borde underlätta om en makthavare har tidigare personliga
erfarenheter och vet vad saker och ting handlar om. Den politiske broilern och den oerfarne borde generellt sett
vara i ett sämre kognitivt läge. Det föreligger risker för tankefel hos makthavare kring hur den lilla människan i
samhället uppfattar sin situation. Fokus på statistik och budgetsiffror, i vissa maktprocesser, ger kanske inte den
bästa utgångspunkten.

Marknadsoptimistiskt tankefel
Enligt marknadsoptimisten Adam Smith var egoismen den drivkraft som förde samhället framåt. Vi borde lita på
marknadens ”osynliga hand”. Enligt Smith (1776) gäller att ”Det sammanlagda resultatet av många moraliskt
lågvärdiga handlingar blir på en fri marknad moraliskt högvärdigt.”
Smith tänker sig att enskilda kapitalisters girighet i konkurrensen leder till produktion av samhällsnyttiga varor.
Vad som inte verkar förespegla Smith är hur girigheten leder till usla varor, som inte fungerar eller snabbt går
sönder eller successivt försämras eller är onyttiga och onödiga eller skadliga för människor och miljö. Han
tänker inte på allvarliga bieffekter som resursförbrukning, miljöförstörelse, skador på människor i produktionen
eller produktion av kemikalier, utsläpp och avfall med förödande effekter på ekologin och människans
livsvillkor. Utifrån målet att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle, så utgör en mer ohämmad
marknadsoptimism ett tankefel. De historiska beläggen för detta i form av skador, krig och katastrofer är idag
många.

Massepidemier - kulturella och sociala
Det finns många exempel på diskutabla tankefenomen (och ofta med åtföljande handlingar) som spridits
epidemiskt i kultur och samhälle och som förtjänar beteckningen massepidemier och inom vilka människor
förleds till tankefel. Ett ofta omtalat exempel utgör 1600-talets häxprocesser i Sverige och i andra länder. Ett
annat utgör senator McCarthys överdrivna jakt på kommunistsympatisörer i USA på 1950-talet. Ett tredje
exempel utgör den förekommande föreställningen om att det förekommer hemska rituella övergrepp, vilken
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verkar härröra från den del amerikanska terapeuters föreställningsvärld som överförts på en del av deras
patienter. Ett fjärde exempel utgör alla de människor som tror att det förekommer abduktioner (bortföranden) av
människor för undersökning av ”aliens” (varelser från främmande världar), en epidemi som verkar begränsad till
USA. Andra mer närliggande exempel utgör föreställningen i svenska kommuner att verksamheten kan
effektiviseras genom bolagiseringar. I t.ex. Hällefors kommun konstruerades för så där 20 år sedan sex bolag
inom den kommunala verksamheten.

Inom några få år blev fem av dem avvecklade på grund av de problem som uppstod. Jag hävdade före beslutet
om bolagen togs att det var av religiös (bolagstron) natur. Ett ytterligare exempel utgör den uppkomna
epidemiska girigheten i svenska företagsledningar med extrema ersättningar till personer i toppen av företagen
utifrån tankegångar som inte tål kritisk prövning. Ännu ett exempel utgör det flitiga anlitandet av undermåliga
konsulter i stället för att söka hjärnkraft på närmare håll eller tänka själv. Massepidemin att så många svenskar
idag sätter sig på flygplan för att tillbringa semesterveckor eller bara helger utomlands bidrar till
resursförbrukning och förstörelse av den globala miljön genom utsläppen – ingen ekoturism precis.
Idéen att de bästa upplevelserna finns långt bort är tvivelaktig. Inom IT-sektorn har skapats nya epidemier av
t.ex. lurendrejeri, dataspel, spridning av barnpornografi och inlockande av barn i sexuella transaktioner.

Det finns naturligtvis många exempel på sociala epidemier som är tämligen harmlösa eller rentav positiva, t.ex.
spridning av nya musikstilar eller att promenera med gångstavar eller att ungdomar ägnar sig åt någon idrott
inspirerade av våra elitidrottares framgångar. Det behöver inte vara fel att överta idéer från andra, men det finns
i många fall skäl till kritiskt tänkande. De berör också ofta stora mängder människor i enskilda länder eller
globalt.

Det ligger i sakens natur att de slag av massepidemier som åsyftas här ofta är relativt långvariga. De kan pågå
månader, år eller årtionden eller längre. Ett exempel på lång verkanstid utgör en del av Freuds i dag runt hundra
år gamla tankegångar som i många stycken anses vetenskapligt tvivelaktiga. De har spridits i västerländsk kultur
väsentligen utanför forskningsinstitutionerna och man kan idag i vårt land snart sagt överallt höra människor tala
om t.ex. ”förträngning” (vulgärfreudianism, utan att närmare känna till Freuds teori kring begreppet) i stället för
den oftast mer lämpliga termen glömska. Det saknas vetenskaplig grund att tala om förträngning i Freuds
mening. Att Freud förfalskade ett antal patientfall för att få underlag till sin term förbättrar inte saken.

Masspsykos
Termen psykos kan enligt Nationalencyklopedin definieras som ”samlingsnamn för sådana psykiska störningar
där uppfattningar och värderingar av verkligheten är förändrade”, dvs. verklighetsrelaterandet uppvisar brister.
Som exempel anges förvirring, tankestörningar, hallucinationer och vanföreställningar. Masspsykoser kan
betraktas som mer avgränsade i tid och rum än massepidemier. Den ibland förekommande vardagliga termen
”masshysteri” finns inte i NE eller i dess ordbok och jag tycker den är olämplig utifrån den kliniska innebörd
termen hysteri en gång i tiden hade. NE:s ordbok ger en relativt snäv definition av masspsykos som ”egenartat
gemensamt beteende hos människor i folkmassa”. Detta behöver inte nödvändigtvis vara i någon mening
negativt. Inte sällan används dock termen masspsykos i större sammanhang än folkmassor, t.ex. kan ett TV-
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program idag skapa ett egenartat beteende hos en stor mängd människor i ett land, t ex. genom att sprida en
vanföreställning. Liksom vid de mer långvariga massepidemierna kopplas det kritiska tänkandet och omdömet ur
och felaktiga föreställningar och känslor spelar ofta stor roll.

Enligt NE uppkommer masspsykos när flera individer påverkar varandra känslomässigt i samma riktning i sådan
grad att omdömet och kritikförmågan sätts ur spel. Disponerande faktorer kan vara brist på sömn, drogpåverkan,
fysisk utmattning och en för gruppen gemensam konflikt. Masspsykos kan uppkomma vid religiösa och politiska
möten och i samband med upplopp. Sådant som musik, rop och slagord kan förstärka känslorna.
- Inom idrotten är detta ett välkänt fenomen i t.ex. horder av fans eller fotbollshuliganer.
- Att politiska ledare kunnat sätta massornas omdöme ur spel med karismatiska tal är väl känt.
- Något liknande utgjorde de stämningar som åtföljde prinsessan Dianas död, där det skapades en helgonlik,
föga verklighetsförankrad bild av henne. Mycket emotionellt inriktat talande och skrivande med svag
verklighetsförankring förekom, inte minst i Storbritannien (se en mer utförlig kommentar om dianafikationen av
Storbritannien i Francis Wheens bok ”Mumbo Jumbo. Hur skitsnacket erövrade världen.” 2004).
Svenska medias sätt att hantera tsunami-katastrofen i Sydostasien uppvisade psykotiska tendenser, där bl.a.
verklighetsförankringen och respekten för enskildas integritet försvagades. Den svenska statsledningen ställdes
med visst fog till svars men i starkt ensidiga och överdrivna tongångar. Mig veterligt omkom ingen person på
grund av långsamt igångsättande av svenska statens insats och de som rest till Thailand hade rest dit väl
medvetna om att det var långt hem till den svenska sjukvården. De enskilda resenärernas, resebyråernas och
försäkringsbolagens ansvar granskades och påtalades föga. Media bedrev en hänsynslös hetsjakt på enskilda
döda eller överlevande och krävde att få namnlistor i publiceringssyfte. Myten om ”debriefing”, d.v.s. den
påstådda nödvändigheten att prata med någon professionell person om vad man varit med om spreds helt
okritiskt, trots att forskning om debriefing enligt internationellt ledande traumaforskare snarast tyder på att den
har försämrande effekter (McNally m.fl.). Fortfarande när detta skrivs hetsar media mot en statssekreterare som
har svårt att minnas samtal han hade för mer än ett år sedan, ett trivialt, allmänmänskligt fenomen ur
minnesforskningens synvinkel. Hur många av oss minns de samtal vi hade dagen efter eller vad vi gjorde under
katastrofen? Det kan här förefalla som om de känslor och reaktioner en stor mänsklig katastrof väckt leder till
intellektuella förenklingar och tankefel typ ensidighet och till primitivt massmedialt drev efter påstådda
syndabockar.

Massuggestion
Termen massuggestion avser enligt Nationalencyklopedin ”påverkan på en grupp eller massa av människor”
som ”syftar till att ändra människors åsikter, attityder eller beteende och är mer känslomässig än saklig”.
Välkända exempel utgör religiös påverkan från religionens företrädare i predikstolar eller från andra predikanter.
Andra välkända exempel utgörs av olika former av politisk agitation, inte minst före allmänna val. Sanningen
är ofta föga intressant för en agitator – det gäller att få åhörare och tittare med sig in i den egna
föreställningsvärlden. Liksom en del diktatorer kan man med fördel utnyttja stora propagandabilder på
ledares person (jfr den snarlika tekniken med partiledarbilder i svenska valrörelser), massmöten och parader.
Musik och slagord kan underlätta att blockera människors kritiska tänkande. Budskapen är ofta starkt förenklade,
lögnaktiga och värdeladdade.
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Enligt NE är effekten av massuggestion i regel kortvarig och efterlämnar ofta känslor av ånger och av att ha
blivit överrumplad och utlämnad. Detta kan nog förekomma vid starka suggestionsepisoder. En viss påverkan på
längre sikt kan vi enligt min mening inte bortse från, t.ex. en smygande påverkan av attityder genom exponering
för upprepade suggestioner. Det bör även nämnas att en del människor kan reagera tvärsemot, t.ex. med avsmak
eller kritik, inför retoriska påverkansförsök. Att låta sig förledas av massuggestion står var och en fritt
men det innebär troligen tankefel att fullt ut acceptera budskapen. Den kritiske bildar sig lämpligen en egen
uppfattning.

Matchningsfel
Evans m.fl. (se t.ex. 2004) har påvisat hur sökande efter information vid problemlösning kan ytligt utgå från vad
som finns nämnt i instruktionen snarare än från logiska överväganden. Han har vid experiment använt Wasons
klassiska kortvalsproblem. En version av detta kan vara följande:

Det ligger fyra kort på ett bord. Varje kort har en stor bokstav på ena sidan och en ensam siffra på den andra
sidan.
De synliga sidorna hos korten är följande:

A

B

3

7

Uppgiften är att avgöra om följande påstående gäller och genom att vända på endast de kort som behöver vändas
för att avgöra påståendet.

”Om det finns ett A på ena sidan av kortet, så finns det 3 på den andra sidan av kortet. ”

De flesta människor svarar ur logisk synpunkt fel genom att enbart ge svaret att kortet med A eller svaret att
korten med A respektive 3 måste vändas. Dessa resultat har använts som argument för att människor begår
ensidigt bekräftelsesökande.

Att A måste vändas är logiskt korrekt, då siffran på baksidan kan vara en annan än 3, varvid påståendet
falsifieras. Men om det står 3 på baksidan av A-kortet, så behöver det inte betyda att påståendet är riktigt. Ett
kort till behöver då vändas. Människor tenderar att välja kortet med siffran 3. Om det finns en annan bokstav än
A på baksidan blir kortet inte relevant för att avgöra påståendet (detta gäller även för kortet med ett B). Om det
finns ett A så är kortet i linje med påståendet, men påståendet kan ändå vara felaktigt, därför att vi inte vet om
det står ett A på baksidan av det fjärde kortet med siffran 7. Kortet med 3 kan alltså inte falsifiera påståendet.
Men det kan kortet med 7 och kortet med A. Det är dessa två kort och inget av de andra som skall vändas.

Evans misstänkte att försökspersonerna bara tog fasta på de två kort (A och 3) som nämns i påståendet, dvs.
ägnade sig åt en ytlig matchning. Han gjorde om experimenten med följande typ av påstående.
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”Om det finns ett A på den ena sidan av kortet, så finns det inte 3 på den andra sidan av kortet.”

Evans menar att om ensidigt bekräftelsesökande sker så bör försökspersonerna välja kortet med A
och kortet med 7 (denna siffra är ”inte 3”). Om försökspersonerna matchar, så bör de välja kortet
med A och kortet med 3, dvs. de bortser från logiken att det står ett ”inte” framför 3. I detta fall
så kan falsifiering ske genom att det kan stå 3 på baksidan av A-kortet och genom att det kan stå
A på baksidan av 3-kortet. Det räcker i och för sig med att vända ett av korten om det innebär falsifiering.
Men om det första kortet inte leder till falsifering så måste även det andra vändas för att kontrollera
om falsifiering uppkommer. I detta exempel råkar matchning leda till logiskt korrekt urval av kort, vilket ju inte
var fallet i föregående exempel. Enligt Evans stöder resultaten av upprepade experiment, och med variationer av
använda bokstäver och siffror, att det förekommer matchning.

I ett mer praktiskt sammanhang skulle matchningsteorin kunna vara tillämplig på hur t.ex. en socialutredare
eller utredande polis ibland letar efter sådant som ytligt matchar en inkommen anmälan och bortser från att söka
eller beakta uppgifter som kan falsifiera anmälan. Ett exempel kan utgöras av den polisutredare som när en ung
vuxen man anmälts för sexuellt utnyttjande av en ung flicka vid husrannsakan beslagtog som evidens 9 stycken
porrfilmer med tonårsflickor. Men mannen hade även lånat hem 21 porrfilmer med mer mogna damer, som inte
beslagtogs, trots att de pekade i annan riktning. Inte heller var polisutredaren intresserad av att ta fram åldern på
de åldersmässigt mogna flickvänner som mannen dittills haft. Polisutredaren hade inget intresse av material och
uppgifter som kunde falsifiera anmälan. Men material kring tonårsflickor och en kondom i ett badrumsskåp hade
en ytlig likhet med anmälan och intresserade polisutredaren. Rättegången avbröts när anmälaren lämnade helt
andra uppgifter än tidigare i domstolen. Exemplet belyser hur material som saknar sakligt värde som bekräftelse
används då det erbjuder en ytlig och trivial matchning. Hur vanliga är lånade porrfilmer och förekomst av
kondomer hemma hos unga män? (basfrekvenser?). I få fall torde de vara kopplade till att den som lånat dem
begått sexuella övergrepp. De flesta unga män som innehar kondomer torde inte ha ägnat sig åt sexuella
övergrepp.

Typiskt för icke relevanta matchande uppgifter torde vara att relevansen anses given utan att någon
argumentation presenteras eller att det anförs någon form av pseudoargumentation.

Materialistiska tankefel
Människors behov av ting och egendom kan överdrivas. I en variant kopplas lyckan till innehav av sådant som
lyxhus, lyxbil, lyxbåt, Rolex-klocka etc. En ständig anskaffning kan ske av nya prylar, vilkas användning snabbt
blir sällsynt eller upphör. En del (många?) tror att om de får en storvinst på lotteri så blir de lyckliga. Det finns
de för vilka det blivit en olycka att vinna storvinster. För andra ändras inte särskilt mycket. Buss & Larsen
(2005) refererar en del forskning samband mellan upplevd lycka och pengar. Det konstateras att en person under
en mycket låg inkomstnivå högst sannolikt inte är lycklig. Men det kan även konstateras att inkomst över en viss
tröskelnivå inte leder till mer upplevd lycka. I en studie fann man den mycket låga korrelationen r = .12 mellan
personlig inkomst och upplevd lycka. Det betyder att endast 0.12 x 0.12 = 0.0144 eller 1,4% av variationen i
upplevd lycka kan beräknas utifrån variationen i inkomst. I en studie av lotterivinnare erhölls resultatet att dessa
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inte ansåg sig lyckligare än en likvärdig kontrollgrupp utan vinst efter att sex månader förflutit. Kasser (2003)
påvisar i sin bok ”The high price of materialism” att människor vilkas värderingar är fokuserade på rikedom och
materiella ägodelar löper större risk att inte känna sig lyckliga, innefattande ångest, depression, låg självkänsla
och problem med nära relationer oavsett ålder, inkomst eller kultur.

Maximum-avslutnings-principen (W – ”peak-end rule”)
Vi bedömer våra förflutna upplevelser nästan helt efter hur de var vid sitt maximum (behagligt eller obehagligt)
och efter hur de avslutades. Nästan all annan information verkar ignoreras inräknat nettot av de behagliga och
obehagliga upplevelserna och varaktigheten av dem. Se Kahneman (1999).

I ett experiment med två grupper av försökspersoner fick båda grupperna lyssna lika länge till höga, smärtsamma
oljud. I den första gruppen togs sedan ljudet bort. Den andra gruppen fick fortsätta att lyssna på något mindre
plågsamma oljud, varefter experimentet avslutades. Den första gruppen hade alltså blivit mindre plågad, men den
upplevde sig ha blivit mer plågad än den andra gruppen. Den andra gruppen mindes perioden med maximalt
oljud i förhållande till avslutningsperioden med mindre oljud. Den första gruppen mindes perioden med
maximalt oljud utan att jämföra med en obehaglig avslutningsperiod.

Översatt till vardagslivet skulle detta sätt att tänka betyda att det ibland är de som har minst anledning att klaga
som klagar mest och de som har mest anledning att klaga som klagar minst.

Meddelarskyddsfel
En del makthavare som drabbas av oönskat offentliggörande av material eller uppgifter begår då och då
tankefelet att ge sig till att efterforska vem som är källan, vilket är förbjudet i lag. Ibland sker muntliga
efterforskningar och ibland till och med skriftliga. Den som meddelar en tidning uppgifter eller skriver en
anonym insändare har meddelarskydd i lagen. En annan variant av tankefelet uppkommer när fel källa utpekas.
Tyvärr kan uppgift om källan cirkulera på en redaktion och ibland läcka utanför redaktionen (jag har iakttagit
sådana fall), vilket är en annan typ av tankefel där journalister inte ser till att strikt iaktta meddelarskydd. Sådan
mentalitet kan få konsekvenser för människors benägenhet att lämna uppgifter till journalister.

En teknik för att gardera sig mot detta tankefel av journalister kan vara att uppträda anonymt per brev eller
telefon mot en journalist och ge denne uppslag eller idéer eller uppgifter att gå vidare med. Det kan finnas
andra möjligheter att verifiera uppgifter än genom den första källan.

Medelvärdesfel
Hänvisningar till ”medelvärden” förekommer i vår kultur så ofta att det kan vara berättigat att tala om en
medelvärdesterror. Det är ofta oklart vad som menas med termen medelvärde och det är även ofta oklart hur
underlaget för att beräkna medelvärdet ser ut och hur det uppkommit. Medelvärden blir ofta missvisande och
tolkas ofta felaktigt. Det s.k. aritmetiska medelvärdet är en matematisk abstraktion som beräknas genom att
addera samtliga mätvärden och dividera summan med antal mätvärden. Om vi skall beräkna medelinkomsten i
ett företag A med fem personer, så kan de enskilda inkomsterna från företaget vara t.ex. 200 000, 250 000,
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275 000, 400 000 och 1 600.000 kr. Summan av dessa blir 2 725 000 kr. Delar vi denna summa med 5 så erhålls
det aritmetiska medelvärdet 545 000 kr. Får vi bara veta att medelinkomsten är denna, så kan vi lätt begå
tankefelet att personerna i företaget ligger samlade runt detta belopp, när det i själva verket är så att fyra stycken
ligger långt under och en ligger långt över. Något eller några extremvärden – höga eller låga – kan starkt påverka
ett aritmetiskt medelvärde. Ibland används därför ett annorlunda definierat medelvärde, det s.k.
medianvärdet som är det mittersta värdet eller ligger mitt emellan de två mittersta värdena. I detta fall blir
medianen 275 000 kr, vilket är ungefär hälften av det aritmetiska medelvärdet ovan. Medianen döljer dock
storleken hos de enskilda värdena och i synnerhet det högsta värdet. En annan möjlighet är att ange det s.k.
typvärdet, vilket definieras som det vanligaste värdet. I detta fall finns inget sådant då det bara finns ett värde av
varje slag. Men det syns att tre av inkomsterna ligger inom intervallet 200 000 – 275 000 och vi skulle kunna
säga att detta är ett typiskt inkomstintervall på detta företag. Existensen av de två högsta inkomsterna framgår då
inte och det kan lätt inge idén att de inte existerar.

I detta fall ger enbart en uppräkning av de fem inkomsterna en snabb och korrekt information – de olika
medelvärdena kan sägas vara missvisande och lätt ge upphov till tankefel, när de fem bakomliggande värdena
inte är kända för mottagaren. Medelvärden säger inget om hur värdena sprider sig kring medelvärdet mer än att
medianen har hälften av värdena på vardera sidan om sig. Runt aritmetiska medelvärden och typvärden kan
värdena ligga hur skevt som helst och även med alla värden på ena sidan och noll på den andra sidan, när
typvärde anges.

Ett annat inkomstexempel är följande. Anta att inkomsterna på företaget B är 6 st x 100 000, 3 st 200 000 och 3
st med 600 000 kr i inkomst från företaget. Medianen blir 150 000 kr och typvärdet blir 100 000 kr. Det
aritmetiska medelvärdet blir 250 000 kr. Dock existerar inte en enda anställd som har medelvärdesinkomsten.
Hela 9 st ligger under det aritmetiska medelvärdet och det är ett stort hopp (350 000 kr) upp till de tre som har
600 000 kr i inkomst. En tvåtoppig fördeling, grovt sett en s.k. U-fördelning föreligger, där medelvärdet hamnat
där det inte finns några värden alls. Den som enbart blir informerad om medelvärdet kan lätt inbilla sig att
värdena ligger på och runt om 250 000 kr eller kan då han tänker på någon enskild anställd X tro att denne tjänar
cirka 250 000 kr i stället för att tro att denne tjänar betydligt mindre eller mycket mer än 250 000 kr.

Vad kan göras åt den medelvärdesterror som belyses med dessa två inkomstexempel, men som förekommer
inom många områden och inte sällan mycket obegripligare än i de anförda exemplen ? Det finns ofta anledning
att ägna variationen, dvs. spridningen av mätvärdena mer uppmärksamhet. Ett utmärkt hjälpmedel utgör i enkla
fall en uppräkning av värdena eller ett enkelt stapeldiagram (även kallat histogram), där staplarnas höjd svarar
mot antal värden i de intervall som anges på den horisontella axeln. Det syns snabbt och överskådligt hur
värdena fördelar sig över den aktuella mätskalan, hur variationen ser ut. Det syns om det är en entoppig
fördelning med symmetrisk fördelning kring ett medelvärde eller om det är en skev fördelning med många
värden åt ena eller andra hållet eller om fördelningen av mätvärden har två eller flera toppar och dalar och om
det saknas värden inom vissa intervall.

Ett annat område för medelvärden är förändringsmätning. Om vi mäter t.ex. personer som erhållit något slag av
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behandling vid två tillfällen (före respektive efter behandling) så kan vi beräkna om medelvärdet har förändrats
i någon riktning. Låt oss använda t.ex. en skala med 10 steg och låta personerna själva uppskatta hur bra de mår.

Exempel 1: Medelvärdet oförändrat
Anta att10 personer benämnda A till och med J deltar.

Före behandling gäller följande mätvärden:
A och B har 1 poäng
C och D har 2 poäng
E har 3 poäng
ingen har 4 poäng
F har 5 poäng
G och H har 6 poäng
I och J har 7 poäng
ingen har 8, 9 eller 10 poäng, som är de önskvärda värdena
Poängsumma: 40 poäng, aritmetiskt medelvärde 4 poäng (där ingen råkar ligga).

Efter genomgången behandling gäller följande mätvärden (förändring inom parentes):
A 10 p (+9)
B 1 p (0)
C 2 p (0)
D 2 p (0)
E

4 p (+1)

F

7 p (+2)

G 3 p (-3)
H 6 p (0)
I

1 p (-6)

J

4 p (-3)

Summan råkar även här bli 40 och det aritmetiska medelvärdet är oförändrat 4. Får vi enbart veta medelvärdet
kan vi lätt begå tankefelet att behandlingen varit utan effekt. En närmare granskning person för person antyder
att 3 st blivit bättre, 3 st blivit sämre och 4 st är oförändrade, dvs. tre olika effektgrupper som döljs av
medelvärdet. Kan vi t.ex. hitta något sätt att före behandling välja ut de som får positiv effekt så kan metoden
vara användbar.

Exempel 2: medelvärdet ökar efter behandling
Det inses lätt att det kan bli ett utfall där medelvärdet höjs. Detta kan då föranleda tankefelet
att behandlingen generellt ger positiv effekt. Det kan dock vara så att medelvärdet döljer att några är
oförändrade och att några blivit sämre, något som kamoufleras av alla pluspoäng som uppkommit.
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Exempel 3: medelvärdet minskar efter behandling
Det inses även här lätt att det kan finnas en metod som försämrar fler eller mer än den hjälper, varvid
medelvärdet kan sjunka. Detta kan föranleda tankefelet att alla försämras. Medelvärdet kan dock dölja att några
blivit bättre även i detta fall.

En viktig fråga är förstås hur man redovisar dem som avbryter behandlingen, kanske i en del fall för att de
blir sämre av behandlingen eller dör av den? Om dessa räknas bort kan behandlingsmetoden framstå som bättre
än den förtjänar.

Det är uppenbart att medelvärdet är ett oklart och missvisande mått. Det är i exemplen ovan mycket bättre att
granska utfallet per person och räkna ihop hur många som blivit bättre, sämre eller oförändrade och även separat
räkna sådana som eventuellt blivit bättre i vissa avseenden och sämre i andra avseeenden (blandad effekt), vilket
jag bortsett från i exemplen ovan.

Ett annat fall av medelvärdesfel eller snarare medelvärdesterror utgör framhävandet av medelvärden som norm
eller ideal utan att det beaktas att det finns en naturlig och normal variation. Det är inte så roligt för människor
att få höra att de ligger under medelvärdet i något eller några avseenden, t.ex. något påhittat test. Om det är en
normalfördelad egenskap eller måttet är en median, så gör halva befolkningen det – inte särskilt
anmärkningsvärt. Föräldrar har länge fått höra hur deras barn ligger under någon medelviktskurva eller att barnet
har en försenad utveckling i förhållande till medelvärdet för när ett barn i just den åldern kan stå, gå, säga så
många ord, sluta med blöja etc. Men hälften av barnen ligger av matematiska skäl under medelvärdet (medianen
eller aritmetiskt medelvärde vid symmetrisk normalfördelning) och sannolikheten att ett visst barn skall ligga
under medelvärdet i åtminstone något avseende är förstås hög. Det är inte heller så givet att det är en fördel att
vara tidig i sin utveckling, i synnerhet inte om den pressas fram av föräldrar. Det kan förefalla som om
matematiska abstraktioner som medelvärden fokuseras för mycket och den naturliga variationen respekteras för
lite.

I den mån medelvärden används bör de oftast kompletteras med lättlästa stapeldiagram över fördelningen av
mätvärden eller åtminstone spridningsmått av något slag, t.ex. högsta och lägsta värde eller proportionen värden
inom ett visst intervall.

Det i statistiska sammanhang vanliga måttet standardavvikelse är svårt att förstå för de flesta. Att ange storlek på
mätfel kan också vara lämpligt för att människor inte skall tänka att mätvärden är exakta.

Inte sällan finns svåra källkritiska problem (låg eller okänd tillförlitlighet) kring de siffror som medelvärden
beräknas på. Det finns därför ofta anledning att granska hur siffrorna uppkommit, dvs. metodik, eventuella
antaganden, subjektivitet, avläsningsfel, inrapporteringsfel och andra felkällor, inkl. räknefel, fusk och bedrägeri.
Att människor uppger något i en enkät, vilket tilldelas en siffra, betyder inte att det är korrekt eller sant eller ger
en lämplig bild av verkliga förhållanden. Om t.ex. småföretagare tillfrågas hur mycket tid de ägnar åt bokföring,
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så kan de använda olika definitioner av bokföring, när de svarar eller en del kan vara benägna att överdriva tiden
därför att de har en negativ attityd till bokföringen eller vill utöva politisk påtryckning eller en del bokföringstid
kan glömmas bort och några svarar inte alls (och kanske just dessa har mycket bokföring?). Ett medelvärde
beräknat på en inrapporterad siffra kan innebära ett avsevärt fel i förhållande till verkliga förhållanden. En
statistiker på socialstyrelsen förklarade t.ex. för mig för många år sedan att den beräknade medelvårdtiden för
placerade ungdomar var för hög och inte alls tillförlitlig, därför att det fanns brister i inrapporteringen av
avslutade placeringar.

Mediafel
Det är väl känt att det i media torgförs stora mängder felaktiga eller förvrängda sakuppgifter. Detta kan dels ha
att göra med att en del uppgifter som når media är felaktiga och dels ha att göra med hur media hanterar
uppgifter, t.ex. bristande källkritik, omtolkning, att inte i formuleringar skilja på vad någon påstår och vad som
faktiskt hänt, den hastighet med vilka många medier arbetar med flera faktorer.

Mediakonstruktionsfel
I sin jakt på läsarnas uppmärksamhet i syfte att vidhålla eller öka tidningsförsäljning, annonsintäkter eller TVtittande, så söker man i journalistiken omvandla det alldagliga och triviala till sensationer och märkvärdigheter.
Åsikter eller meningsutbyten omvandlas till ”konflikter” eller att någon ”rasar”. Ett klädesplagg på en känd
kvinna kan föranleda en rubrik och längre kommentar om trendriktigheten hos plagget utifrån någons tyckande.
Att en kvinna visar någon centimeter mer av sina bröst kan föranleda en helsida inom en journalistik styrd av
manliga sexualfixerade värderingar och där särskilt kvällstidningarna söker överexploatera signalordet ”sex” i
varje läge. De flesta människor har ingående kännedom om kvinnobröst och tycker antagligen att kvinnobröst är
något naturligt hos kvinnor. Vore de placerade på en man skulle det däremot kunna vara sensationellt.
Människor som misstänks för brott omskrivs ofta som om det vore fastställt att de är skyldiga – det kan senare
visa sig att inget brott ägt rum eller att någon annan begått brottet. Mängder av trivialiteter blåses upp som om de
vore något anmärkningsvärt eller viktigt, gärna med uppmärksamhetsfångande bilder (inte sällan påhittade).
Många andra fenomen, t.ex. fattigdom, den ensamstående trebarnsmammans och hennes barns situation,
förhållanden i arbetslivet, barns villkor, alkoholens skadeverkningar, företagens och enskildas påverkan av
miljön, felaktiga beslut i styrelserum eller domstolar m.m., får en liten bråkdel av den omfattande
uppmärksamhet som tillkommer sladdret kring filmskådespelare, sångare, musiker, TV- personal och
idrottsstjärnor. Exempelvis förekommer till och med särskilda tidningsbilagor som kretsar kring sport och ibland
dokusåpakändisar som verkar ha mindre att säga än de flesta. Kändiseriet tycks i huvudsak bestå i att bilden av
personen upprepas och leder till igenkänning. Media invaderar våra medvetanden och påverkar vårt tänkande till
bristande verklighetsrelaterande. Det som är viktigt för media är ofta inte viktigt för oss själva eller andra eller
samhället. Uppmärksamheten kan fixeras på oväsentligheter på bekostnad av väsentligheter. Nu står inte
människor mentalt försvarslösa inför media. Många är mer eller mindre kritiska till mediainnehåll och tycker att
media överdriver, förvränger, förföljer, pratar strunt etc.

Media är associerade med starka aktörer med ofta ekonomiska intressen och maktsträvanden i samhället.
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Det är naturligtvis till fördel för dessa aktörers intressen om media i stor utsträckning avledande sysslar med
strunt och dämpar den kritiska granskningen. Lite kritisk granskning och kvasikritiskt tänkande i kåserier etc.
kan ge ett sken av att media sysslar med samhällskritisk granskning, vilket de i liten utsträckning gör och
ofta med iakttagande av gränser som inte överskrids i den kritiska granskningen, t.ex. undviks mycket
mer ingående kritisk granskning av olika beslutsprocesser i samhället. Att skriva ett reportage om hur
Pettersson har svårt att få rättelse av ett företag som sålt en usel dammsugare är både enklare och mindre
farligt för starka intressen i samhället. Utifrån de starka aktörernas intressen är det en viktig uppgift för
media att de får människor att tänka på så sätt att de gynnas och inte hotas eller effektivt angrips.
Detta behöver media inte få några order om utan det uppkommer genom de gemensamma värderingar,
samband och intressen som förekommer hos olika aktörer i samhället. Aktörerna i media vet var
gränserna går, vet när det skulle uppstå trubbel om de skrev om något eller gjorde det på ett mer
avslöjande sätt. Exempelvis valde Nerikes Allehanda för en del år sedan att inte skriva något om
mobbningsproblemen på Adolfsbergsskolan, medan Örebro-Kuriren hade ett stort reportage.
Adolfsberg är Örebros högstatusområde med många kopplingar till redaktionen, många prenumeranter och
många kopplingar till annonsörer. Den USA-vänliga rapporteringen kring Irakkriget eller den proisraeliska
rapporteringen kring Palestinakonflikten kan utgöra andra exempel. Det som står i tidningar eller presenteras i
TV-kanaler är inte givet. Material söks och söks inte, samt väljs in och väljs med nödvändighet bort, och detta
styrs av sådant som verklighetsuppfattning, värderingar, ekonomiska intressen och strävanden efter politisk
makt. Om man t.ex. i Sverige skulle gräva mer i skolans, socialtjänstens, polisens eller domstolarnas misstag
skulle människor kunna bli påverkade att rösta på något mer samhällskritiskt parti. Lite grävande kan
upprätthålla illusionen av att media sysslar med kritisk granskning, men man vet att det inte får bli för mycket –
ingen behöver säga det. Ett mycket tabubelagt område är för övrigt kritisk granskning av medierna själva.
Medierna vill gärna att vi skall begå tankefelet att tro på vad som står och tro att det är hela sanningen. Artiklar
som lär läsarna källkritik lyser med sin frånvaro. Medias konstruktioner gynnar starka aktörer och påverkar
läsare/tittare till tankefel.

Media förvränger ofta verkligheten på så sätt att det triviala, perifera och betydelselösa förs fram i löpsedlar,
rubriker och reportage. Ofta utgörs de nyheter som förs fram av triviala uppgifter kring kända personer,
relationshändelser, något med någon anknytning till sex etc. Media undviker ofta att beskriva och diskutera
viktiga skeenden, processer och strukturer i samhället. Att en dokusåpakändis opererat brösten blir mycket
viktigare än att diskutera dokusåpor som samhällsfenomen. Att en SSU-ordförande infunnit sig berusad på en
krog och bråkat med en vakt blir en stor mediagrej, medan en granskning av SSU:s roll i makt-intresse-fältet inte
skulle ge på långt när samma uppmärksamhet. Att en minister köpt en chokladbit på ett statligt kontokort blir
långt viktigare än att granska vad ministern uttalat och uträttat som politiker.

Ett sorglustigt exempel utgör mediahanteringen av provvalet till ny ärkebiskop den 8 feb 2006. Det som fick stor
uppmärksamhet i media var att ett par syskon till dåvarande ärkebiskopen anmält sig som kandidater och
hade olika åsikter. Huvudkandidaterna syntes knappt i media och Svenska kyrkan som organisation granskades
inte. Anders Carlgren påtalar i Aftonbladet 2006-02-05 situationen under rubriken: Ett medialt narrspel – Alla
fokuserar på en larvig syskonfejd, ingen granskar de riktiga kandidaterna till ny ärkebiskop. Han påtalar att
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Svenska kyrkan med sina 25 000 anställda och 13,8 miljarder i skatteintäkter är ett av landets största företag och
att 80% av befolkningen är medlemmar. Där finns en värdepappersportfölj på 4,5 miljarder i aktier och
räntepapper som enligt tidigare uppgifter inte alltid varit särskilt etiskt placerade. Kyrkans skog är taxerad till 6,2
miljarder och det finns 3400 kyrkobyggnader. På huvudkontoret arbetar 300 personer. Carlgren påpekar att
enorma tillgångar förvaltas utan någon närmare granskning i massmedia. Det är enligt Carlgren heller ingen som
på allvar brytt sig om att granska de två verkliga huvudkandidaterna till ämbetet. Vad står de båda för och hur
skulle de vilja leda, utveckla och förvalta koncernen Svenska kyrkan?

Åtminstone en del mediers roll i makt-intresse-fältet verkar vara att avleda läsarnas tankar från de mer centrala
och strukturella frågorna genom att torgföra trivialiteter och betydelselösheter. Detta kan leda till ett triviainriktat och fragmenterat sätt att tänka om verkligheten i t.ex. politiska och samhälleliga frågor av stor
betydelse för den som tänker.

Medierna skapar även helt egna verkligheter genom rykten, fabuleringar, lögner och dokusåpor. Exempelvis
skapar TV-kanalerna dokusåpor som särskilt kvällspressen sedan kan ägna sig åt att skriva om och det hela kan
utvecklas med trivialt material från dokusåpakändisars tillvaro även en tid efter dokusåpan. Media skapar sina
egna nyheter genom att producera dem inom media själva. I en tidning försvarade en krönikör viktigheten av att
skriva om trivialkändisars liv med läppförstoringar, att de vill vika ut sig, supit till etc. En intressant fråga är
varför det inte är viktigare att skriva om t.ex. utslitna trebarnsmammors liv eller bussförares arbetsförhållanden
eller hur journalister slarvar ihop reportage. Mig förefaller de senare avsevärt intressantare än att skriva om
någon med huvudintresse att synas i media. Varför ännu mer tomt tugg om någon som media redan pratat om?
Varför undvika så många verkligheter genom att tugga kändisverkligheter åter och åter igen? Vill media avleda
från de andra verkligheterna? Eller är det bara mental bekvämlighet det handlar om? Eller okunnighet och
dumhet?

Media bidrar till ett trivialinriktat och verklighetsfrämmande tänkande. En del media vill skapa och profitera på
ett sådant tänkande, men vad vill läsarna? Vilket tänkande är ett demokratiskt utvecklingsinriktat samhälle
betjänt av? Var finns variationen? Varför så mycket likriktning?

Mediatro
Det ligger i verksamhetens natur att TV-kanaler och tidningar som vill presentera sensationella nyheter och jagar
för att komma ut först till tittare och läsare kan leverera ofullständiga och felaktiga bilder och tal kring vad som
hänt. Det förekommer även att medier som har starka kopplingar till vissa läsargrupper eller ekonomiska
intressen undanhåller eller tonar ner negativa nyheter kring dessa eller söker och fabricerar uppgifter kring
personer eller organisationer som man vill förfölja. Detta är inte sällan närmast övertydligt i politiska
sammanhang, där Mona Sahlins icke åtalbara, men frekvent och till leda omtalade, chokladbit på statens
kreditkort är ett av de välkända exemplen. En TV-kanal eller tidning visar upp en egen världsbild i sitt urval av
material och kommentarer. Media hamnar ofta helt snett i förhållande till verkligheten. Ett typexempel är när en
misstänkt anhållen för polisförhör ena dagen i braskande rubriker kategoriskt döms som mördare, sexförbrytare
och hängs ut med diverse personliga detaljer (varav en del förmodligen felaktiga) och någon dag efter när
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polisen gripit en annan misstänkt så förklaras personen som oskyldig. Det är som om media i särskilt
rubriksättningen, men även i sättet att utforma och skriva och bildsätta reportage inte vill erkänna osäkerheten i
det som sker. Ena dagen visar man den påstådde mördarens hus. Dagen efter är det inte en mördares hus.
Osäkerheten kanske inte är särskilt sensationell och uppmärksamhetsdragande.

Medicinerings-tankefel
Kring medicinering kan förekomma en mängd olika tankefel hos brukarna. Ett grundläggande sådant är att ta
medicin när ingen behövs eller när det finns bättre medicinfria metoder. Ett annat grundfel är förstås att ta fel
medicin, t ex genom att ta någon annans eller använda olämpliga receptfria medel eller genom att läkaren
förskrivit fel. Ett annat tankefel är att medicin skall ge en snabb lösning, vilket den ofta inte gör, och så överges
medicinen innan den fått chansen. Det kan t ex ta flera veckor eller månader innan en medicins verkan blir
tydlig. En annan typ av medicineringsfel utgör kombineringsfelen, vid vilka det är olämpligt eller farligt att
kombinera en medicin med en annan. Att inte beakta biverkningar kan också innebära tankefel och riskabla
handlingar, t ex att köra bil i omtöcknat tillstånd eller risk för fosterskador vid graviditet. Även receptfria medel
kan efterhand ge allvarliga biverkningar. Att tänka att det går bra att spola ner medicin i avloppet eller slänga
den i soporna innebär att den sprids i ekosystemet. Detta sker förstås även delvis genom urinering och avföring i
toaletten.

Mediumtro
Termen medium syftar här på en person som hävdas ha kontakt med en påstådd andra sida i tillvaron, t.ex.
kontakt med andliga guider, med dödas andar eller spöken. Detta har blivit till en underhållningsgenre i
TV-kanalerna som då kan frossa i häftigt konstruerade bilder och frågan är väl om inte strävan efter häftig
bildsättning och att kunna känslomässigt beröra tittarna genom bilderna är en av de primära drivkrafterna.
Ett upprepande kan göra att människor börjar tro att medier och andar finns på riktigt trots att det har varit
svårt att finna bevis för det.

Den närmast till hands liggande förklaringen när det rör sig om påstått riktiga medier är att det rör sig om
psykologiska faktorer och sådana vanliga faktorer som kunskap, erfarenhet, intuition och förväntanseffekter
samt en sådan utomordentligt vanlig teknik som att göra vaga, allmänt hållna uttalanden.

Det är naturligtvis inte bara medier som får en viss träffprocent. Det får man även utan att vara utnämnd till
medium genom att använda sunt förnuft, kunskap, erfarenhet och intuition samt vara tämligen vag i sina
uttalanden.

Den som t.ex. får en profetia uttalad om sin framtid kan sedan hjälpa till själv att se till att den uppfylls (s k
självuppfyllande profetia). Om någon vid t.ex. 40 års ålder får en profetia uttalad att ”Du kommer att få ett långt
liv” och personen sedan blir säg 82 år, så kan denna vaga profetia räknas som en träff. Den som ställer profetian
har dessutom hjälp av sin kunskap och intuition kring personen och av att personen kan själv bidra med att
påverka sitt liv att bli långt.
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Om exakt ålder eller datum för personens död skulle uttalats så vore det mycket svårare att få in någon träff än
med ett vagt uttalande som stämmer in på rätt många människor. I många fall finns det inte heller särskilt många
alternativ att välja på. Jag minns när en mycket framstående svensk astrolog sade till mig att jag skulle komma
att få tre barn. Detta var ju en exakt profetia och jag fick också det utan att tänka på profetian, vilket inte hindrar
att den något kan ha inverkat. Men ser vi statistiskt på det så brukar inte män i vårt land få särskilt många barn –
i stort sett kunde astrologen satsa på 1, 2 eller 3 barn. Få får fler barn och få får noll. Många andra personer än
den professionelle astrologen skulle också gjort rätt förutsägelse. Denne astrolog var dock insiktsfull och ärlig
nog att i en efterföljande diskussion medge att han använde sig av intuition och människokännedom. Ett annat
exempel på statistiskt bra profetia är t.ex. ”Det kommer att hända en katastrof med många människor
inblandade i vårt land under år 20XX”. Denna blir nästan säkert uppfylld därför att den är vag och många
händelser kan tolkas som katastrofer samt att katastrofer statistiskt sett förekommer år efter år. Det räcker med
sunt förnuft för att tänka ut att man har hög chans att få träff med en sådan profetia. Det står inte ens att någon
kommer att dö vid katastrofen eller vad som menas med att vara inblandad – även släktingar och hjälpare blir
inblandade.

Antagligen skulle nästan alla kunna fungera som mer eller mindre bra medier, särskilt om vi vore självutnämnda
till sådana och befann oss i en omgivning som trodde på oss. Vi skulle också lägga oss till med vaga och
flertydiga sätt att tala som skulle förhindra att vi drog på oss alltför många anmärkningar om att vi haft fel,
särskilt om vi tjänade pengar på våra uttalanden. De uttalanden vi skulle göra om vad som händer i andevärlden
skulle vara tämligen ofarliga för oss, då ingen skulle kunna avslöja att vi hade fel. Andevärlden är inte tillgänglig
för inspektion och kontroll.

Jag minns när jag vid en workshop fick besvara 20 frågor kring ett litet föremål som en av deltagarna hade valt
ut ur sin väska (jag visste inte vem). Jag kände ingen av deltagarna sedan tidigare. Jag fick till de övrigas och
min egen häpnad 20 rätt. Det var alltför bra för att vara slump. Var jag ett medium? Knappast, jag kunde dra
nytta av mina kunskaper och erfarenheter för att avgöra sannolikheter och hade nog lite draghjälp av slumpen.
Föremålet var av sådan beskaffenhet att det sannolikt tillhörde en av de kvinnliga deltagarna (jag vill minnas tre
stycken). Jag hade tillgång till ålder, utseende, klädsel och iakttagelser av uttalanden och agerande hos de
kvinnliga deltagarna. Jag kan ha lagt märke till signaler från den som lämnat föremålet och satsat på intuitioner
kring den personen. Jag kan också ha varit vag i en del svar som kan ha blivit välvilligt godtagna. Jag betvivlar
att jag skulle kunna upprepa prestationen som kan ha uppkommit genom att ett flertal gynnsamma
omständigheter råkade samverka.

Det sagda behöver inte innebära att uttalanden av påstådda medier ofta är dåliga eller värdelösa. Det finns
psykologiska grunder till att människor dras till medier. Exempelvis kan medier bidra med positiva suggestioner
till osäkra människor, tillhandahålla trösterika uttalanden och framtidstro och ge goda råd, dvs. agera som
rådgivare och terapeuter. Positiva förväntningar kan hjälpa människor. En annan grund kan vara en längtan bort
från den vanliga grå tillvaron till det annorlunda och mystiska eller att söka skapa en mening i svårartade
händelser. Till detta kan invändas att det finns så mycket fantastiskt och mystiskt på den påträngande sidan av
verkligheten att både upptäcka och ägna sig åt. Det går också utmärkt att skapa alla möjliga slags mening i
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livshändelser utan att anlita påstådda medier. Det framstår inte för mig åtminstone som särskilt konstruktivt att
läsa horoskop, använda tarotkort och konsultera andar via medier, när vi behöver fokusera på vad som händer i
samhälle och miljö.

Nyandligheten lär knappast bidra till lösningar av samhälls- och miljöproblem. Men den kan passa väl in i ett
makt-intresse-fält där en självgod och girighet överhet inom näringsliv och politik inte vill bli störda av några
tänkande medborgare. Läror enligt vilka vad som händer den enskilde beror på helt andra krafter än
samhällskrafter och vanliga psykologiska och socialpsykologiska faktorer kan passa väl in i ett politiskt synsätt
där vi starkt betonas välja våra liv och inte drabbas av samhälls- och miljöförhållanden. Om vi drabbas har vi
själva t.ex. konsulterat fel ande. En naiv nyandlighet utgör liksom en självgod religion ett hinder för ett för
civilisationens överlevnad nödvändigt kritiskt tänkande.

Medvetandefel
Det kan te sig som en rimlig tanke att vi bör vara medvetna om, tänka på vad vi gör för att det skall bli rätt och
fungera. Det finns dock psykologisk forskning och många exempel ur vardagslivet som visar att vi kan hantera
en del saker automatiskt utan att vara medvetna om dem. Detta har med erfarenhet och träning att göra. Vi kan
t.ex. gå uppför en trappa utan att tänka på hur vi lyfter benen och sätter ner fötterna. Vi kan någon gång råka ut
för att vi kör bil försjunkna i tankar och då håller bilen kvar på vägen, trots att vi helt saknar minne av att vi kört
de sista milen på vägen. Vi kan missa t.ex. en avfartsskylt därför att vi hade medvetandeprocessen inriktad på
annat – skylten låg inte inlagd i vårt automatiska fungerande. Ett tragiskt exempel på att det går att fungera utan
medvetande utgör den amerikanske rockgitarrist som av en supporter (?) sköts med ett antal skott i huvudet, dvs.
medvetandet slogs ut, men ändå fortsatte han att spela. Inom många idrotter uppvisas rörelsesekvenser av de
aktiva som sker genom inövad automatik. De behöver inte tänka för att genomföra sekvensen.

Vid en del handlingar krävs att medvetandet inriktas mot vad vi gör, i andra fall behövs det inte, vilket kan vara
praktiskt. Vi verkar dessutom relativt automatiskt välja mellan långsamma, övertänkta medvetandeprocesser och
snabba, automatiska processer. Men vi kan om vi vill rikta medvetandet mot en automatisk process, något som
ibland kan hindra denna. Det kan t.ex. bli svårare att knyta skosnörena om vi börjar iaktta och tänka på hur vi
gör. Alla handlingar kräver inte medvetenhet, men en del gör det absolut.

Mellanpositionsfel
Ibland antas att en mellanposition är korrekt eller en lämplig bedömning endast därför att den ligger mittemellan
två extremer. Detta utgör inget relevant argument för att positionen är korrekt. Det kan bland annat vara så att
den korrekta positionen ligger vid eller nära den ena extremen. En mellanposition kan naturligtvis ibland vara
korrekt, men det avgörs då med relevanta och hållbara argument. En annan sak är att en mellanpostion ibland
kan vara ett praktiskt och psykologiskt lämpligt resultat vid en förhandling, där det ibland är svårt att avgöra vad
som är rätt eller fel eller där rätt och fel knappast är något som kan sägas existera.

Meningsfel
Inom kritisk-vetenskaplig verksamhet har man inte funnit att livet eller tillvaron skulle ha någon mening.
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Evolutionen av levande varelser saknar mål och mening. Den är något som skett och sker. Som människor har vi
att leva våra liv mellan födelsen och döden på ett sätt vi kollektivt och individuellt utformat. Vi kan bygga upp
system av upplevd mening – i princip hurudana som helst – kollektivt-kulturellt och/eller individuellt. Det finns
en flora av religioner, ideologier och livsåskådningar. Det finns mängder av socialt livt och aktiviteter som kan
upplevas som meningsfulla. Vi kan skapa oss meningsupplevelser här och nu, även om uppfattningarna går
mycket isär om vad som är meningsfullt för stunden eller i det långa loppet. Upplevelser av mening gör att vi
mår bättre och det blir lättare att leva, men det kan också ibland bli så att människor går in i ett överdrivet
meningssökande eller tankefel kring frågan om meningen med livet.

När något dramatiskt, ofta tragiskt, hänt kan vi söka efter en mening i det som skett, även om en sådan inte finns.
En annan sak är att mentalt använda det som hänt till att skapa något vi uppfattar som meningsfullt.

Det går att mentalt fixera sig vid ett sökande efter ”meningen med livet” som om den funnes utanför vårt
medvetande. Det är nog enklare än så – vi kan välja att skapa oss den mening med livet vi vill och många gör
det.

En annan variant är att mentalt fixera sig i att ”livet är meningslöst”. Detta verkar vara en korrekt ståndpunkt ur
kritisk-vetenskaplig synpunkt vad gäller utvecklingen och förekomsten av liv. Men det framstår som en föga
konstruktiv inställning till det egna personliga livet. I stället för att älta att livet är meningslöst, så kan vi skapa
oss en upplevd mening med livet och det finns hur många sätt som helst att göra det.

En annan variant är att skapa sitt liv genom social följsamhet och låta den upplevda meningen bli som den blir.
Andra tittar på TV med 40 kanaler, då gör jag det också. Min upplevda mening, tja, den blir som den blir. Jag
följer med de andra tills jag liksom alla andra dör. Kanske drabbas jag dessförinnan av eftertanken att jag borde
gått min egen väg, inser att jag tänkt fel som bara hängde på de andra.

Mental fixering
Människor kan mentalt och närmast orubbligt fixera sig vid att något är på det sätt de är övertygade om eller att
ett problem måste lösas på det sätt de är vana vid. Mentala fixeringar kan gälla antaganden vi inte själva lägger
märke till. Ett klassiskt exempel inom psykologin utgör Luchins (1942) hinkexperiment. Han presenterade
problem där ett visst antal liter vatten skulle ösas upp med hjälp av tre hinkar med olika maxantal liter. När sedan
problem som kunde lösas genom att enbart använda två hinkar stoppades in, så löste många försökspersoner
även dessa med hjälp av tre hinkar.

Ett ofta anfört exempel är niopunktsproblemet. Detta utgörs av att nio punkter ligger i en kvadratisk form med
tre punkter i varje rad och i varje kolumn. Uppgiften är att förbinda samtliga punkter med fyra räta och
sammanhängande linjer, dvs. ritade i ett svep utan att lyfta pennan från papperet. Detta är omöjligt att lösa om
man ritar inom den givna kvadraten, men möjligt att lösa om man låter tre av linjerna gå utanför den givna
kvadraten. Det gäller att övervinna den mentala fixeringen att lösningen skall ske inom den givna kvadraten.
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Ett annat exempel på mentala fixeringar utgör problemet att ”skapa fyra liksidiga trianglar med hjälp av sex
tändstickor”. Tar man tändstickorna som de är och lägger dem på ett bord så är problemet olösligt. Men prövar
man att lägga tändstickorna i två skikt och dessutom tillåter olika storlek på trianglarna så går det att skapa ett
flertal lösningar, varav en del innehåller mer än fyra liksidiga trianglar. Ytterligare lösningar kan erhållas om
man t.ex. bryter av tändstickorna på mitten och använder halvor (även tredjedelar etc kan användas). En
tredimensionell lösning erhålls om man lägger en triangel och reser upp resten av stickorna mot en gemensam
topp. Dock behövs något som stabiliserar, så inte stickorna faller samman. Någon jag iakttog löste detta genom
att använda en kartonbit som underlag och göra ett litet hål i kartongen i varje hörn i basplanet samt fixera en
upprest sticka i varje hål. Ingen av de lösningar jag här antytt strider mot den givna instruktionen. Att
tändstickorna måste ligga i ett plan, att de inte kan brytas av, att de inte kan resas, att trianglarna måste vara lika
stora utgör tolkningar eller antaganden som problemlösaren själv kan tillföra. Sådana tolkningar eller antaganden
hindrar problemlösningen.

Exemplen visar att många av de hinder som föreligger när vi ska lösa problem kan vara av inre snarare än av
yttre natur.

Mentala otillgänglighetsfel (W – ”denial”)
Människor kan ha svårt att tänka sig att t.ex. något mycket upprörande har inträffat eller kan inträffa, dvs.
en motsats till mentala tillgänglighetsfel. Att tänka sig möjligheten kan till och med stärka ett förnekande. När
det t.ex. framkommer att en förtroendeingivande person begått ett brott eller ljugit i en viktig fråga kan personer
i omgivningen reagera med förnekande eller konstatera att det var något som de aldrig skulle kunnat tänka sig.
Det förekommer i organisationer att personer i närheten av pengaflöden kunnat genomföra förskingringar därför
att de som haft ansvaret för kontroll inte kunnat tänka sig att personen skulle lägga beslag på pengar.

Mentala tillgänglighetsfel (W – ”availability heuristic”)
Att människor kan ha begrepp, föreställningar och erfarenheter mer eller mindre lätt tillgängliga i medvetandet
torde vara obestridligt. Den älgjägare som skjuter en annan älgjägare har antagligen haft älg-begreppet mycket
lätt tillgängligt i medvetandet. Den polis som låter epileptikern sova av sig det antagna ruset i arresten har
antagligen haft begreppet berusad person lätt tillgängligt i medvetandet. Begrepp och erfarenheter som vi har
mentalt lätt tillgängliga kan vara användbara, t ex är älgbegreppet användbart för en älgjägare som skjuter en älg,
men utgör samtidigt en potentiell felkälla - att begreppet kan komma att användas när det inte är tillämpligt.

Propagandister och reklammakare kan cyniskt utnyttja och spela med sådant som vi har lätt tillgängligt och få
oss att själva genom att fokusera lätt tillgängligt material ur medvetandet göra mycket av övertalningsarbetet.
Exempelvis kan några slagord på en valaffisch eller några antydningar i en resebyråannons få oss att associera
vidare till sådant som förstärker det uppfattade budskapet och leda till att vi röstar på ett visst parti eller beställer
en viss resa. Sedan kan det visa sig att våra självgenererade förväntningar inte blev uppfyllda. Vi begick en form
av mentalt tillgänglighetsfel. Propaganda- och reklambudskap fungerar ofta bara som "triggers" för oss att själva
fokusera tankar , känslor och erfarenheter i vårt medvetande. Vi gör jobbet... Naturligtvis kan en suggererande
terapeut eller pedagog i mer vällovliga syften agera på i princip samma sätt.
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Forskningen kring mental tillgänglighet startades genom en artikel av Tversky & Kahneman (1973, 1974),
Carroll (1978) och en översikt ges av Reber (2004). Reber påtalar med hänvisning till forskning av Ross &
Sicoly (1979) att människor normalt överskattar sitt eget bidrag till en gemensam produkt från en grupp.

Han ger ett exempel med två makar som är oeniga om hur mycket de bidrar till arbetet i hushållet. Var och en av
dem har lättare för att komma ihåg, dvs. har mer mentalt tillgängligt, sådant de själva utfört och har mindre
mentalt tillgängligt vad den andre utfört. Reber hänvisar även till en studie som visade att människor överskattar
frekvensen av dödliga händelser som ofta refereras i media och underskattar frekvensen för dödliga händelser
som föga täcks av media. Media gör vissa typer av händelser mer mentalt tillgängliga. Exempelvis är magcancer
mer än fem gånger så vanlig som mord. Men deltagarna i undersökningen uppskattade att mord är omkring 1,6
gånger vanligare än magcancer. Bland de mest överskattade händelserna fanns sensationella händelser som
tornados, översvämningar, mord och motorfordonsolyckor. Bland de mest underskattade fanns sådana med liten
mediatäckning såsom astma, tuberkulos, diabetes, magcancer och hjärtsjukdom. En annan aspekt på mentala
tillgänglighetsfel är att de kan tänkas bidra till uppkomst av felaktiga föreställningar om folkgrupper eller andra
grupper. Om t.ex. några få medlemmar av en folkgrupp uppvisar anmärkningsvärda handlingar, t.ex. några brott,
så kan det bli detta som är mentalt lätt tillgängligt i minne och medvetande när vi tänker på folkgruppen. Alla de
andra medlemmarna som inte begått brott vet vi föga om och har dem inte mentalt tillgängliga i samma
utsträckning.

Metaforfel
Användning av metaforer, dvs. bildspråk, kan ibland bli missledande och hindrande, då metaforen missar
viktiga aspekter eller snedvrider tänkandet. Ibland är metaforer av så primitivt slag att de inte alls tillför
något i sak utan mer fungerar som skällsord eller tramsigt prat.
- Uttrycket ”Du beter dig som en gris” används ofta, men är föga upplysande och kan bygga på
vanföreställningar om hur grisar beter sig. Grisar beter sig inte alls så illa som en del människor gör. Ordet gris
har kommit att få en allmänt nedsättande innebörd, trots de stora tjänster som grisar gjort mänskligheten som
föda.
- Jag har vid något tillfälle beskrivit en advokat jag mött i domstolar som en ”bulldozer”, vilket fångar något av
vad som händer, men är synnerligen vagt. Det vore betydligt bättre att säga vad jag syftar på.
- Metaforer kan vara suggestiva och kan användas terapeutiskt för att suggerera i positiv riktning, t.ex. ”Du bär
på en ryggsäck med gamla tankar, som du kan ställa ifrån dig nu.” Metaforen må vara grov men den kan ändå
få en positiv inverkan.
Användningen av metaforer verkar ha att göra med att det är lättare för oss att tänka konkret och enkelt än
abstrakt och komplext. I minnet kan det vara lättare att medföra en metafor än en större mängd mer precis
information. Metaforerna kan också ha värde för övertalning, vilken kan ske sakligt eller osakligt. En felaktig
metafor kan ha avsevärt övertalningsvärde. Ibland kan dock metaforer bli så grova att de slår tillbaka mot den
som använder dem. Det är t.ex. inte troligt att det skulle gå särskilt bra att offentligt likna en politisk motståndare
vid en ”hungrig krokodil”.
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Metakognitiva fel
Vi tänker då och då om vårt eget tänkande, tar oss för att granska det. Det kan gälla sådant som
varseblivningar, minnen och resonemang. Exempelvis: ”Såg jag verkligen en varg?” ”Hördes steg eller var
det något annat ljud?” ”Minns jag rätt nu eller kan jag ha blandat ihop situationerna?”
”Sa hon verkligen det eller är det bara som jag minns?” ”Jag var där så därför minns jag exakt
vad som hände!” ”Kan det finnas fler förklaringar än den jag tänker på?” ”Kan man dra fler
slutsatser av de föreliggande fakta?” ”Är de uppgifter vi använder för vår bedömning tillförlitliga?”
”Eftersom jag är psykolog kan jag på ett enda samtal bedöma att du lider av flera personlighetsstörningar.”
Ett misstag vi kan göra är att ta varseblivningar, minnen och resonemang för givna och avstå från att
med hjälp av vår metakognitiva förmåga granska dem. Vi kan även göra misstag i det metakognitiva
tänkande. Exempelvis kan den person som tror sig minnas exakt vad som hände mycket väl minnas fel
eller ha varit ouppmärksam. Det är vanligt att vi inte inser felmöjligheter och överskattar eller starkt överdriver
korrektheten i våra varseblivningar, minnen och resonemang och det gäller även i professionella sammanhang.
Vi har ofta svårt att lägga märke till felen, t.ex. att ett minne tillkommit genom en snabb efterkonstruktion eller
att vi inte lagt märke till eller glömt något som hänt.

Det kan i många sammanhang vara en fördel med en skärpning av den metakognitiva aktiviteten, men
det är också möjligt att låta den gå till överdrift och leda till meningslöst ältande. Ibland är det möjligt och viktigt
att stämma av med andra om varseblivningar, minnen eller resonemang kan bedömas hålla.

Metaminnesfel
Ett intressant metakognitivt område utgörs av området metaminne, dvs. våra föreställningar och bedömningar
kring hur vårt eget minne fungerar (se t.ex.Metcalfe & Shimamura, 1994). Vi kan t.ex. tro att minnet fungerar
bättre eller sämre än det gör, t.ex. att vi inte kan lära oss minnas något som vi faktiskt kan lära oss. Vi kan även
utveckla felaktiga strategier i minnesprocessen, t.ex. tro att vi kan lära genom att enbart repetera, när vi borde
satsa på förståelse och tillämpningsövningar. Det kan t.ex. förekomma oberättigade föreställningar hos äldre att
de skulle ha mycket sämre minne än yngre personer. Sambanden mellan vad man tror om sitt egets minnes
effektivitet och hur det faktiskt fungerar är inte höga. Omfattande svensk minnesforskning rörande äldre visar att
det i huvudsak är episodminnet som sjunker på gruppnivå (märk väl!), medan andra minnesfunktioner såsom
allmän kunskap och procedurminnen inte verkar påverkas särskilt mycket på gruppnivå (se Nilsson, 2004). Det
behöver inte betyda särskilt mycket att detaljer i episoder försvinner, då de ofta är obehövliga. Felaktiga
föreställningar om det egna minnet kan påverka hur man mår och hur man lever sitt liv. Det är inte givet att
pensionären som säger ”Jag har inte så bra minne” gör en rimlig bedömning – kanske minns pensionären bättre
än de flesta unga människor. Det finns stora individuella variationer i alla åldersgrupper.

I en studie av vad människor kom ihåg efter åtta månader av omständigheter kring terrorattacken på World Trade
Center den 11 september 2001 respektive vad de kom ihåg kring en vardaglig händelse så visade sig att de kom
ihåg lika mycket eller lika lite. Men de trodde att de kom ihåg bättre kring den dramatiska terrorattacken. Vi kan
alltså tro att vi minns vissa slag av händelser bättre utan att vi gör det.
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Militära tankefel
I militära sammanhang har som historiker visat förekommit många tankefel, trots att militära ledare
har som yrke att kriga eller försvara. Några exempel kan vara följande.
- Tre romerska bataljoner på tillhopa runt 18.000 man förintades i Teutoburgerskogen år 9 e. Kr. i
ett bakhåll från germanska krigare. Det verkar som trupperna inte hade bedrivit någon spaning
framåt längs den färdväg de gick och de lät sig ledas in i skogen av en german som sedan ledde anfallet
mot dem.
- Underskattande av fiendens styrka och möjlighet att stå emot är klassiska fel. Både Napoleon och Hitler
misslyckades med sina Rysslandsinvasioner. Andra exempel utgör USA:s militära misslyckande i Vietnam
och det misslyckade invasionsförsöket på Castros Kuba, som i lönndom var ett USA-projekt.
- Under andra världskrigets strider om Nordafrika ryckte engelsmännen fram med stridsvagnar som om
de gjorde kavallerichocker, vilket ledde till stora förluster. Tyskarna använde luftvärnskanoner till att skjuta
på stridsvagnar, medan de traditionstänkande engelsmännen hade svårt att tänka så flexibelt.
- USA:s och allierades invasion i Irak verkar inbegripa flera tankefel. Ett gällde den bristande källkritiken vad
gäller uppgifterna om att Irak hade massförstörelsevapen. Några sådana har hittills inte hittats. Ett annat tankefel
gäller förbiseende av de processer och de motaktioner som skulle komma att uppkomma i Irak som följd av
invasionen. Ett frekvent tankefel har varit militär eldgivning mot och dödande av civilpersoner. Ett annat
tankefel var amerikanernas uppträdande mot fångarna i Abu Graib-fängelset och de opinionskonsekvenser detta
fick.
- De många svenska jakterna på påstått sovjetiska ubåtar på 1980-talet skedde utan övervägande av andra
tolkningsalternativ för de ljud man uppfångade. Senare upptäcktes det att de inspelade ljuden överensstämde
med ljuden hos vissa djur och fiskar i vattnet, vilka svensk militär i praktiken ägnat sig åt att jaga och bomba.
Det framkom även senare erkännanden från Nato-representanter att man varit inne och övat på svenskt
territorialvatten. Att det fanns en och endast en fiende som kom från öster var på den tiden och sedan många år
en tankefixering inom det svenska försvaret. En militär referensram för tänkandet kan göra att ett normalt ljud
utan vidare tolkas som ljudet av en fientlig ubåt. Ingen som begrep biologin i vattnet verkar ens ha konsulterats.
- Hur hamnade då vid ett tillfälle en sovjetisk ubåt mycket pinsamt på ett skär utanför Karlskrona till pressens
beskådande? Den politiske officeren ombord skrev långt efteråt en redogörelse i en svensk tidning där han
förklarade att besättningen varit starkt berusad och kört fel. En del militärer har änglavakt.

Eftersom krig varit en mycket vanlig mänsklig aktivitet så skulle listan på militära tankefel kunna göras
mycket, mycket lång (se Dixon, 2003, för en utförlig framställning om militär inkompetens).

Miljödeterminism
Ibland uttalas tankar om uppkomsten av mänskliga beteenden eller egenskaper som innebär att dessa helt skulle
uppkomma genom faktorer i miljön. Som tidigare påpekats under tankefelet ”Genetisk determinism”, så kan det
aldrig vara frågan om arv eller miljö utan båda slagen av faktorer finns alltid med. Den extrema form av
miljödeterminism som helt förnekar inverkan av genetiska faktorer innebär därför ett tankefel. Vilka effekter en
viss genetisk faktor får beror dock av andra genetiska faktorer och av miljön. Vilka effekter en viss miljöfaktor
får beror på de föreliggande genetiska faktorerna och på vilka andra miljöfaktorer som föreligger. Ibland kan
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miljöfaktorer som leder till svåra skador få stort genomslag oavsett individens genetiska faktorer, t.ex. en
blivande mor som dricker mycket alkohol under graviditeten innebär stor risk för död eller svåra hjärnskador för
fostret. Just alkohol är en av de mest destruktiva miljöfaktorerna. Inlärningsforskning och jämförelser av
mänskliga kulturer har visat att mänskligt beteende är i hög grad formbart, men den formningen sker inom de
genetiska och miljömässiga förutsättningarna. Långtifrån alla skulle kunna nå Mozarts eller Einsteins nivå även
med gynnsamma miljöfaktorer som stöd, men de skulle nå längre än med usla och hindrande miljöfaktorer kring
sig.

Minnesfel (W – ”memory errors”)
Minnesfel tillhör vår vardag och de mänskliga villkoren. Det förekommer många olika slags minnesfel (se t.ex.
Reisberg 2010). Mest sårbara anses episodminnen (händelser, samtal) vara. Glömska eller bortfall av minnen vi
är i föga behov av är praktiskt. Bortfallen av detaljer är mycket stora. Vi kan göra korrekta eller felaktiga
efterkonstruktioner när vi inte minns. En del efterkonstruktioner är medvetna, medan andra är omedvetna.
Erinringar är ofta självgynnande för oss själva eller för våra uppfattningar. Vi väljer ut sådant som ger stöd åt vår
uppfattning och är mindre benägna att minnas sådant som talar emot vår uppfattning. Vi kan förvränga minnen.
Vi kan även göra falska tillägg av många olika slag. Källor till minnen kan förväxlas, t.ex. kan vi minnas att vi sa
något som någon annan sade eller minnas att vi sade något som vi enbart tänkte.

Fakta, principer och regler (s.k. semantiska minnen) som är väl förstådda och inorganiserade i minnet drabbas
inte av så mycket minnesfel, men då och då händer det, särskilt om lång tid förflutit utan att vi använt
minneskunskapen. Semantiska minnen från kurser, böcker etc. som inte är väl inarbetade kan förstås försvinna
snabbt. Minnen av väl intränade procedurer såsom att knyta skosnörena eller att cykla tappar vi sällan. Vanliga
föremål och miljöer (perceptuella minnen) minns vi också närmast automatiskt.

Minnesbortfall är naturligt
Det förekommer mängder av naturligt minnesbortfall och det innebär inte något fel på vårt minne.
- I tidskriften Observer (utgiven av APS, dvs. Association for Psychological Science) rapporteras i nr 5/2006 att
minnesforskare vid University of California sedan fem år tillbaka studerar en 40 år gammal kvinna AJ, också
känd som ”the human calendar”, som har ett närmast obegränsat minne för sitt tidigare liv. Forskarna har
skapat termen ”hyperthymestic syndrome” för detta fenomen och AJ anses vara det första fallet med detta slag
av extremt självbiografiskt minne. En del minnen har kunnat verifieras mot AJ:s dagbok från 10 till
34 års ålder. Fallet belyser det stora bortfall av självbiografiskt minnesmaterial som alla vi andra drabbas
av. Ofta har vi totalt glömt bort händelser vi varit med om. Det betyder inte att vi har dåligt minne eller
står med begynnande Alzheimersjukdom.

Minnessammanblandningar (störningar/interferenser)
Ett mycket påtalat fenomen som är väl belagt är att olika minnen, särskilt likartade minnen, kan störa varandra
och blandas samman (Aschcraft, 2002). I minneslitteraturen brukar man tala om proaktiv respektive retroaktiv
interferens. Vid proaktiv interferens (framåtriktad störning) så stör minnet av en händelse minnet av en senare
händelse. Exempelvis kan detaljer i den första händelsen tränga in i minnet av den senare händelsen och bli
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redovisade som något som inträffat vid den senare händelsen. Vid retroaktiv interferens (bakåtriktad störning) så
stör minnet av en senare händelse minnet av en tidigare. Sådant som gäller den senare händelsen kan tränga in i
minnet av den tidigare händelsen.

Minnestankefel
I samband med att vi skapar, lagrar eller erinrar oss ett minne kan olika slags tankefel ske. Exempelvis kan Olle
hävda att Kalle är aggressiv inför lyssnaren Pelle. Lyssnaren Pelle kan då begå tankefelet att inte skilja på Olles
upplevelse av Kalle och hur Kalle faktiskt är. Senare minns Pelle att "Kalle är aggressiv", dvs minns en påstådd
egenskap hos Kalle, inte en upplevelse/tyckande hos Olle. Felet kan ha uppkommit genom att Pelle inte
förmådde logiskt skilja på Olles tyckande och Kalles egenskaper, brist på källkritiskt tänkande.

Ett annat tankefel är att vi tror oss minnas allt, men i själva verket minns selektivt och till gynnande av
en inställning/uppfattning vi har. Vi lägger inte märke till att vi är selektiva, t.ex. enbart minns negativa
händelser runt en person vi ogillar.

Ett minnesfel blir ett tankefel när vi litar på det felaktiga minnet. Det förekommer många olika slag av minnesfel
och ofta märker vi inte att vi minns fel eller överskattar hur säkert minnet är (överkonfidens). Mycket sårbara är
episodminnen, dvs.minnen av enskilda händelser, inräknat samtal. Vi drabbas av stora bortfall av detaljer.
Förändringar och förvrängningar av betydelse kan ske och falska tillägg kan ske, t.ex. genom omedvetna
efterkonstruktioner, utan att vi märker det. Senare händelser kan sammanblandas med tidigare och tvärtom. Våra
minnen är ofta selektiva och gynnar våra egna uppfattningar. Vi kan t.ex. se till att komma ihåg sådant som ger
stöd åt en åsikt vi har, medan vi glömmer sådant som talar emot vår åsikt.
Vi kan också råka ut för källförväxlingsfel, t.ex. korrekt minnas något som uttalats men ha fel i frågan om vem
som sade det eller i frågan om i vilken situation (när, var) det sades. Vi kan även förväxla inre och yttre källor,
t.ex. tro att vi har sagt något som vi enbart tänkt eller minnas som ett faktum något som enbart var en tolkning
från vår sida. Vi kan också tro oss ha kommit på idéer själva som vi tidigare fått från annat håll, vilket vi glömt.
Tanken att vi kommit på idén själva blir då felaktig.

Två populära men felaktiga minnesteorier figurerar i vardagslivet. Enligt ”kamerateorin” minns vi ungefär med
en kameras exakthet. Forskning har visat att detta är felaktigt. Vi rekonstruerar, förändrar, drar ifrån och gör
tillägg, t.ex. utifrån logik och vad vi på annat sätt vet. Enligt ”bandspelarteorin” så minns vi ganska korrekt vad
som sagts i ett samtal. I själva verket så sker stora bortfall av samtalsmaterial och vi förändrar och gör tillägg.
Enligt experiment kan vi inte minnas en enda lite längre mening helt ordagrant ens omedelbart efter att den
uttalats. Exempelvis har jag gjort många experiment i klasser med psykologistuderande, där de efter en
uppläsning av den 22 ord långa meningen i den svenska vittneseden har fått omedelbart skriva ner meningen.
Hittills har ingen av totalt cirka 500 studenter klarat av att göra detta. Domare vet detta och delar upp vittneseden
i 5-6 bitar med 3-4 ord i varje bit som vittnet skall återge. Men i domskrivningar brukar citat av vad människor
enligt vittnen skall ha sagt återges utan osäkerhetsmarkering. Då har ofta lång tid förflutit sedan uttalandet
gjordes. Ibland kan framgå att vittnen vid olika tillfällen har gett olika versioner av vad som skall ha sagts. Att
tro att citat från samtalsmaterial är ordagranna återgivningar är ett tankefel. Ibland kan dock enstaka ord eller
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fraser med få ord vara korrekta. Men även laddade utrop, invektiv etc. kan drabbas av förändringar såsom byte
till en synonym eller kan de vara falska tillägg. Ibland kommer inte människor ihåg ens vad de själva sagt i
tidigare eller i samma samtal, något som syns i utskrifter av polisförhör, där den förhörde kan fabulera eller ljuga
och hamna i motsägelser. Polisens förhörsledare refererar ibland bakåt till vad som tidigare sagts i samtalet och
en del av dessa referat är direkt felaktiga. Exempelvis kan vad de själva sagt eller tolkat framföras som något
som den förhörde skall ha sagt.

Modeslaveri
I tidningarna matas vi ständigt med okritiska och beskäftiga påpekanden om vad som är rätt sätt att klä sig
just då. Han ”skall” vara klädd så. För henne är det ”rätt” att klä sig si eller så. I Aftonbladet den 24 maj 2007
kan särskilt kvinnor på ett helt uppslag läsa under rubrikerna ”Så blir du rätt i sommar. Sofi tipsar: 5
modemåsten för succélooken” Och till tre andra modesexperter ställs frågorna: ”Hur ska vi set ut i sommar?”,
”Vilka färger gäller?” och ”Sommarens måste-ha-plagg?”
Varför är medierna så angelägna om att betona att det finns ”rätt”, ”ska” och ”måsten” när det gäller klädsel? I
stället för att tala om olika smaker och variationer och möjligheter eller bara beskriva och kritiskt granska
trender. Varför kan det vara viktigt att söka styra och likrikta hur människor klär sig? Skall vi drillas i att lyda
ända in på bara kroppen? Lyda de ekonomiska makthavarna…Det kan säljas mer om pressen driver på snabbt
växlande förändringar i modet. Girigheten igen och dess lakejer i form av påstådda modeexperter och tidningar,
som bland annat får annonsintäkter från klädbutiker. En del vuxna låter sig kanske påverkas. Många ungdomar
känner sig tvingade att följa vad som föreskrivs. Till och med små barn utsätts för modeslaveri och
märkeshysteri genom modeberoende föräldrar. I Aftonbladet den 7 oktober 2006 konstateras i något så sällsynt
som ett kritiskt modereportage att
”I täten går Hollywood-mammorna som tävlar om att visa upp telningarna i trendiga t-shirts, pyttesmå
designerskor och dyra barnvagnar.” I reportaget erkänner den icke obekanta sångerskan Charlotte Perrelli, som
köper dyrt mode åt sina små barn, att ”Det handlar väl om min fåfänga egentligen.”
Vi människor är olika, för att vara exakt så är vi alla unika, åtminstone psykologiskt. Så vad finns det för grunder
för idén att vi bör klä oss lika och apa efter varandra? Det naturliga och praktiska kan tyckas vara att vi alla
klär oss som vi själva vill inom vissa gränser för anständighet och lämplighet i olika situationer. Vad som kan
anas i att människor låter sig likriktas är sådant som osäkerhet, osjälvständighet, statusjakt och en ytlig
människosyn.

Att arbeta för att förse sig själv och/eller sina barn med dyra märkeskläder i stället för att ägna mer tid åt sina
barn ter sig som ett närmast sjukt fenomen. En stark drivkraft för likriktningen i form av märkeskläder finns i
reklamen och i gratisreklamen i okritiska reportage och i alla bilder av dyrt klädda personer som fyller de
tidningar och modekataloger som allmänheten matas med. Modeslaveriet ingår i ett makt-intresse-fält, där
tillverkare och försäljningsled vill tjäna pengar på att sälja så mycket och så dyra kläder som möjligt.
Modeväxlingarna och märkeskläderna är metoder att få människor att satsa större belopp på kläder än de
behöver. Genom snabba modeväxlingar och ordergivning i media om vad som gäller, så kan de som är okritiska
avluras mer pengar. En del skulle behövt pengarna bättre till annat. Har man ovanligt gott om pengar så finns det
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t.ex. obegränsade behov av att hjälpa barn. Ett flertal organisationer tar gärna emot medel för att hjälpa utsatta
barn i hela världen.

Monarkifel
Vi har monarki av historisk tradition och monarkin som statsskick låter sig knappast försvaras med någon
övertygande argumentation i en modern demokrati i vart fall. Monarkin innebär i strid med demokratins princip,
att välja personer till förtroendeposter i ordnade former, att posten som statschef erhålls genom arv. Detta
betyder bland annat att den person som blir statschef inte behöver vara särskilt kunnig, erfaren eller lämplig för
sin uppgift. Exempelvis gör inte stort intresse för bilar, båtar och jakt någon till en lämplig statschef. Monarkin
innebär också att enskilda personer mer eller mindre tvingas att bli statschefer och tillsammans med andra
närstående tvingas att leva i medias rampljus och utnyttjas av media för att dra läsare. Det kan också ifrågasättas
om inte medias uppmärksamhet på frågor och småstrunt kring kungafamiljen leder till att viktiga samhällsfrågor
får mindre uppmärksamhet i media. Att förespråka monarki därför att man tycker det är trevligt, festligt etc. med
en kung eller drottning torde vara ett svagt argument, då andra tycker tvärtom. Att en statschef uppfattas som
erfaren och kunnig i sin roll och inger en känsla av trygghet torde vara ett tyngre vägande argument. Det ter sig
rimligt att bedöma fasthållande vid monarki som ett tankefel.

Monsterteori
Det existerar mänskliga monster, men de är mycket sällsynta och verkar mycket existera i filmens värld.
Däremot är monsterteorier om andra människor vanliga. Ett enda negativt faktum eller negativ desinformation
om en person kan ge upphov till monsterassociationer och starka känslomässiga reaktioner hos omgivningen.
Utvecklandet av en monsterteori om en person leder till att personen felaktigt tillskrivs egenskaper som då finns
i bedömarens medvetande men ofta inte hos den bedömde. Ett enkelt exempel på en monsterteoris fundament
utgör påståendet att ”Kalle är aggressiv”, vilket inte säger något i sak om Kalle, men kan ge upphov till
allehanda negativa associationer kring Kalle. Inom socialtjänstens dokumentation finns exempel på hur Kalles
föräldrar kan underförstått bli betraktade som monster av handläggare som kan lägga ner stor möda på att
bekämpa dem utifrån monsterteori och med propagandateknik i dokumenten. Exempelvis kan man utan saklig
grund söka minimera eller eliminera Kalles umgänge med sina föräldrar eller se till att han placeras på långt
avstånd från sina föräldramonster. Stöd för en monsterteori kan sökas genom t.ex. ensidigt bekräftelsesökande,
negativt urval av uppgifter, vaga påståenden, undanhållande av positiva informationer, fabuleringar,
evidensfabrikation, cirkelresonemang m.m.

Moralisk panik
Enligt Nationalencyklopedin är termen moralisk panik en benämning på överdrivna och stereotypa reaktioner på
nya kulturfenomen som anses hota samhällets värderingar och intressen. Ursprungligen användes termen för det
etablerade brittiska samhällets reaktioner på s.k. mods och rockers på 1960-talet. Termen har senare kommit att
främst avse reaktioner på populärkultur och medier. Företeelsen är dock betydligt äldre. Reaktionerna på Elvis
Presley kan vara ett exempel. Svenska exempel är kampanjen mot Nick Carter-böckerna i början av 1900-talet
och mot ”dansbaneeländet” på 1920-talet. Även överdrivna reaktioner på den sexuella frigörelsens fenomen bör
falla under detta tankefel. På de sista åren verkar t.ex. kvällstidningarnas manliga, permanent sexualfixerade
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journalister ha försökt skapa en moralisk panik kring att några kvinnliga bröst råkat synas lite mer än de enligt
dessa journalister borde. Överhuvudtaget kan kvällstidningsjournalistikens överdrivna och orealistiska språkbruk
bidra till moraliska panikreaktioner och känslomässig blockering av ett mer nyanserat tänkande kring fenomen.
Kvällstidningarnas giriga eftersträvande av ökade försäljningssiffror verkar bidra till olika tankefel av typen
moralisk panik, dvs. reaktioner av typen ”Å, så förfärligt!” plus nollställd tankeverksamhet.

Moralistiska tankefel
Med termen moralistiska tankefel avses här att personer som uppvisar vissa kännetecken eller beteenden
tillskrivs en lägre moral. Den som ser ut på visst sätt eller klär sig på mindre elegant sätt kan tillskrivas lägre
moral på grund av sitt utseende eller sin klädsel. Den som är arbetslös, uppburit ekonomiskt bistånd från
socialtjänsten eller oskyldig figurerat som misstänkt i en polisutredning eller rakt upp i ansiktet påtalat för en
myndighetsperson vilket jävla skitjobb myndigheten gjort kan råka ut för moralistiska kommentarer från andra.
Det kan nämnas att i ett även i Sverige använt psykologiskt bedömningsformulär (SCID II) betraktades i en
tidigare (men fortfarande använd) version arbetslöshet som ett av kännetecknen på en antisocial
personlighetsstörning – en onekligen politiskt kontroversiell princip som doldes av testsekretessen. Det förekom
även andra underliga bedömningsfrågor i det okritiskt översatta och okritiskt använda formuläret.

Gråt eller andra tecken på lidande kan användas manipulativt för att inbjuda till moralistiska tankefel från
omgivningen. Någon som utsätts för berättigad tillsägelse eller kritik kan börja gråta, få andnöd och säga att ”Du
är oförskämd!” – det kan då ligga nära tillhands för andra att moralisera över den som tilldelade tillsägelsen eller
kritiken på grund av den tillsagdes reaktion. En ännu mer skrupelfri teknik är att när en annan person inte gjort
något alls uppvisa något eller några tecken på lidande med hänvisning till den man vill sätta dit och få
omgivningens sympati och moraliserande över den andra personen.

Ett omvänt moralistiskt tankefel utgör att tro att någon som är kyrkligt aktiv eller skänkt pengar till välgörenhet
skulle vara moraliskt högtstående – åtskilliga motexempel motsäger ett sådant tänkande. Det kan till och med
vara så att någon söker dölja eller kompensera en usel moral genom att gå i kyrkan eller skänka pengar. Ett annat
exempel utgör att klä sig mycket propert och därmed per omgivningens tankefel framstå som en bättre person.
Advokater tillråder sina misstänkta klienter att klä sig propert i domstol. Själv har jag som sakkunnig ansett det
lämpligt att klä mig måttligt propert i domstolar för att inte drabbas av moralistiska tankefel från domstolarnas
ledamöter. Mina kunskaper har inte växt med klädseln, snarare tvärtom - fokus på klädsel kan utgöra en
psykologisk belastning. På universiteten har de flesta en avspänd, enkel klädsel.

En del moralistiska tankefel har med grupptillhörighet att göra. Personer tillhörande ett visst yrke, en viss etnisk
grupp, ett visst politiskt parti (eller bara vara ”politiker”) eller annan organisation kan anses som bättre eller
sämre slags människor.”Politiker ljuger” – ja, det är uppenbart och en förekommande metod, men de kan ändå
ljuga mindre än de flesta i samhället och det kan inom själva uppdraget vara begränsat till några mer skrupelfria
exemplar. Ett generellt moraliserande över politikers ljugande kräver mer saklig grund än att några använt sig av
lögnen som metod. ”Missbrukare ljuger alltid”(om sitt missbruk) hävdade dels en socialarbetare och dels en
läkare som huvudtes i två artiklar i Nerikes Allehanda för en del år sedan. Ja, det kan säkert förekomma att de
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ljuger om sitt missbruk, men frågan är hur många som gör det och hur ofta? Själva kunde skribenterna bara ha
haft kontakt med rätt få klienter? Frågan är också om de ljuger mer än socialarbetare eller läkare? Beteenden
som förekommer hos alla utgör en problematisk grund för moraliserande framställningar.

Morgonfelet
Det verkar ofta värderas högre att vara aktiv på morgonen än på kvällen. Krönikören Johan Hakelius
(Aftonbladet den 30 december 2006) påtalar att ”man får inte ligga och dra sig”.
”När folk ska skryta med sin karaktärsdanande uppväxt dröjer det aldrig mer än ett par skiljetecken förrän man
får veta att de steg upp klockan fyra. Folk som skickar arbetsmejl 10 eller 11 på kvällen omtalas med sorgsna
huvudskakningar. Det kallas att ´vända på dygnet´ och anses som ett förstadium till medicinering. Men folk som
skickar arbetsmejl 5 eller 6 på morgonen blir föremål för bävande beundran. Vilka klippor!
Vi vet ju alla att det är skitprat. Men det funkar ändå. Först upp vinner. ”
Hakelius fortsätter med råd om hur man kan bli moralisk kung genom att vara först vid frukostbordet, först på
jobbet och se till att mejlen går iväg mellan 5 och 6 på morgnarna. Det är svårt att se varför sådant som sker på
morgonen skulle värderas högre.

Moses-illusionen
När en term i en mening eller en fråga ersätts med en liknande men felaktig term, så har människor svårt för att
upptäcka förvrängningen. Detta kallas av undersökningshistoriska skäl Moses-illusionen (för översikt se Park &
Reder, 2004).

Fenomenet undersöktes vetenskapligt först av Erickson & Mattson (1981). Därvid ställdes följande fråga:
”Hur många djur av varje slag tog Moses med sig på arken?”. De flesta svarade ”två” utan att upptäcka sakfelet
i frågan och trots att de visste att Noa var den som tog med djur på en ark. Även när människor varnades för
möjligheten av fel så fanns en stark tendens att inte upptäcka fel förrän de pekades ut. Det går förstås att
konstruera hur många frågor som helst med felaktigheter, t.ex. ”I vilket land var Margaret Thatcher president?”
Svaret blev i många fall ”England”, utan att den svarande upptäckte att England inte har president utan ett
synnerligen omskrivet kungahus.

Man kan undra om det är frågan om bristande uppmärksamhet eller väl inarbetade begreppskopplingar såsom
”ark – två av varje”, ”Thatcher – England”, där övriga felaktiga begrepp missas. Park & Reder menar att det är
frågan om en partiell matchningsprocess. Sådana processer är enligt dem normala, vanliga och nödvändiga för
vårt kognitiva system. Mycket få saker som vi ser eller hör matchar perfekt den mentala representation som vi
redan har. För att förstå och klara av nya situationer så måste vi acceptera mindre variationer. Vi accepterar ofta
fel utan att lägga märke till dem. Ibland märker vi felen men bryr oss inte. Moses-illusionen är ett exempel på
hur det effektiva mänskliga tänkandet fungerar. Vi måste nöja oss med ungefärliga matchningar och få uppgifter
kräver exakta matchningar.
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Meningar matchar inte exakt lagrad information, ansikten förändras, röster ändras, vänner och husdjur ändras
över tid. Människor nöjer sig därför normalt med partiella matchningar, vilket blir det mest effektiva sättet för
minnet att operera, menar Park & Reder.

Denna teori kanske även förklarar varför människor är benägna att svara även på logiskt meningslösa
frågor. Moses-illusionen belyser även hur en del fel i samtalsprocesser kan uppkomma. När det gäller lektioner
har jag ibland förundrats över hur studenter kunnat uppfatta något helt annat än vad jag sagt. De kan
ha matchat in egna föreställningar, när de hörde eller delvis hörde något jag sa. Till det djävliga i sammanhanget
hör att sådana missuppfattningar ibland sprids med mig som angiven källa. Ibland hör människor vad de vill
höra.

Motanklagelser utan relevans
Om A riktar kritik mot B eller B:s beteende, så kan B i stället för att svara i sak gå till motattack mot A och dra
upp helt andra saker som inte har med A:s kritik mot B att göra.

Exempel:
A: Det var fel av dig att låna ut min bok till Pelle. (anklagar)
B: Ska du säga som brukar lura dina kompisar på pengar. (en helt annan sak)

Motionstankefel
Motion är nyttigt hävdas det ofta. Detta är förmodligen i många fall ett rimligt eller riktigt påstående.
Men det finns en hel del undantag. En del tränar så mycket att de sliter ner sig själva. En del skadar sig genom
tävlingsöverdrifter. En del anpassar inte motionens art och intensitet till förmågan. Det finns de som stupat för
gott i en hjärtinfarkt när de gett sig på en alltför krävande motionsomgång. Det finns okunniga gymnastiklärare
som uppmanar eller till och med tvingar barn som inte är friska att delta i gymnastik. Det förekommer i vårt land
sedan länge en typ av skolgymnastik med bristande respekt för barnens hälsa och som leder till frekventa skador,
av vilka många inte syns i någon statistik. Inom en del lagsporter som ishockey och fotboll är skador vanligt. En
del sporter är livsfarliga, t.ex. utförsåkning med lavinfara, avancerad snowboardåkning och bergsklättring. Det
är skillnad på motion och motion. Prestationshets och strävan efter häftiga upplevelser verkar öka skaderisken.

Motivspekulationer
Baggini (2007) påpekar att det förekommer en samling populärpsykologiska regler för att göra svepande
bedömningar av människors sanna motiv. En sådan regel är att ju mer någon förnekar något desto mer sannolikt
anses det att det är sant. En annan regel säger att ju mer någon uppger sig hata något, desto mer sannolikt att
personen är rädd för det. Ytterligare en regel är arrogans-osäkerhets-regeln som säger att den som uppträder
överdrivet självsäkert nästan säkert kompenserar för en djupt rotad osäkerhet. Dåligt uppträdande kan även
urskuldas med en påstådd djup osäkerhet. Dessa principer är struntprat, vilket inte hindrar att de kan stämma i
ett eller annat fall. Sådana fall räcker dock inte för att hävda den generaliserande principen. Även om det skulle
gå att genom psykologiska undersökningar få fram ett visst mått av samband på gruppnivå, så låter sig ett sådant
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samband inte generaliseras till en enskild individ. Statistiska samband inom psykologin är oftast svaga och
saknar praktisk betydelse. Den enskilda, unika individens psykologi är ofta annorlunda.

Motreaktion förbises
Ibland säger vi eller gör vi saker utan att beakta vilken motreaktion som kan uppkomma – berättigad eller
oberättigad. Det kan visa sig att det hade varit klokast att inte säga eller göra något eller att säga eller göra det på
annat sätt.
- Om någon pratar skit om sin granne, så kan grannen när han/hon får veta det komma att sprida dubbelt upp av
skit om den som pratat skit. Det var ett tankefel att inte förutse att något sådant kunde hända som hämnd.
- En avhoppad partimedlem går långt senare i ett debattinlägg till osakligt angrepp mot sitt gamla partis lokalavd.
Svaret blir en rejäl avklädning av avhopparens arroganta attityder och bristande deltagande i en replik från den
mycket mer debattvane och kunnige lokale partiledarens sida. Exempelvis anfördes att avhopparen endast
deltagit i ett par partimöten och då besserwisseraktigt sökt föreskriva andra hur de borde jobba. Det rapporteras
att avhopparen mådde dåligt efter att ha blivit uthängd.
- Svensk åklagare och polis går i juni 2006 till angrepp mot det påstådda piratkopieringsföretaget Pirate Bay med
beslag av utrustning etc. Verksamheten drar snabbt igång igen med lånad utrustning från utlandet.
Dagarna efter kommer mottattacker genom att såväl polisens som regeringens hemsidor utsätts för
överbelastningsattacker och bryter ihop. Det ger även ett märkligt intryck hos svensk allmänhet att polisen
bekostad av skattemedel ägnar sig åt utländska skivbolags intressen, medan allvarliga brott mot vanliga svenskar
inte utreds alls eller ges lägre prioritet. Vem/vilka bör prioriteras?

Motsägande uppfattningar
Det är inget ovanligt att människor för fram eller instämmer i motsägande uppfattningar. Karl Teigen (1986)
lät personer ta ställning till ordspråk. De flesta ansåg att ordspråket ”Fear is stronger than love” var sant. Men
de flesta ansåg även att det motsatta ordspråket ”Love is stronger than fear” var sant.

Multistabil varseblivning
Det finns bilder eller föremål som kan uppfattas på fler än ett sätt och det går att växla mellan att uppfatta
bilden/föremålet på olika sätt. Ett klassiskt exempel är den s.k. Neckers kub, som ofta finns återgiven i
olika psykologiböcker. Betraktar man denna uppritade kub så växlar vi vanligen mellan att tredimensionellt se
en kub snett uppifrån eller att se en kub snett underifrån. Som Ihde (2001) påpekar så finns det fler andra
varianter som med mer ansträngning kan uppfattas, bl.a. en tvådimensionell variant, en spindel och en märkligt
slipad ädelsten. Ett tankefel vi kan begå är att vi i de fall det föreligger olika möjliga varseblivningar eller
tolkningar av en figur eller föremål kan förbise andra möjligheter än de vi själva väljer eller som ingår i vår
vanemässiga varseblivning.

Munkavlefel/mörkläggningsfel
Ett ständigt påtalat tankefel är att ledande politiker eller chefer försöker belägga andra politiker eller anställda
med munkavle och att man riktar repressalier mot dem som påtalar sakförhållanden eller framför åsikter.
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Detta innebär demokratifientliga tankefel och som dessutom kan leda till t.ex. mänskligt lidande, förstörd
livsmiljö och allehanda fortsatta misstag och samhälleliga kostnader. Att t.ex. inte kunna diskutera slarv, fusk,
korruption, slöserier, lagbrott m.m. inom politik eller på arbetsplatser leder till negativa konsekvenser. Tyvärr
låter många inblandade sig beläggas med munkavle och rapporter om repressalier mot dem som påtalar
missförhållanden eller avslöjat något kommer löpande.

Mörkläggning av information kan ge upphov till stora skador. Ett exempel utgör mörkläggning av miljögifters
verkningar. Ett annat utgör mörkläggning av missförhållanden i en organisation. Mörkläggningen av de skadliga
effekterna av asbest, som gjordes efter undersökningar på 1940-talet ledde till att hundratusentals människor dog
och skadades.

Murphys lag (lagen om alltings djävlighet)
Enligt Hellsings m.fl. bok ”Bevingat”, så kommer lagen från ingenjören Murphys kommentar om en tekniker:
”Finns det något sätt han kan göra fel på så gör han det” och spreds av en kollega. Till exemplen hör att
telefonen ringer när man just gått in i duschen och att en tappad smörgås påstås nästan alltid hamna med
smörsidan nedåt. Enligt min och många andras erfarenhet så stämmer inte Murphys lag. Den verkar mer spegla
en persons inställning, slarvighet och selektiva minne. Men undantagsvis kan händelser som tycks bekräfta lagen
inträffa. I många fall handlar det om bristande kontroller, bristande förutseende, bristande tidsmarginaler och
egen dumhet och naivitet. Den som drabbas skapar själv djävligheten. Det är t.ex. lämpligt att anlita en bra
bilverkstad i stället för en dålig. Frågan är om inte Murphys lag utgör ett sätt att krypa undan det egna ansvaret.
Man kan t.ex. undra hur tydliga instruktioner Murphy hade gett sin tekniker? Och varför det skulle vara något
djävligt med att telefonen ringer när man duschar är svårt att förstå. Det är bara att låta bli att svara och den som
har något viktigt att säga ringer igen. Det är inte heller nödvändigt att vara så klantig att man tappar smörgåsar –
i så fall gäller väl snarare någon lag om den egna klantigheten. Att enstaka personer har hög benägenhet att begå
fel är individfenomen som inte kan anföras till stöd för någon universell princip. Men det finns förstås anledning
vara observant på vad sådana personer gör.

Myndighetsflum
Begreppet myndighetsflum syftar här på dåligt tänkande hos myndigheter i dokument eller vid beslut.
Det förekommer att myndigheter överskrider sina befogenheter och ger sig till att handlägga och fatta
beslut i en fråga utan att de har stöd i svensk lag för att göra det. Det förekommer både resonemang och beslut i
strid med svensk lag i myndighetsdokument, vilket kan te sig förvånande.

Det förekommer t.ex. att beslut fattas i frågor där den berörde borde ha hörts. Det förekommer dokument
där andra personer får uttala sig om en enskild utan att den enskilde är hörd eller har fått systematiskt replikera
på sådant som andra påstått om honom/henne. Det förekommer att information som är obestyrkt av de påstådda
uppgiftslämnarna används som underlag för bedömningar och beslut. Det förekommer att påhittade uppgifter
och resonemang används som centrala underlag vid beslut. Myndigheter begriper ibland inte att de har ett
källkritiskt ansvar för informationen som används. Kravet på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” (enligt
svensk grundlag, Regeringsformen 1 kap 9§) åsidosätts emellanåt. Det verkar som myndigheter ibland har
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mycket vaga begrepp om vad saklighet i praktiken bör innebära av noggrannhet, kontroll och egen lojalitet med
gällande lagar.

Mystifieringsfel
Ibland tolkas tecken, naturliga fenomen, slumpmässiga sammanträffanden, likheter m.m. som uttryck för något
mystiskt eller övernaturligt. I en värld med myriader av fenomen och händelser framstår det knappast som
särskilt anmärkningsvärt att en liten andel av fenomenen och händelserna kan te sig underliga eller råka inträffa
nära varandra i tid eller uppvisa likheter. Det är även oklart varför ovanliga och avvikande händelser skulle vara
mer mystiska än vanliga skeenden? Varför är det inte mystiskt med extremt vanliga händelser som att så många
människor går till jobbet varje morgon eller sitter klistrade framför TV-apparater mängder av timmar år efter år?

Människan i centrum-fel (W – ”anthropic bias”)
De observationer som vi gör och väljer ut och tolkar uppkommer genom att vi är människor. Andra, av oss gärna
som lägre betraktade, arter gör och väljer ut andra observationer och tolkar annorlunda.
Det kan väl diskuteras om inte den nu pågående ekologiska massförstörelsen utgör ett människan i centrum-fel,
där vi inte förmått se utvecklingen ur andra arters synvinkel. Vi har inte ens observerat mycket av vad som skett
och sker. Det kan gå illa för människan för att hon satt sig själv i centrum på ett hänsynslöst sätt.
Ett roligt exempel är Aftonbladets stora förstasidesrubrik den 3 nov 2007: ”Jägaren Gerry, 47
SPETSAD AV EN GALEN ÄLGTJUR. Hornen punkterade hans lunga.”

Av reportagetexten framgår att jägaren med bössa och hund stått och stirrat på älgtjuren på fyra meters
håll. Det framgår också att jägaren är väl medveten om att det var hans eget fel: ”Jag var för nonschig, jag
respekterade inte älgen.” Rubriksättaren har sett det ur ett perspektiv med människan i centrum. Älgen tog på ett
lämpligt sätt hand om den hotande inkräktaren och klarade sig helskinnad ur situationen. Jägaren uppträdde inte
lika lämpligt. Jägaren och rubriksättaren kanske kan betecknas som ”galna”, men inte älgen bedömd utifrån
rådande förutsättningar. Sett utifrån rådande krig mellan jägare och älgar så borde väl älgen snarast förtjänat en
tapperhetsmedalj.

Mätbarhetsfel
Det har varit en bärande princip i den vetenskapliga utvecklingen att skapa kvantitativa mått på aspekter av
verkligheten (se t.ex. Crosby, 1999). Idéhistoriskt bidrog 1600-tals fysikern Galileo Galilei starkt till
etableringen av denna princip under motstånd från katolska kyrkan. Mätprincipen har haft stöd i utvecklingen av
matematisk teori. Denna princip har tagit sig det uttrycket att enbart det som låter sig mätas (ofta utan alltför
stort besvär) behöver beaktas eller att enbart det mätbara existerar. Mätbara aspekter har ibland överbetonats och
viktiga icke-mätbara aspekter har underbetonats eller ignorerats. Ibland har man sökt åstadkomma mått på sådant
som är svårt att mäta genom att konstruera närmast godtyckliga mått, t.ex. mått på intelligens eller
personlighetsegenskaper genom att svar på frågor markeras i formulär. Betydelsen av sådana påhittade mått har
ofta överdrivits, inte minst i de kretsar som försörjer sig på måtten eller pseudomåtten. Det finns viktiga
egenskaper som avgjort inte mäts genom sådana simpla förfaranden, vilka verkar ha funktioner i rådande makt-
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intresse-fält, där starka aktörer vill kontrollera och utöva makt över svagare aktörer med hjälp av för detta
ändamål påhittade mått och procedurer såsom påstådda test, psykiatriska diagnoser och diverse vaga omdömen.
Exempelvis är sådant som kritiskt tänkande, kreativ förmåga, social förmåga eller politiskt omdöme knappast
möjliga att definiera på sätt som alla godtar och att mäta på något objektivt sätt. Vad som menas kan variera
mellan individer, grupper och sammanhang och dessutom förändras över tid. Social förmåga idag är inte samma
sak som för 50 år sedan. Det kan naturligtvis vara klargörande att flyktiga kringflytande begrepp utsätts för
definitions- och mätbarhetsförsök.Vi kan då bli klarare över sådant som vaghet, subjektivitet i användningen
och föränderlighet hos begreppet. Det behöver inte innebära att begreppet saknar värde, men vi måste hantera det
med respekt för dess karaktär.

Att starkt betona kvantitativt mätbara aspekter och ignorera viktiga icke mätbara eller svårmätbara aspekter kan
innebära tankefel. Att åstadkomma en allsidig och relevant beskrivning genom enbart kvantifiering torde i
många fall vara svårt.

Naiv verklighetsuppfattning
Med naiv verklighetsuppfattning (naiv realism) avses den felaktiga föreställningen att världen är precis sådan
som vi uppfattar den. Den naiva realismen bortser från våra sinnens begränsningar, att vi inte kan uppfatta en del
eller inte uppfatta särskilt noga. Vidare vållar förekomsten av förvrängda varseblivningar (perceptuell distorsion)
och perceptuella illusioner såsom hallucinationer och syn- och hörselvillor problem. Vi sysslar även med att
tolka det som kommer in från omvärlden och tolkningar blir ibland felaktiga. Även uppkomst av omtolkningar
belyser problemen med naiv realism.
- Vi kan med våra sinnen uppfatta endast ett mindre spektrum av elektromagnetisk strålning (s k ljus) och
vi kan inte uppfatta ljud utanför ett visst frekvensområde.
- En sen och mörk kväll uppe i Bergslagens skogar kom jag körande med helljuset på och ser något underligt
som ter sig som två män som bär en båt över sina huvuden över vägen. När jag saktar ner och bromsar in så sker
en omtolkning från min sida till en extremt stor älg som lugnt gick och stod på vägen.
- När jag för många år sedan satt och bedrev forskning på en socialbyrå, så hördes plötsligt uttalat ”170 Eva
Karlsson”i den interna kommunikationsapparaten, d.v.s. ett överfallslarm (uttalades ”ett-sju-noll”) avseende den
namngivna socialsekreteraren. Jag rusade ut i korridoren i riktning mot Karlssons dörr, men ingen annan syntes
eller hördes och inget hördes från Karlssons rum. Jag kunde inte dra någon annan slutsats än att inget överfall
ägde rum (och jag hörde aldrig talas om något sådant senare heller) och återvände. Till förhistorien hör att jag
deltagit i samma utbildning som socialsekreterarna vad gäller larm och agerande vid överfall och även att just
nämnda Eva Karlsson tidigare utsatts för ett överfall som ledde till åtal för angriparen, något som jag fått berättat
för mig tidigare. Kanske blev något annat ljud i omgivningen (trafik utanför) omtolkat i min hjärna med de
kunskapsresurser den förfogade över? (namnet på socialsekreteraren har bytts ut i exemplet)
- Ett annat exempel IT-värld är email som konstrueras i systemet, t.ex. genom virus, och ytligt betraktade kan te
sig som vanliga email och med känd avsändare. Men de har ingen mänsklig avsändare utan verkar ha skapats av
material som ligger i systemet. Exempelvis har jag kunna läsa inte helt orimliga email till mig själv från mig
själv som jag aldrig skrivit. Ibland har sådant ställt till med problem, när en person fått ett mail med t.ex.
invektiv eller sexuellt innehåll som den angivna avsändaren aldrig skrivit. Det är naivt att tro att allt är äkta.
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- Det förekommer att människor tror att bilder som dyker upp i deras medvetande utan vidare är sanna
återgivningar av sådant som inträffat, särskilt om det finns motiv att tro det. Som lätt kan visas kan människor
själva konstruera alla möjliga slags bilder enbart mentalt utan att något motsvarande inträffat. En del
terapimetoder använder sig av denna förmåga.
- Ett mycket belysande exempel är att vi kan med våra egna ögon iaktta att jorden är platt, men en närmare och
noggrannare utredning visar att den är i stort sett klotformad.

Namn- eller ordlikhetsfel
Ibland används för olika fenomen samma eller likartade namn eller förkortningar och de kan då förväxlas.
Ett av de klassiska exemplen är att benämningen ”bok” kan syfta på dels ett slags träd och dels en ”bok” som
kan läsas eller även höras uppläst från en CD-skiva. En annan variant är att orden inte är identiska men så
lika att hörfel lätt uppkommer, t.ex. hörde jag en gång ”undra” som ”hundra”. Andra möjligheter till förväxling
hade varit t.ex. ”dundra”, ”flundra” eller ”kunderna” eller ”Lund”, om mina förväntningar på det som skulle
sägas varit i sådana riktningar.

Nationalism
Nationalism innebär att den egna nationens värde och intressen hävdas och kan anses viktigare än andra
kollektiva värden och intressen eller andra nationers intressen. Sådant tänkande kan ibland ta sig extrema former
och framstå som diskutabelt. Nationalencyklopedin ger en historisk översikt om nationalistiskt tänkande och
beskriver olika varianter.

Naturens ordning-felet (”the naturalist fallacy”)
Ibland anförs att ett beteende bör vara naturligt för människor eftersom det förekommer hos en eller flera
andra arter. Mats Björklund konstaterar i sin bok ”Evolutionsbiologi” att argumentet inte håller.
”Biologiska system kännetecknas av variation, en enorm variation dessutom, vilket är logiskt utifrån
perspektivet att varje population har en lösning som gäller för den populationen och dess miljö. Att plocka ut ett
beteende ur sitt sammanhang och överföra det på en annan population går därför inte att göra.” (s 26-27)

Naturens stege (Scala Naturae)
En inom biologin gammal, men sedan länge övergiven tanke, är att livsformerna och särskilt då djuren kan
placeras på en stege från de mest primitiva till den mest avancerade livsformen, vilken då enligt människan är
människan. Föreställningen lever dock kvar i vardagslivet. Det kan förtjäna att påpekas att andra varelser på vår
planet förmodligen skulle upprätta en annan rangordning om de fick komma till tals. Det är för övrigt så i
mängder av objektiva aspekter att människan inte kan mäta sig med många andra varelser. Exempelvis kan
människor inte flyga och saknar en del sinnen och har mycket mindre förmåga att uppfatta i en del sinnen än
många djur. Den teknik vi utvecklat har visat sig slå tillbaka mot oss själva och naturen. Vi verkar mycket snabbt
förstöra våra egna och många andra arters livsbetingelser. Det är svårt att förstå varför en sådan girig och
destruktiv varelse skulle anses ha en position högst upp på någon naturens stege. Vi har mycket att lära av andra
varelser, trots vår stora hjärnbark.
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Tänkandet om naturens stege har även tillämpats inom den mänskliga arten. Inom kolonialmaktstänkandet har
de koloniserade områdenas invånare ansetts lägre stående. Utrotning av urinvånare som indianer och slavhandeln
byggde på ett sådant tänkande. I en del fall har människor med viss religion ansetts lägre stående och gjorts till
föremål för krig och utrotning. Genom kristen mission har vi inbilskt sökt höja upp människor med annan
religion på stegen. Det har även funnits och finns föreställningar om en naturlig stege av lägre oc högre
samhällsklasser. Giriga människor har kunnat utnyttja tanken om naturens stege. Det har varit och är fortfarande
enligt många OK att plundra de som uppfattas befinna sig lägre på stegen i det egna samhället eller långt borta
med svältlöner. Högst upp på stegen har giriga, vita män från kolonialmakternas överklass stått och står. Lågt
står afrikaner, som nu håller på att förintas av aids, vilket inte uppfattas som något stort problem – de står ju lågt
på stegen och är synnerligen fattiga konsumenter. Män har stått och står fortfarande högre på stegen än kvinnor
som sakta tillåtits att närma sig männens position i takt med att de ställt krav som varit svåra att avvisa. Detta
innebär i praktiken t.ex. att kvinnor innehar färre ledarpositioner och får lägre genomsnittlig lön för samma
arbete, utbildning etc. Tankefelet består i ett högre-lägre-tänkande kring livsformer och kring människor.

Naturlighetsfel
Ibland hävdas att beteenden hos människor och grupper är naturliga. Grunden tycks vara att åsyftade beteenden
förekommer sedan länge i kulturen. Ett sådant område är förekommande könsskillnader i beteenden.
Tvärkulturella och historiska jämförelser mellan könens roller och beteenden i olika samhällen pekar på att det
åtminstone i stor utsträckning är frågan om kulturell inlärning och olika normer som människor har att följa. Ett
annat område utgör känsloreaktioner efter olika slag av händelser.

Människor uppvisar psykologiska olikheter och reaktioner kan därför bli olika. Kulturella föreskrifter och
vanligheten hos vissa reaktioner, t.ex. sorg efter nära anhörigs död, kan göra att vi tänker oss just dessa
reaktioner som ”naturliga”. Begreppet ”naturlig” i dessa sammanhang framstår som olämpligt. Det som är
naturligt är att människor varierar, medan ett utpekande av vissa beteenden som naturliga ter sig tvivelaktigt.
Men de kan vara vanliga.

Nedvärderingsfel/ignorerandefel
- Under en flygning med bolaget Alaskan Airlines från Seattle till Burbank i Kalifornien sjönk lufttrycket snabbt
efter 20 minuter och passagerarna fick ta på syrgasmaskerna och planet nödlandade genom att återvända. Det
visade sig finnas ett 30 centimeter stort hål i skrovet som orsakat tryckfallet. En bagagehanterare på Seattles
flygplats erkände att det var han som kört in i planet och orsakat ett hål i skrovet. Hans kommentar var ”Jag
trodde inte det var så farligt”. (Expressen 2005-12-31) Han har här uppfattat att han förorsakat ett hål, men
nedvärderar/ignorerar betydelsen av det inträffade, vilket visar sig vara ett tankefel.

Negationsfel
Forskning har påvisat att det tar längre tid för vårt medvetande att hantera påståenden med negationer (t.ex.
”inte”, ”icke”, ”ej”, ”o-”, ”nej”. Det ställs större krav på logik och språklig förmåga, när negationer är
inblandade och i synnerhet om det förekommer mer än en. En fråga med en eller två negationer löper större risk
att inte bli förstådd eller få ett felaktigt svar. Tankefel uppkommer lättare hos den som skall förstå ett påstående
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eller besvara en fråga med en eller flera negationer. Det kan även vara så att en negation inte uppfattas och
frågan besvaras eller påståendet uppfattas utan att mottagaren lägger märke till negationen.
- I ett frågeformulär med en mängd attitydpåståenden framgick vid genomgång av svarsmarkeringarna att
det fanns fler ändringar gjorda i själva formuläret för påståenden som innehöll en negation.
- Pröva att snabbt svara på följande fråga:
”Är det så att du inte vill delta i den här övningen? Svara med ja eller nej. ”
(jfr ”Vill du delta i den här övningen? Svara med ja eller nej.”)
Det blir här en negation i frågan och en i svaret för den som vill delta. För den som inte vill delta kopplas
negationen i frågan till ett positivt ja i svaret. Risken för felaktigt svar i förhållande till vad den svarande vill
ökar.
- ”Du tillhör alltså inte den grupp som inte vill delta i övningen”.
(jfr likbetydande ”Du tillhör den grupp som vill delta i övningen”.)

Negativitetseffekt (W – ”negativity effect”)
Med negativitetseffekt avses ett tillskrivningsfel vid tillskrivning av orsaker till mänskligt beteende (Baumeister
m.fl., 2001; Vonk, 1993). När man tillskriver orsaker till beteendet hos en person man ogillar, så är tendensen
att anföra situationsfaktorer som orsaker till positiva beteenden och att anföra egenskaper hos personen som
orsaker till negativt beteende. Om jag tycker Pelle beter sig elakt, så kan jag förklara det med att han är en elak
person. Om Pelle beter sig snällt, så kan jag förklara det med att den sociala omgivningen påverkade honom till
det.

Termen negativitetseffekt används också för tendensen att tilldela mer vikt åt negativ information vid
beskrivning av andra. Forskning har visat att denna tendens är ganska vanlig speciellt för yngre personer. Äldre
vuxna uppvisar mindre av denna tendens och mer av den motsatta tendensen (positivitetseffekt, se Mather &
Carstensen, 2005). Se ”negativt sökfel” nedan och se under ”positivitetseffekt” och ”positivt sökfel”.

Negativt sökfel
Negativt sökfel innebär att enbart eller nästan enbart söka och se negativa aspekter eller att överdriva eller
överfokusera negativa aspekter hos människor som är föremål för uppmärksamhet inom t.ex. vård, omsorg,
socialtjänst eller vid arbete med personal. Termen ”felmaximering” har använts av mig för att beskriva strävan
att få med så mycket negativt och ofta icke relevant och otillförlitligt material som möjligt. Detta tankefel avser
här den dokumenterat överdrivna inriktningen på att tala om och dokumentera fel och brister hos klienter i
västerländska vårdkulturer (se Wills, 1978).

Tankefelet motsvaras av ett resursundvikande tankefel och innebär ofta att allsidigheten sätts ur spel.
Ur saklig synpunkt är det svårt att förstå hur rimlig problemanalys och problemlösning/behandling skulle kunna
åstadkommas genom att starkt fokusera och älta fel och brister hos människor samtidigt som resursanalysen
undviks. Nu kan man ju tänka sig att vårdorganisationerna har andra underliggande mål och syften än att hjälpa
människor, t ex att förtrycka eller hålla kvar människor i elände i syfte att disciplinera eller kräva mer resurser
eller behålla resurser för att påstått vårda dem. Eller att andra aktörer i samhället helst vill att en del människor
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skall vara kvar inom vården och lyckas påverka till detta genom att överföra negativa uppgifter. Människor drivs
i vårt samhälle även in i självförtryckande mönster, t ex genom att formulera och älta negativa påståenden om sig
själva.

Nertoning eller ignorerande
I beslutsteoretisk litteratur (Janis & Mann, 1977; Montgomery, 1993) används termerna ”bolstering” och
”deemphasizing”. Genom att betona fördelar och tona ner nackdelar med ett valt alternativ och tvärtom för
ett eller flera konkurrerande alternativ, så kan den lösning som beslutsfattare fixerat sig vid upplevas som
lämplig och som den bästa (vilket den inte behöver vara). Nertoning och uppblåsning kan även ibland ses i
utredningstexter.

Exempelvis i flera fall där vårdnadsutredare kommit i någon konflikt med modern och förordat fadern har jag
kunnat konstatera att de tonat ner eller undanhållit att det förelegat ett flertal våldsbrott från faderns sida, bl.a.
mot modern, och dessutom prövade i domstol med den dokumentation det innebär. Triviala omständigheter kan
komma att blåsas upp i utredningstexter, t.ex. att ett barn kommit för sent några gånger till skolan framhölls som
belastande för modern i en av utredningarna där faderns våldsbrott och hot undanhölls.

Nertoning vid erinring
Det kan vid erinring även finnas motiv, bristande kunskap, sociala faktorer etc. som leder till
dämpning/nertoning av förhållanden eller händelser. Exempelvis kan den som gjort eller
bevittnat något socialt klandervärt tona ner händelsen i minnet.

Neutrala evidens som stöd
Med neutrala evidens menas sådana uppgifter som är på det hela taget lika väl förenliga med en uppfattning som
med dess motsats (Baron, 2000). När vi tolkar i sak neutrala evidens som stöd för vår egen uppfattning så sker
ett tankefel. Det finns stöd från vetenskapliga experiment för att vi kan använda neutrala evidens på det sättet.
Erfarenhetsmässigt är det även lätt att hitta exempel i människors sätt att argumentera. I svenska domskrivningar
förekommer t.ex. att fakta eller observationer som är lika väl förenliga med en hypotes och med en eller flera
alternativa hypoteser oreflekterat anförs som stöd åt den favoriserade hypotesen. Om Kalle talar lugnt i
domstolen kan det tas som ett tecken på att han talar sanning, men det kan lika gärna tas som ett tecken på att
han är en lögnare som söker framställa sig själv i fördelaktig dager genom att uppträda som en person som talar
sanning. Om Lisa gråter i en tvist med Kalle kan det tas som ett tecken på att hon talar sanning, trots att gråt är
en välkänd metod att manipulera omgivningen.

Neuromyter
Termen neuromyt syftar på en populär, men falsk föreställning om hur hjärnan fungerar. Det finns t.ex. ingen
grund i neurologisk vetenskap för att hävda att vissa slag av rörelser eller vissa slag av musik skapar vissa slag
av inlärning. Vad som allmänt gäller är att musik och rörelse kan hjälpa koncentrationen och hjälpa hjärnan nå
ett bra inlärningstillstånd, en avspänd vakenhet (Smith, 2006; se även WordSpy).
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New Age (W – ”New Age”)
”New Age” (eng. ny tidsålder, se Hammer, 1997; Nationalencyklopedin; Schön, 2004)) är en förekommande,
vagt avgränsad samlingsbeteckning på en del andliga strömningar och idéer som gjorde sig kända under 1980och 90-talen, men ofta med rötter längre tillbaka i tiden. Schön (2004) menar att detta slags tro i hög grad kan
ses som uttryck för det behov av mening, sammanhang och tröst i tillvaron som kristendom och folktro tidigare i
hög grad tillgodosåg. New Age är varken en organisation eller en sammanhållen religion, även om det
förekommer idéer från kristendom, gamla orientaliska religioner och indisk religion, ofta via teosofiska teorier
från 1800-talet. New Age-idéerna utmärks av frånvaro av vetenskaplig grund, av att de ofta är lösryckta
troselement, av uppblommande och övergående modeidéer och av den stora bristen på kritisk prövning – man
tror på olika idéer och läror. Det är lätt att förstå att den vildvuxna floran av idéer och valfriheten mellan vad
som bjuds inom New Age-trenden drar till sig människor med någon dragning till andlighet bättre än gammal
uttjatad kristendom och folktro som länge varit uttjänt och i mycket glömts bort. New Age-kurser etc. leder även
till att man träffar likasinnade och människor med andra erfarenheter och det kan bryta ensamhet och utveckla
det sociala livet. Även om New Age-läror ofta vill motverka kommersialism och konsumtionshets, så är det
uppenbart att en del förespråkare marknadsför och försörjer sig på kurser, handledning etc. – inte sällan med
svag kompetens och av tvivelaktig kvalitet. Det förekommer mängder av olika påstått diagnostiska och
terapeutiska metoder inom New Age-strömningen. Dessa kan naturligtvis liksom andra läror och många andra
upplevelser i livet leda till förändring för en del enskilda människor. En idé behöver inte vara i sak korrekt för att
bidra till en förändring.

Även om tankefelen är många inom New Age, så kan en enskild person få ut någon behållning. En kritisk fråga
är hur väl en okritisk idévärld med intuition, mystik, magi, astrologi, ockultism, tro på reinkarnation,
spiritualism, egendomliga terapimetoder etc., och med många delvis varandra motsägande aktörer, svarar mot de
krav på tanke och handling som ställs i dagens och morgondagens samhälle, den ”nya tidsåldern”? Själva termen
New Age utgår enligt Nationalencyklopedin från idén att solen vid vårdagjämningen inte längre står i Fiskarnas
utan i Vattumannens tecken och att detta förebådar en ny tidsålder med nya värderingar: ett betonande av
helheten mellan skapelse och samhälle, mellan ande och materia. Kan det vara så att New Age-tänkandet avleder
uppmärksamhet från idag extremt viktiga samhälls- och miljöproblem? Vart leder trosvisshet och avsaknad av
intern, självkritisk granskning och kritisk diskussion inom New Age? Kan New Age-strömningen bidra till en
behövlig radikal omställning av vårt samhälle och sätt att leva? Eller kan den leda till likgiltighet och
undandragande från ansvarstagande? En flumkultur vid sidan om? Det är dock lätt att förstå att människor vill ha
alternativ till det rådande vålds- och flabb- och reklamutbudet i TV-kanalerna och kändispladdret i tidningarna.

Nollminne vid extrem mängd exponeringar
En del saker som vi exponeras för upprepat, kanske dagligen eller flera gånger dagligen, saknar vi minne av.
Komikern Lasse Eriksson har skrivit en bok med titeln ”Jag har kokat tvåhundratusen potatisar - men kan inte
erinra mig en enda av dessa”(2002). Boken är tillägnad alla de dagar och saker vi glömt.

Människor har exempelvis hanterat hundralappar tusen gånger, men kan inte redogöra för vad som finns på
baksidan. Till skillnad från potatisarna är hundralapparna likadana. Några tavlor i korridoren på jobbet har vi
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”sett” tusen gånger, men kan inte minnas vad som finns på dem. Detta kan te sig underligt, men det är nog rätt
praktiskt att inte öda uppmärksamhet och minnesenergi på sådant som saknar intresse för oss och som vi inte
behöver minnas. När vi någon gång måste minnas, t.ex. färgen på ett föremål som vi tappat och efterlyser, så kan
vi komma att ge en felaktig beskrivning därför att vi dittills inte brytt oss om färgen på föremålet, då den saknat
betydelse.

Noteringssystemet skapar fel (W – ”notational bias”)
Att vi kan notera något fel, t.ex. skriva av en siffra fel i ett telefonnummer, förekommer. Det är inte detta slag av
noteringsfel som avses här. Om vi t.ex. skulle notera telefonnummer utan att ha tillgång till siffran 0 och då
strunta i att notera de nollor vi stöter på och dessutom byta ut alla 9:or mot 8:or, så skulle ett par tankefel i
noteringssystemet kunna anses föreligga. De skulle förstås ge svåra konsekvenser i form av en mängd ickefungerande telefonnummer.

Ett mycket vanligt förekommande exempel utgörs av enkätformulär, där det på frågor kan fattas svarsalternativ
som några eller de flesta skulle ha valt om det funnits med. Detta kan ge en felaktig bild av vad de svarande
anser. Exempelvis kan en fråga ställas med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej”. Kanske fanns det många som
skulle velat svara ”Vet ej”, ”Ingen åsikt”, ”Har jag aldrig hört talas om” eller ”Det beror på”. Ett antal
relevanta, möjliga svar saknas i det anvisade noteringssystemet och bilden av vad de svarande anser kan bli hur
felaktig som helst på grund av konstruktörens tankefel. Problemet gäller många andra typer av frågor.

Det kan också vara så att en utredare/intervjuare, som antecknar vad intervjuade personer, säger själv föreslår
svar och använder egna ord och tolkningar, som inte överensstämmer med vad som sagts utan leder till
förvrängningar och fel. Ett sammandrag av vad en person har sagt kan lätt bli felaktigt även därför att det kan
innehålla generaliseringar, kan sakna preciseringar och osäkerhetsmarkörer och kan innehålla skribentens egna
logiska redigeringar. Det är därför alltid viktigt att uppgiftslämnare får kontrollera och godkänna sammandrag av
vad de påstås ha sagt. Att anse sig säker på ett referat (inkl. eventuella citat) som uppgiftslämnaren inte fått
godkänna måste bedömas som ett tankefel – det kan råka vara helt riktigt, men fel är så vanliga att det inte går att
veta från gång till annan om ett referat är rätt eller fel utan att uppgiftslämnaren fått kontrollera. Ibland kan även
uppgiftslämnare få för lite tid eller slarva på så sätt att fel finns kvar.

Nutidsprojektion
När vi diskuterar och analyserar det förflutna så kan vi föra in dagens synsätt och idéer, t.ex. politiska och etiska
idéer från nutiden. Det behöver inte ha gått lång tid alls för att vi skall göra sådana projektioner bakåt.

Nyandlighet
Nationalencyklopedin talar om ”nyreligiösa rörelser, nyandliga rörelser” som växte fram främst under 1960- och
70-talen och erbjöd alternativ till de etablerade religionerna. En del grupper har anknytning till kristen religion,
t.ex. Guds barn och Moonrörelsen. Andra grupper har anknytning till indiska religioner, t.ex. Krishnarörelsen,
Bhagwanrörelsen (nuvarande Oshorörelsen) och Transcendental meditation. Andra grupper har nyskapade
ideologier, t.ex. Scientologikyrkan. Flera av rörelserna har konstruerats kring starka upphovsmän och som ibland
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fått en närmast mytisk karaktär. Genom hierarkisk uppbyggnad har rörelserna kunnat leva vidare utan sina
upphovsmän och har ofta fått en internationell prägel. Stora ekonomiska engagemang har förekommit.

Sjöberg (2006) menar att medan vidskeplighet består i mer splittrade och godtyckliga föreställningar så har
nyandligheten mer sammanhållna trossystem. Enligt en studie av Sjöberg & af Wåhlberg (2002) har nyandliga
föreställningar och attityder inte något samband med vidskeplighet, men däremot med traditionell religiositet.
Det rör sig om en tro på en andlig värld bortom den materiella och om stark tro trots att bevis saknas. Enligt
Sjöberg handlar det om behovet att känna att tillvaron har en mening och att döden inte är dess slut. Sjöberg
menar att ”Människor kan komma att tro på vad som helst, om det marknadsförs på ett skickligt sätt, och
om de får socialt stöd, alltså om andra i deras omgivning har samma tro.” Sjöberg menar att ”Detta förhållande
har i alla tider exploaterats av sektledare, både ekonomiskt och emotionellt”.

Sjöberg hävdar att varken traditionell religion eller vetenskapen kan tillgodose grundläggande existentiell behov
(för en del människor bör det nog tilläggas). Andra dogmer som erbjuder svar på frågan om världens och livets
mening har då tagit över. De nyandliga rörelserna kan fylla en positiv funktion i människors liv. ”Men denna
funktion får man till ett högt pris, eftersom sektledare och andra exploatörer utnyttjar människors utsatthet
för sina egna syften. Den ekonomiska och emotionella exploateringen i religionens och ´psykologins´ namn
är skamlig (Milton, 2002).”

Det kan tilläggas att vad jag kunnat förstå så tål många påståenden inom de nyandliga trossystemen inte
kritisk granskning. Jag misstänker även att rörelserna mer drivs av påverkan människor emellan och
grundläggande sociala behov än av ett sökande efter mening. Lärorna kan fungera som uppsättningar av
suggestioner som människor okritiskt tar till sig. Detta gäller naturligtvis inte bara nyandliga läror. Ibland kan
även kritik mot kultur och samhälle komma från nyandligt håll och vara tänkvärd. Det finns dogmer och t.ex.
kommersiell exploatering även i det traditionella sättet att leva som vi ofta okritiskt sväljer. Det ofta vidriga eller
pladdriga innehållet i många TV-kanaler är knappast någon andlighet att skryta med.

Nyhetsfel
Ibland tror vi att något är mer tillförlitligt eller bättre bara för att det är nytt eller det senaste. Det finns många
motexempel, där t.ex. en senare vara, en senare bok eller en senare sakuppgift är sämre än den tidigare rörande
samma sak. Många företags strävanden att av profitskäl försämra sina produkter syns ständigt. Samtidigt
bibehålls eller höjs priserna.

Att tro att en ny organisation av en verksamhet utan vidare blir bättre kan vara ett tankefel. Problemen
i en verksamhet har ofta mer med innehåll än med organisation att göra. Etableras en ny organisation
men med samma gamla innehåll och metoder, så behöver resultaten inte bli bättre. På grund av förbiseenden
och anpassningssvårigheter kan negativa effekter lätt uppkomma.

Nyspråksfel
Språk kan användas för att förvränga bilden av verkligheten. Det blir ett tankefel att ta sådant språk i dess
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vanliga betydelse. Det bör tolkas just som aktörers försök att kamouflera och förvränga vad som skett eller sker.
Användaren förlorar heder och trovärdighet genom sin lögnaktiga användning av språket.

Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein exemplifierar med utgångspunkt från Israels agerande under
sommaren 2006 (ledare i AB den 21 augusti 2006).
”Nyspråket vet inga gränser. Fred är krig. Eldupphör är flygattacker. Tillbakadragande är invasion.”
”Statsterrorism kallas demokrati. Ockupation kallas självförsvar. Folkrättsbrott kallas säkerhetsåtgärd.
Förtryck kallas fredsinitiativ. Så lyder grammatiken för den starkes rätt.”

Författaren George Orwell pekade på missbruket av språket redan i sin bok ”1984”.
Ett mycket missbrukat ord är ”samarbete”. Om den svage inte vill utsätta sig för den starkes förtryck
eller aggression så heter det ofta att den svage inte vill eller inte kan samarbeta. Den starke vill rikta
fokus på den svages brister, men inte på sina egna brister. Exempelvis svensk socialtjänst använder sig av sådant
nyspråk och begreppsförvirring.

Framlidne dvokaten Lennart Hane som under många år varit engagerad i och hårt kritiserat hanteringen i
socialmål har t.ex. i en inlaga 2006 skrivit följande om nyspråk.

”I inemot ett femtiotal mål om samhällsvård jag verkat som ombud för angripna föräldrar har
socialförvaltningar och domstolar upprepat ”brister i omsorgen” som ett slags mantra. Varken jag eller någon
annan har kunnat fånga ett konkret och begripligt innehåll i anklagelsen. Poängen med nyspråket - den
angripne blir ställd. Att detta är en avsiktlig retorisk fint framgår exempelvis av att om enstaka eller flera
tråkigheter, kalamiteter eller orosyttringar skenbart förelåg i det ifrågasatta hemmet vore det enkelt att konkret
ange och bevisa att dessa förelåg med tillräcklig styrka för inskridanden. Valet av ”brister i hemmet” som grund
för konfiskation tjänar inget annat syfte än att maskera godtycket både i lagen och i domstolarnas
rättstillämpning. Det är hög tid att domstolarna inser och framför allt tillstår att uttrycket är en besvärjelse mot
vilken ingen angripen skall kunna försvara sig. ”

”Konfiskationssystemet är stabilt förankrat i ett falskt ”vårdbegrepp”. Ett fosterhemsplacerat barn sköts, vårdas
eller om man så vill förvaras i bästa fall på ungefär samma sätt där som hos egna föräldrar. En skillnad som
undansmusslas som opassande för systemet är att barnet förlorat allt omistligt som är förenat med den
oegennyttiga föräldrakärleken tydligen ”kompenserad” i betydande ersättningar till fosterföräldrarna. I ett så
korrupt system som det svenska är betald kärlek överlägsen den naturliga föräldrakärleken.
Blotta ordet vård eller begreppet som sådant ursäktar med automatik alla fiaskon kring barnets beteende och
utveckling.

Till skydd för barnkonfiskationerna presenteras i samtliga fall det falska begreppet ”vårdplan”. Om vård är det
ej fråga och planen innehåller mestadels abstrakt kritik av föräldrarna utan antydan till planering och förvisso
aldrig planering för familjens återförening.
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Vårdplanen är även i övrigt substanslös förutom vad gäller att garantera de ekonomiska fördelarnas
varaktighet till kontrakterade fosterföräldrar; däri att ”placeringen skall fortgå under lång tid.” Inget krav på
vad vården skall innehålla och medföra för barnet eller för föräldern. Vårdplanen framträder snarast som en
konfiskationsgaranti, vilket är den rimliga beteckningen. Kravet på föräldrarna är utformad så att vården aldrig
kan upphöra enär de ej till skillnad mot fosterföräldrarna kan tillgodose barnets behov av omvårdnad, trygghet,
struktur och stimulans på ett tillfredsställande. Kravet att klara sådana abstraktioner inför en maktfullkomlig
socialsekreterare eller domstol med fientlig inställning är ett dåligt skämt..
Det skulle förvåna om Länsrätten och/eller Kammarrätten kunde återge ett konkret innehåll åt
denna kravlista. Att döma utan att veta varför är också en ordinär variant av konfiskationssystemet.”

Det kan anmärkas att Hane själv rätt nyspråkligt och upprepat använder sig av ordet ”konfiskation”
( jfr ”omhändertagande”), vilket inte hindrar att kritiken av substanslöst språk inom socialtjänst
och domstolar är relevant.

En mer roligt exempel utgör replikskiftet i serien ”Hälge” av Lars Mortimer i Aftonbladet den 31 december
2006. Det finns två likadana bilder där den välkända lilla hunden jagar älgen Hälge (nr 985).

Bild 1. Hälge: ”Puh!...Jag fattar inte varför ni tvunget ska ha ihjäl mej?!!
Hunden: ”Ha ihjäl”?! Det låter så negativt!...
Bild 2. Hunden: ...Låt oss säja viltvård i stället!

Visst låter det bättre att jägarna talar om ”viltvård”, än vad som faktiskt sker.

Även en del nyspråk inom forskarvärlden kan ifrågasättas, i de fall det redan finns tillgång till
lämpliga och begripliga ord i språket. Användningen kan inom forskningen motiveras av sådant
som att man vill framstå som märkvärdig eller vill övertala och kanske försätta mottagaren i underläge
eller vill med abstrakta ord släta över allvarliga förhållanden – många forskare är rädda för att stöta sig
med den samhälleliga omgivningen och är beroende av att få anslag.

Oberättigade fakticitetsanspråk vid extremt subjektiva metoder
I vardagligt tal och i utredningsmaterial från socialtjänsten är det vanligt med uttalanden av typen
"Jag/vi känner/tycker/tror/upplever/får intrycket" eller liknande. När en bedömare refererar till de egna
subjektiva processerna så är det ett tankefel att anföra detta som en sakomständighet kring den/de som är föremål
för bedömningen. Det är av utredningstexter ibland uppenbart att man menar att iakttagelser av den populära
typen "Vi känner oro för Kalle" skulle påvisa något som faktiskt existerar hos eller kring Kalle
(fakticitetsanspråk).

Det enda i sak som framgår är att "vi" gör detta uttalande och att någon eller alla av dessa "vi" möjligen har
någon känsla som kan betraktas som oro. Det kan dock röra sig om ett språkspel (se Språkspelsfel) som används
i vissa sammanhang med övertalande eller andra syften och utan någon särskild känsla av "oro". Vid sakligt
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utredande och saklig bedömning skall sakomständigheter kring Kalle redovisas, dvs sådant som
sakförhållanden, situationer, beteenden, nätverk, resurser. Att "vi känner oro" är ingen sådan sakomständighet
kring Kalle utan ett irrelevant uttalande som tyder på gränsdragningsproblem mellan bedömaren och Kalle i
medvetandet hos bedömaren. Det är även uppenbart att en bedömare kan välja att känna precis vad som helst
och när som helst - metoden innebär totalt godtycke. Det kan även påtalas att irrelevanta uttalanden av detta slag
kan klargöra negativa förväntningar och kan ha en negativ suggestionseffekt.

Oberättigade slutsatser (non sequitur)
Ofta hävdar vi slutsatser eller bedömningar på otillräckligt underlag. En slutsats bör vara säker eller näst intill,
medan en bedömning har en större felrisk. Det innebär dock inte att bedömningar på klart otillräckligt och
otillförlitligt underlag bör accepteras.

Ett exempel kan vara följande.
- Kalle påstår att han blivit slagen av Pelle på skolgården.
- Pelle nekar till att ha gjort det och ingen annan har sett det.
- Kalle har ett blåmärke på armen.
- Kalle ger ett trovärdigt intryck.
Slutsats: Pelle slog Kalle.

Slutsatsen är givetvis oberättigad utifrån det redovisade underlaget, vilket inte hindrar att den skulle kunna vara
riktig i alla fall. Det kan t.ex. vara så att i ett tumult så slog någon annan Kalle, men han uppfattade det felaktigt
som att det var Pelle. Det kan även vara så att Kalle av någon anledning ljuger, t.ex. som hämnd för att Pelle
rapporterat något otillåtet Kalle gjort till läraren. Att Pelle nekar och att ingen annan har sett det är väl förenligt
med den hävdade slutsatsens motsats, dvs. att Pelle inte slog Kalle. Att Kalle har ett blåmärke på armen säger
inget då det kan ha uppkommit på annat sätt och inget sägs om hur länge blåmärket funnits. Att Kalle ger ett
trovärdigt intryck är logiskt sett en helt annan fråga än huruvida han blev slagen av Pelle. Oavsett om Kalle
blev slagen eller ljuger eller missuppfattade vad som hände så vill han uppträda så att andra får ett trovärdigt
intryck. Dessutom sägs inget om huruvida även Pelle ger ett trovärdigt intryck. Att ge ett trovärdigt intryck är
alltså väl förenligt även med den motsatta slutsatsen att Pelle inte slog Kalle.

Om det däremot funnits två icke-jäviga och oberoende vittnen som kan vittna om hur de såg Kalle slå Pelle
och/eller om Pelle (utan press) erkänner, så kan slutsatsen att Pelle slog Kalle anses berättigad.

Ett annat enkelt exempel kan vara:
- Kalle har alkoholproblem.
- Kalle har inte synts till på tre veckor.
Slutsats: Kalle håller på och super.
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Det inses lätt att underlaget medger ett flertal andra möjligheter, t.ex. att Kalle är bortrest, ligger på sjukhus,
sitter på häktet eller fått ett arbete på annan ort. Slutsatsen är oberättigad, men skulle kunna vara riktig och kan
ha uppkommit utifrån tidigare erfarenheter av Kalle.

En pådrivande psykologisk faktor vid oberättigade slutsatser kan vara att vi vill komma fram till något och
inte vill nöja oss med att vi inte vet eller att osäkerhet råder. Vi kan då använda oss av någon lätt tillgänglig
mental modell för att formulera en slutsats. Exempelvis allmänna eller personspecifika mentala modeller som
”Barn slåss ofta”/”Pelle slår ofta sina kamrater” eller ”Alkoholister har suparperioder”/”Kalle har
suparperioder”. Vi kan uppfatta att tillgängliga uppgifter stämmer med vår modell och för då in denna, när vi
drar slutsatsen. Denna kan ibland bli rätt även om den inte är logiskt godtagbar. Det är inte givet att den
mentala modellen gäller i det enskilda fallet. Det kan inte utan vidare antas utan måste visas med tillgängliga
uppgifter. Om tillräckliga uppgifter saknas kan ingen slutsats dras.

Obestridliga argument
Det kan kanske tyckas att obestridliga argument inte har något med tankefel att göra, men de kan lätt
påverka och vilseleda tänkande. Även om argumentet bokstavligt kan vara obestridligt, åtminstone ytligt
läst, så kan det innehålla underförstådda ledtrådar och tonfall i viss riktning för en del mottagare som
kan vara målgruppen.

Baggini (2007) tar upp problemet under rubriken ”Mood music” (stämningsmusik) och påtalar att en bra
valkampanj bara använder slogans och argument som är obestridliga. Baggini ger bland annat exemplen
”What´s wrong with a little discipline in schools? ( Why nothing of course.)” och
”It´s not racist to impose limits on immigration. (Of course it isn´t.)”
”Conservative leader Michael Howard said. `I want criminals to look over their shoulders in fear – not
the law-abiding public. And I use that word deliberately – fear.´ This is clever stuff. Howard is talking
about making criminals afraid of being caught, and who could be against that?”

I svenska valkampanjer har figurerat många oemotsägliga uttryck såsom ”Rättvisa”, ”Arbete åt alla”
och t.ex. uttalanden om att invandrare borde lära sig svenska. Argumenten ter sig obestridliga så länge
som de förblir vaga och den som uttalar dem inte avkrävs en mer preciserad förklaring av vad som avses
och mer exakt hur det antydda problemet skulle lösas i regeringsställning.

Nu är det inte avsändarens mening att de skall preciseras, särskilt som de ofta inte bygger på några
analyser som tål att redovisas och granskas. Syftet är att påverka, nå de tänkta mottagarna och få dessa
att känslomässigt knyta an till partiet och att rösta så att det egna partiets röstetal ökar. Det är röstetalet, inte
åtgärdande av problemen i sak, som har högst prioritet. Valaffischernas ansikten på partiledare och enkla
antiintellektuella slogans talar sitt tydliga språk liksom suggestiv partipropaganda i TV om bus i klassrum etc.
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Väljarnas tankefel kan här bestå i att svälja de obestridliga, men vaga och antiitellektuella argumenten, skapa
egna fantasier om vad man tror att partiet kommer att göra, dras med i stämningen och senare konstatera att det
inte blev som man tänkt sig och att i många frågor föga förändrats. Prata är lätt, handla kan vara svårt och
kräver kunskap och insikt – retoriska argument räcker inte.

Objektivitetsfel vid skriftspråk
Skriftlig information kan lätt te sig mer objektiv än den vid närmare granskning är och den får ofta en
suggererande verkan gentemot läsaren. Vi glömmer lätt att den som skriver valt ut information och formulerat
om den. Det finns ofta fel i form av varseblivningsfel. missuppfattningar, utelämnande av relevanta
uppgifter.utelämnanden av nyanser och osäkerhetsmarkeringar i bakomliggande muntliga uppgifter.

En text kan framstå som neutral och saklig, men ändå vara missvisande eller en förfalskad beskrivning. Även om
alla uppgifter är korrekta, så kan texten bli missvisande genom urvalet. Aronsson (2001) pekar på hur inom
socialtjänsten mycken information och nyanseringar försvinner när samtal omvandlas till text. Att detta är ett
avsevärt problem får för övrigt stöd av den forskning som finns kring problem vid samtalsminnen (en mer
populär översikt hos Edvardsson, 2001), vilka i huvudsak kan beskrivas som förekomst av stora bortfall,
förvrängningar och falska tillägg. Ett stort problem är även att de frågor som ställts till uppgiftslämnare ofta inte
redovisas. Frågorna både riktas mot vissa områden och innehåller ledtrådar eller signalerar förväntningar om
vissa slags svar. Det som skrivs ner kan vara starkt kontaminerat av utredarens eget tänkande. En annan
grundläggande fråga är vilka aktörer som kommer till tals i texten och vilka som föga eller inte alls kommer till
tals. Mängder av texter är inte allsidiga i förhållande till vilka aktörer som bör få komma till tals. Ett exempel
utgör den ofta svaga förekomsten av barnets röst i många journaler och utredningar inom socialtjänsten. Att
tänka sig att en text med kanske ett sakligt språk och fakta skulle ge en objektiv bild är ofta ett tankefel.
Påståenden får inte sakligt värde bara för att de är nerskrivna. Ibland kan muntliga formuleringar ge mer av
sanningen. Det kan även vara tankefel att tänka sig att tabeller, figurer med t.ex. staplar eller boxar och
akademiska begrepp skulle garantera objektivitet.

Potter (1996) talar om ”externalizing devices” (av Aronsson, 2001, översatt till ”externaliseringstrick”) som
maktens företrädare ibland använder som sätt att få kunskap att framstå som mer objektiv.
Ofta finns dolda felkällor och tveksamheter vid uppkomsten av siffror och verkligheten låter sig ofta inte lätt
fångas i tabeller, figurer och teoretiska begrepp. Aronsson (2001) menar att skriftspråklig form ibland kan
fungera som ett slags externaliseringstrick. ”Det som är nedskrivet – exempelvis i en journalhandling - verkar
mer objektivt än det som bara sägs (även om källan är densamma)”.

Objektivitetstro
Det verkar ofta som om människor ofta tror att sådant som vetenskapens forskningsresultat, läroböcker, statistik
från Statistiska centralbyrån, domstolars domslut, betyg i skolan m.m. skulle vara objektiva i den meningen
att inblandade bedömares subjektivitet (känslor, tankar, värderingar m.m.) inte alls eller föga inverkar.
Detta är som redan den i Sverige inte obekante nationalekonomen Gunnar Myrdal påtalade i sin bok
”Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen” (1968) inte det verkliga förhållandet. Myrdal påtalade
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att värderingar spelar roll inom samhällsvetenskapen. Synar man förhållandena och processerna kring det
människor tror är objektivt tillkommet närmare så framträder subjektiviteten. Ser vi efter var statistiken kommer
ifrån, så kan vi upptäcka t.ex. rapportörer till SCB som tänkt fel eller slarvat, intervjuare som lagt svaret i mun
på de svarande eller gått ut med förväntningar, enkätsvar som i stor utsträckning är felaktiga, läroboksförfattare
som låtit de egna intressena påverka urvalet av material och kommentarerna, domare och nämndemän som till
och med skriver in starkt subjektiva resonemang i domskrivningarna och begår diverse tankefel, lärare som
felbedömer elever på subjektiva och irrelevanta grunder och faller offer för haloeffekter, forskare som väljer
frågeställningar som intresserar dem själva och tolkar till fördel för sin favorithypotes. Även naturvetarnas
kalkyler skiljer sig åt och visar sig senare ofta felaktiga. Teknikers bedömningar är ofta olika och inte sällan
felaktiga.

Det förekommer strävanden efter objektivitet, men de kan inte radera ut förekomsten av mer eller mindre
subjektivitet. Denna låter sig inte elimineras i mänskliga processer. Vi är inte maskiner och många maskiner
fungerar inte lika, trots att vi tycker att de borde det. Det är viktigt att vi erkänner subjektiviteten, räknar med
den, söker väga in den, söker kontrollera den och söker göra den till en resurs, i stället för att se den som ett
enbart ett problem.

Vi bör vara försiktiga med att hävda att något är ”objektivt”, då det kan framträda felkällor och godtycke vid
kritisk granskning.

Observatörens förväntanseffekt (W – ”observer-expectancy effect”)
Vid fältobservationer eller vid experiment så kan förväntan hos observatör eller försöksledare påverka
hur människor beter sig och kan även påverka bearbetning av insamlade data och tolkningen av dem.
Både människor och försöksdjur kan påverkas (se t.ex. Rosenthal, 1966; Rosenthal, Rosnow, & Rubin, 1997;
Rosenthal & Rubin, 1978).

Effekten kan naturligtvis förekomma i vardagslivet på så sätt att om vi förväntar oss att en annan person
skall vara på ett visst sätt, så kanske denne påverkas av förväntan och börjar bete sig i enlighet med förväntan.

Förväntar vi oss av Kalle att han skall bråka, så kanske han gör det, vilket han kanske inte skulle ha gjort
utan förväntan. Vi kan sedan skylla allt på Kalle och konstatera att han innehar egenskapen att vara bråkig.

Ett omtalat djurexempel är hästen ”Kloke Hans” som påstods bl.a. kunna räkna, men anses ha uppfattat
omedvetna ledtrådar från tränaren och åskådare, t.ex. för när han skulle sluta stampa med hoven.

Att förbise effekten av omgivningens förväntningar tycks vara ett vanligt tankefel. Förekomsten av
förväntanseffekter är synnerligen väl belagd genom omfattande forskning med Rosenthal som ledande
forskare sedan 50 år tillbaka.
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Ofelbarhetsfel
Det förekommer olika slag av ofelbarhetsfel. Inom katolska kyrkan finns sedan 1870 ett beslut att påven är
ofelbar när han uttalar sig i tros- och moralfrågor inom sin befattning. I vardagslivet vanliga varianter är att
vi anser att vi absolut har rätt, inte kan ha fel, minns rätt, vet vad som hände eftersom vi var på plats etc.
Vi bortser därvid gärna från allehanda felkällor såsom att vi tänkt fel, minns fel, uppfattat fel etc. En annan
variant är när t.ex. bedömare hävdar att de har rätt på grund av lång erfarenhet, en viss genomgången utbildning
eller en viss position och ibland uttalas att den som inte har detta inte ens bör ifrågasätta. Givetvis kan en person
tänka eller handla fel oavsett erfarenhet, utbildning eller position och exemplen är många. Det är även möjligt för
en person som saknar aktuell erfarenhet etc. att utifrån redovisade sakliga grunder påvisa exempelvis metodfel,
sakfel, resonemangsfel m.m. Sådana fel försvinner inte därför att den som hävdas vara ofelbar har en erfarenhet,
utbildning, position etc. För övrigt har det förekommit många skiljaktiga meningar i sakfrågor bland mycket
kunniga sakkunniga, exempelvis professorer, vilket innebär motexempel till att en viss kompetensnivå skulle ge
någon automatisk tillgång till sanningen. Felbarhet är en allmän mänsklig egenskap. En annan typ av fel är att
hävda att förekommande teorier, föreställningar, religiös tro etc. är ofelbara eller agera som om de vore ofelbara.

Offentliga sektorn
Myter om storleken på och innebörden av den offentliga sektorn är utbredda. Ehrenberg & Ljunggren (2006)
angriper påståendet att den offentliga sektorn är så stor att den ”äter upp” den övriga ekonomin, dvs. myten om
den ”offantliga” sektorn. De nämner att år 2006 uppgår de totala offentliga utgifterna till runt 53% av BNP.
Andelen som går till offentlig verksamhet (t.ex. löner och lokaler inom sjukvård, skola, äldre- och
handikappomsorg, rättsväsende m.m.) anges vara runt 27%. Transfereringar till hushållen (t.ex. pensioner,
sjukförsäkring, bidrag) ligger på runt 20 procent. Kostnaderna för arbetslöshet, bidrag till företag och banker och
ränteutgifter på statsskulden har sjunkit under 10%. Författarna pekar på hur pengar som tas in till den offentliga
sektorn i stor utsträckning strömmar ut till den privata sektorn. Varor och tjänster köps av organisationer och
enskilda, som fått pengar från staten på det ena eller andra sättet (anslag, bidrag, löner, pensioner etc.). Samhället
(stat, landsting och primärkommuner) behåller inte skattepengarna. De som får skattepengarna behåller dem inte
utan pengarna går till konsumtion och även produktion. Staten söker lösa problem som marknaden inte klarar av,
t.ex. se till att vi har pensioner att leva på som gamla, se till att vi får vård när vi behöver, se till att människor
har en skälig levandsnivå även om de inte kan arbeta, se till att det finns människor med utbildning för
samhällets (inkl. företagens behov), se till att brottslingar inte kan härja fritt. Det är förvisso en myt att vi
(befolkningen i stort, inte en liten grupp) skulle klara oss bra genom att avskaffa eller avsevärt nedmontera den
offentliga sektorn.

Det är enligt min mening inte den offentliga sektorn som idag hotar samhället utan det är
den växande rofferisektorn inom vilken en liten andel av befolkningen roffar åt sig en ökande andel av
resurserna genom tvivelaktiga affärsmetoder, extrem lönesättning, extrema bonussystem och s.k. fallskärmar,
ofta mottagande av offentliga bidrag, omfattande utförsel av pengar ur landet och kriminella bedrägerier samt
genom missbruk av politisk makt till förmån för den egna gruppens ekonomiska intressen. Att denna egoistiska
grupp i samhället klankar på den offentliga sektorn framstår som en avledande diskussion, när vi borde diskutera
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mer brännande samhällsfrågor. Genom ägande och inflytande över medierna kan denna grupp styra
diskussionerna och påverka politiken i samhället. Att klyftan mellan rika och fattiga människor ökar och att
en liten grupp människor efterhand kommer att äga alltmer är svåra samhällsproblem. Rofferisektorn är
det stora problemet, inte den påstått offantliga sektorn. Rofferisektorn eftersträvar att beskriva sina egna
förehavanden som OK.

Offentlighetsfel
Det är ett i samhället ofta förekommande tankefel hos personer inom politik och offentlig förvaltning att
de inte är ålagda att lämna ut olika slag av offentliga handlingar. Detta verkar ofta ha att göra med att man inte
vill bli granskad eller kanske med juridisk okunnighet Det kan även vara en medveten förhalning så att man kan
hinna putsa eller förfalska materialet före utlämning (sådana fall har kunnat beläggas). Ibland kan det därför vara
tillrådligt att bara dyka upp överraskande och kräva att få se materialet. Det förekommer även att den som själv
berörs som vuxen eller vårdnadshavare inte får ut handlingar om sig själv eller sitt barn. När rättsliga
prövningar görs brukar JO eller domstol tolka lagen så att utlämning skall ske. Det finns undantag, t.ex. går det
inte att få ut sekretessbelagda uppgifter om andra personer (än eget barn), försvarshemligheter m.m. En del tror
sig kunna dröja med utlämning, men sådan skall ske skyndsamt, i princip omedelbart även om lite praktiska
hänsyn kan behöva tas, t.ex. kan det ta viss söktid att ta fram de specificerade handlingarna. Ett avskräckande
exempel är den svenska socialförvaltning, där jag fann dubbla mappar i personakterna – en mapp lämnades ut
och en mapp lämnades inte ut till klienterna.

Offerfel
Människor betraktar sig i vår tid inte sällan som offer för sånt som hänt eller för andra eller för krafter av något
slag. Själva ordet ”offer” används ibland även på ett minst sagt problematiskt sätt. En del av de s.k. offren är
nämligen själva i hög grad vållande till sin situation eller väljer att stanna i en offersituation. Ett offer för
tobaksrökning har själv valt att förstöra sin kropp genom rökning. Ett offer för en trafikolycka har i en del fall
själv varit vållande eller kan t.ex. ha åkt utan bälte. Offer för brott har i en del fall själva medverkat, t.ex. har
många som blir misshandlade själva medverkat genom att dels vara berusade och dels gå in i bråket själva.
Det förekommer skilsmässo- och vårdnadstvister om barn där de båda vuxna parterna betraktar sig som offer för
varandra, när det snarast är barnen som är offer för omdömeslöst tvistande och barnsliga konfliktbeteenden från
föräldrarnas sida. Ett offer kräver minst en förföljare och motparten kan då tolkas som en monstruös förföljare av
en själv och barnet och man kan söka sig om efter räddare i form av advokat, socialarbetare, barnpsykolog etc.
Offret behöver kompletterande roller i form av förföljare och räddare, roller som ett eller flera offer kan påverka
omgivningen att besätta.

Ett exempel är en lärare som var extremt egocentrisk och ville ha bekvämast möjliga arbete och dessutom
mycket osjälvständigt och okunnigt hela tiden besvärade sina kollegor med allt, inte kunde låta dem sköta sitt
arbete i fred utan stal deras arbetstid och ville att de skulle göra sådant som åvilade läraren själv. Detta skapade
förstås motreaktioner i form av irritation, gränssättning, tillsägelser och klagomål. Läraren menade sig då vara
mobbad och förföljd (en förvrängd verklighetsuppfattning), dvs. konstruerade en förföljar-offer-situation.
Läraren söker i detta läge stöd från rektor och sitt fackliga ombud, dvs. söker få in räddare i situationen. Ett möte
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ordnas där rektor och kollegor sitter med och läraren infinner sig med sitt fackliga ombud (räddaren). De båda
kollegorna, som var de verkliga offren, hade inga fackliga ombud med sig. De uppfattade mötet som meningslöst
och kränkande, då de ansåg att lärarens eget beteende var problemet. Det enda resultatet blev att läraren
ytterligare spelade upp sin klagan och sina oprofessionella mönster utan att få stöd från chefen och knappast från
fackombudet heller. Läraren hade tidigare fått omplaceras på grund av svårartade samarbetsproblem och
svårigheter att arbeta självständigt. Exemplet visar bland annat att en person kan utnämna sig själv till offer, när
personen i själva verket förföljer och gör andra människor till offer.

Andra s.k. offer blir ideologiskt konstruerade genom något teoretiskt synsätt. Kolumnisten Johan Hakelius menar
i Aftonbladet 2006-02-08 att lusten att stämpla sig själv som offer är typisk för 2000-talet och hävdar att ”vad
som helst duger för att kunna göra anspråk på att tillhöra en grupp av offer”. Enligt Hakelius´ teori så
kombineras detta med grälsjuka. ”Det här är det ultramoderna sättet att bedriva politik. Att gräla sig till makt,
ursäkter och kompensation.” Även om just Hakelius´ argumentation förefaller överbetona offertänkandet något,
så går det att hålla med om att det förekommer oberättigat offertänkande. Visst finns offer av typen den lidande
”prinsessan på ärten” (ärtan låg under ett tjockt lager av madrasser), men de mycket påtagliga offren finns också.

Ofrivilliga minnen
När vi ser, hör, luktar, känner, tänker eller gör något kan det dyka upp ett eller flera ofrivilliga minnen (för en
vetenskaplig utredning se en forskarantologi utgiven av Mace (2007)). Ett uppdykande minne kan dra med sig ett
annat som drar med sig ett annat. I ett mindre antal fall kan det röra sig om traumatiska upplevelser som
återupplevs. Ofrivilliga minnen kan vara neutrala, behagliga eller obehagliga. Ofrivilliga minnen kan avleda
och störa en tankeprocess eller ett handlande, men det kan nog även vara så att de kan förse oss med nyttiga
påminnelser. Om t.ex. en bilförare då och då ofrivilligt minns en krock han varit med om så skulle det kunna
fungera som en påminnelse om att köra försiktigt, dvs. öka möjligheten till överlevnad i trafiken. En del
minnen av det förflutna är knappast ofrivilliga, då vi medvetet söker oss tillbaka i tiden, men starten på
sökningen kan tänkas vara ofrivillig. Varför börjar någon plötsligt tänka på en person ur det förflutna
och sedan mer frivilligt fortsätter att erinra sig saker om personen? Varför kan vi inte låta det förflutna
vila i frid? Ibland kan vi kanske lära av det förflutna, men ibland blir det ett destruktivt ältande.

Ofullständig uppräkning (imperfecta enumeratio)
Detta är ett mycket vanligt tankefel, som innebär att det/de rätta eller det bästa alternativet förbises vid
angivande av t.ex. möjliga orsaker (orsakshypoteser), möjliga betydelser, möjliga faktorer, möjliga åtgärder. Det
mycket utbredda förfarandet att ange en godtycklig tolkning faller under tankefelet imperfecta enumeratio. Om
någon t.ex. hävdar att de enda sätten att minska antalet brott som begås är att öka antalet poliser och/eller öka
strafftiderna förbrotten, så begås antagligen tankefelet imperfecta enumeratio, då fler möjligheter finns. En
förekommande teknik är att låta mottagaren begå tankefeletimperfecta enumeratio genom att presentera ett
sammanhang som lätt leder tillden tolkning man vill att mottagaren skall göra. Exempelvis kan man räkna upp
en mängd negativa påståenden om Kalles mamma (och undanhålla det positiva) samt påstå att Kalle mår dåligt.
En sådan situation lider av informationsbrist och är öppen för ett antal tolkningar, men tolkas av en del mottagare
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lätt som att Kalles mamma förorsakar att sonen mår dåligt. Ett sakligt minimikrav är därför att upplysa en
mottagare om att det finns flera möjliga tolkningar till en uppsättning av uppgifter.

En metod att minimera förekomsten av imperfecta enumeratio är att
(a) lista upp möjliga orsaker, tolkningar, betydelser etc och gärna att flera personer med olika kompetenser
hjälps åt och att
(b) pröva de listade orsakerna, tolkningarna etc. mot befintliga, rimligt säkerställda uppgifter
(inte otillförlitliga uppgifter således) och att
(c) eliminera de tolkningar etc som inte är förenliga med befintliga uppgifter. Om flera möjliga tolkningar etc.
kvarstår kan fler uppgifter behöva införskaffas för att avgöra mellan dessa eller det kan vara så att flera faktorer
medverkar t.ex. för uppkomsten av ett fenomen. När det gäller åtgärder kan ofta en kombination av flera åtgärder
vara aktuell och effektivare än en enda typ av åtgärd.

Oklarhetseffekten
Människor tenderar att välja alternativ för vilka sannolikheten för ett gynnsamt utfall är känd före alternativ för
vilka sannolikheten för ett gynnsamt utfall är okänd (se t.ex. Baron, 2000). En möjlig förklaring till effekten är
att människor kan ha en tumregel att undvika alternativ för vilka information saknas. Detta kan i ett enskilt fall
leda till ett sämre beslut, men ter sig generellt som en förnuftig strategi vid oklarhet. Kan man ta risken att ett
okänt alternativ är sämre eller inte fungerar alls, så kan man pröva och kanske upptäcka att det är bättre. Ett
tankefel i sammanhanget blir det om man satsar på ett okänt alternativ och misslyckas, när ett känt alternativ
hade varit tillräckligt bra. Exempelvis kan bergbestigaren chansa på en annan väg ner än den för honom kända
och möjliga väg som han kom upp och störta på grund av de svårigheter han möter.

Okunnighetsfel
Ibland uttalar vi oss utan att ha tillräcklig relevant kunskap. I en del fall vet vi om det. I andra fall märker vi inte
att vi saknar kunskap. Ett exempel utgör när en läkare vid bedömningsundersökning den 20 januari utlovar
patienten operation i april-maj samma år och med hänvisning till en tremånadersgaranti och skriver en remiss till
ultraljudsundersökning som behövs som underlag vid operation och först måste göras. När patienten den 5 april
ännu inte ens kallats till ultraljudsundersökning, så ringer patienten aktuell klinik och får då veta dels att
remissen inte anlänt förrän den 10 februari och dels att det ifrån detta datum föreligger en cirka 16 veckors
väntetid till ultraljudsundersökningen, dvs. enbart denna väntetid är fyra månader och med tiden det tog att få
iväg remissen blir det närmast fem månader. Till detta kom väntetiden till operation efter
ultraljudsundersökningen, som blev 9 månader. Operationen ägde rum nästan ett år efter vad läkaren förespeglat.
Läkaren saknade insikt om sjukvårdssystemets realiteter och visste inte vad han pratade om. Den gällande
tremånadersgarantin var en saga som berättades för patienten.

Olyckstänkande
Vid och efter olyckor kan en del mindre väl grundade tankegångar uppkomma. Vid en stor svensk bussolycka
med nio döda passagerare och många skadade, så framkom att chauffören först ringde sin arbetsgivare och inte
larmade på 112. Under en olycka när en far med sin son i skolåldern körde igenom isen med en traktor och båda
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befann sig i traktorhytten på några meters djup, så hade fadern svårigheter att förmå sonen att lämna hytten när
denna vattenfyllts. Sonen vill vara kvar. En bilförare som varit med om en rejäl kollision som försatt hans bil ur
spel får skjuts av en närpolis till en närbelägen bensinstation, där han hyr en bil för att fortsätta hem. Varken
bilföraren själv eller polisen eller föreståndaren på bensinstationen tänker på att han inte borde köra bil så snabbt
efter olyckan. Bilföraren är omtöcknad och krockar nästan med en annan bil när han kör ut från stationen, men
tar sig välbehållen hem. I efterhand konstaterar han att han inte borde ha hyrt någon bil alls och låter dagen därpå
hustrun återlämna bilen. Han mår rejält dåligt i flera veckor efter krocken. Under och efter olyckor kan tänkandet
vara försämrat och innebära fel. Naturligtvis kan dåligt tänkande före olyckor skapa olyckor. I fallet ovan med
traktorn så bedömde fadern felaktigt efter några provborrningar av isen att det var riskfritt att köra med en
tvåtonstraktor och med barn i hytten. Is behöver inte nödvändigtvis vara lika tjock där man kör som där man har
borrat och det kan vara svårt att förutsäga bärighet utifrån tjocklek. Att köra på is med barn i hytten bör nog
betecknas som omdömeslöst. I fallet med bilföraren ovan så hade en annan bilförare med ett barn i stol i
framsätet felaktigt bedömt att hon skulle hinna korsa den större vägen och kör ut rakt framför den ankommande
bilen på den större vägen, som krockar bakdelen av den utkörande bilen. Hade den ankommande bilen haft högre
hastighet så kunde träffen skett vid förardörren med svår personskada som följd.

En tendens vid olyckor är att förlägga ansvaret någon annanstans än hos sig själv. Den utkörande föraren i
exemplet ovan tillkallade närpolisen som förklarade att olyckan var den utkörande förarens eget fel, men
underlät genom något slags lokal mildhet att rapportera förarens beteende. I ett annat fall med en bilförare som
plötsligt korsar vägen för att han missat en avfart och därför svänger tillbaka, så kör en bakomliggande bil på
bakdelen när den framförvarande bilen kör rätt över vägen. Den påkörde argumenterar starkt för att den
bakomvarande är vållande på grund av att han körde för fort, hänvisar till bromsspåren och tillkallar polis. Två
poliser anländer och ytterligare en råkar spontant anlända. Efter att ha synat bilarnas skador och platsen samt
förhört de båda förarna, så avger de en utredning som leder till bötesstraff för bilföraren som försökte vända sin
bil på vägen och ingen kritik mot den påkörande föraren. Vid ifyllandet av försäkringspapperen så ritade den
vändande bilföraren en i förhållande till bilarnas skador logiskt omöjlig och falsk skiss över bilarnas positioner
vid krocken. De två poliserna förklarade för den påkörande föraren att den vändande föraren tänkte ”stönigt” och
inte uppfattade sin del i det som hänt. I båda dessa fall ser vi tecken till bortförklaring och ansvarsförskjutning
hos den som vållat en olycka. Detta är sådant som förekommer även vid singelolyckor, där fysiska faktorer kan
få ersätta en annan förare som tänkt vållandefaktor. Exempelvis är förklaringar med bländande solsken, dimma,
halka, regnvatten på vägen, snöoväder, fel på bilen m.m. väl kända. De flesta sådana faktorer vet föraren om och
har att väga in vid framförandet av bilen.

Olämpliga uttalanden i tjänsten
En tjänsteman i offentlig tjänst bör i tjänsten enbart göra sådana uttalanden som tål att spelas in och nagelfaras
av press och allmänhet. Att göra oprofessionella uttalanden kan åsamka människor skador och skada förtroendet
för organisationen.

Ett exempel som återgivits i pressen i december 2005 är den inspelning av en enhetschef på Migrationsverket
som avslöjar hur enhetschefen skällt ut en blind (eller svårt synskadad) asylsökande man. Bland annat skall
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enhetschefen ha sagt ”gör som du vill”, när mannen uppgivet sagt att han lika gärna kan ta livet av sig.
Enhetschefens uppträdande smygbandades av en tolk, som lämnade över inspelningen till SVT:s Aktuellt.
Det kan nämnas att den som deltar i ett samtal har rätt att spela in, även dolt, för att säkerställa vad som sägs –
detta gäller både tjänstemän och berörda personer. En tolk som deltar i samtalet har rätt att spela in.

Omedelbar belöning (W – ”hyperbolic discounting”)
Människor föredrar i allmänhet mindre, snabbare vinster framför större, senare vinster när de mindre
vinsterna kommer omedelbart.

Omtolkning vid erinring
Efter det att något inträffat kan det tillkomma nya informationer, kunskaper, perspektiv, ideologier, konflikter
etc., som kan leda till en omtolkning av det som skedde. Erinringen kan komma att snedvridas i förhållande till
den tidigare tolkningen. Ibland kan omtolkningen vara bättre förenlig med vad som faktiskt hände än den
ursprungliga tolkningen. Men ibland kan omtolkningen ha dålig överensstämmelse med vad som faktiskt hände.
Ibland kan det mer vara frågan om olika sätt att se på samma förlopp eller sak. En klassiker är när triviala
händelser i familjer senare kan omtolkas vid uppkomst av gräl, konflikter, separationer och vårdnads- och
umgängestvister om barnen.

Omvändningsfel
Det förekommer enligt psykologiska experiment att formuleringar logiskt felaktigt vänds.
Exempelvis kan ”Alla A är B” hävdas vara det samma som att ”Alla B är A”. I ett specialfall kan de båda
mängderna vara identiska och påståendet omvändbart, men inte i övriga fall. Om B är den större mängden och
den mindre mängden A ligger inom den större mängden B, så stämmer det första påståendet. Men det andra
påståendet kan omöjligen gälla, då det finns ett antal medlemmar i mängden B som inte ingår i mängden A
eftersom B är större.

Ett konkret exempel: ”Alla äpplen är frukter” kan inte omformuleras till ”Alla frukter är äpplen”.
Försökspersoner kan även vända på formuleringen ”Några F är inte G” och hävda att då gäller att
”Några G är inte F”. Om vi tänker i mängder, så ingår enligt det första påståendet några F inte i G-mängden.
Men strikt läst så vet vi inte om några F ingår i G-mängden då det inte uttryckligen sägs något om det. Enligt det
omvända påståendet så hävdas att några i G-mängden inte ingår i F-mängden. Men strikt läst så framgår inte
huruvida det finns några G i F-mängden över huvud taget. Mängderna med F respektive G kan alltså vara helt
separata utan några gemensamma medlemmar. Men formuleringarna medger även att de två mängderna
överlappar och i det läget är båda påståendena korrekta. Men det finns också möjligheten att hela G-mängden
ingår i en F-mängd som är större. I detta fall stämmer det första påståendet, men det omvända påståendet är
logiskt omöjligt eftersom alla G då är F. Det sista fallet kan konkretiseras med ”Några frukter är inte äpplen”
och omvänt ”Några äpplen är inte frukter”, vilket är logiskt omöjligt eftersom alla äpplen är frukter.
Det kan möjligen bidra till uppkomsten av omvändningsfel att omvändningar som ovan framgått i vissa lägen
kan vara möjliga.
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Omöjlighetsfelet
Det försäkras ibland att något omöjligen kan inträffa, varefter det senare visar sig att det kunde inträffa.
Ett mycket omtalat exempel är det påstådda talet om fartyget Titanics osänkbarhet före katastrofen.
Ett annat välkänt exempel är uttalanden av kärnkraftens förespråkare före de stora reaktorolyckorna. Jag åhörde
själv i början av 1970-talet på ett stort seminarium i Uppsala ledande svenska kärnkraftsingenjörer försäkra
att kärnkraftverk var helt säkra.

I Expressen den 18 mars 2007 påtalas i ett stort reportage att ett säkerhetssystem som kan förhindra härdsmälta
har tagits bort 2003 och med tillstånd från Statens kärnkraftsinspektion. För att undvika katastrof finns ett
säkerhetssystem som kallas ”härdstril”, vilket strilar vatten över härden om den skulle förlora sitt kylsystem.
Orsaken till att detta system tagits bort anges vara att det var för dyrt att underhålla, då det krävde reaktorstopp
vid rengöring. Huvudägare är det statliga Vattenfall, som prioriterar maximal produktion före maximal säkerhet.
Det bedömdes att härdstrilarna bara hade betydelse om det blev ett hål större än 1000 kvadratcentimeter på
reaktortanken. Från företaget och från SKI hävdas att det är fysikaliskt omöjligt att det blir ett större hål i en
reaktortank. Kärnkraftsexperten Lars-Olov Höglund, som anges ha varit chef för konstruktionskontoret för
Forsmark kommenterar:
”Vansinne. Det inträffar okända fenomen hela tiden, det visar väl haveriincidenten förra sommaren. Ingen
kan förutsäga hur stort ett eventuellt hål i en reaktortank kan bli.”
Fukushima-katastrofen inom Japans kärnkraft 2011 verkar ha handlat om hur stor en tsunamivåg tänkts kunna
bli…

Björn Karlsson, professor i energisystem och ordförande i Reaktorsäkerhetsnämnden, menar att risken
har ansetts för stor att ta bort härdstrilen för äldre kärnkraftverk som Forsmark 1 och 2.
”Vi vet att det är sprickor överallt i reaktortankarna. Men kärnkraftsindustrin har uteslutit möjligheten
att det ska bli ett stort hål i tanken, därför att det klarar man inte. Vid ett totalt tankbrott blir det härdsmälta
och stora radioaktiva utsläpp.”
Enligt svensk lag är bolaget tvunget att visa att säkerheten bibehålls och att härden kan kylas under alla
omständigheter. Detta löser bolaget och SKI i samförstånd genom att hävda att ett stort hål är en omöjlighet,
medan andra väl kvalificerade bedömare hävdar att det råder osäkerhet eller att det är möjligt.
Ett historiskt studium av olyckor visar att många olyckor som man inte kunnat tänka sig på förhand
faktiskt har inträffat. Ett exempel som knappast någon verkar ha förutsett, inte ens terroristerna, är
hur de båda höga byggnaderna i World Trade Center i New York rasade ihop, när de utsattes för brand
efter påflygning av kapade plan.

Ett mer närliggande exempel är hur många hushåll i Småland blev strömlösa under lång tid därför att
elbolagen inte räknat med möjligheten av en förödande storm och grävt ner tillräckligt med kabel.
Passagerarfartyget Estonia tilläts gå i trafik trots brister hos fartyget, vilket slutade med katastrof.
Men sådant är bara småsaker jämfört med en härdsmälta motsvarande radioaktiviteten i hundra atombomber.
Girighet, egoism och önsketänkande verkar vara medverkande faktorer vid omöjlighetstänkande. Företagsledare
och chefer verkar bekymra sig mer om sin egen väl tilltagna bonus än om säkerheten.
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Opinionsbedömningsfel
Vid bedömning av vad människor i allmänhet anser eller tycker så begås ibland påtagliga fel. Ett mycket
påtagligt fel begicks av ett antal journalister i samband med Eurovisionsschlagertävlingen i maj 2006.
Flera favoriter till segern utsågs av skribenterna, bland dem vår svenska Carola. Men Europas befolkningar
ansåg till skillnad från skribenterna att den mycket avvikande finska monstergruppen Lordi förtjänade en rejäl
seger. Den grupp från Litauen som i sin sång drev med tävlingen på temat ”We are the winners” kom på sjätte
plats strax efter Carola på femte plats. Många uppskattade en parodi som kommenterats nedsättande av
journalisterna.

Det verkar vara så att tidningarnas förståsigpåare utgick från sig själva snarare än från någon kunskap om
hur folken i Europa skulle kunna bedöma låtarna. Trots att de överlägsna vinnarna fanns så nära som i Finland
och också fick maximal poäng i Sverige, så kunde musikbedömarna inte på förhand inse att de kunde komma
att gå hem hos allmänheten.

Många exempel finns på skillnader mellan hur ledande politiker bedömer vad väljarna anser och vad väljarna
faktiskt anser. En majoritet av Sveriges ledande politiker trodde att de skulle kunna få med sig väljarna på
att införa EU-valutan euro i Sverige. Men resultatet av omröstningen blev ett mycket klart nej. Till och med
hälften av väljarna i regeringschefens eget parti röstade emot. De ledande politikerna hade kanske pratat för
mycket med varandra om vad ”dom” kunde tycka om euron i stället för att tala mycket direkt med ”dom”.
Dessutom hade ledande politiker mage att hävda att ”dom” röstat fel och att man kunde fått rätt resultat
om man bara låtit riksdagen rösta om saken. Detta hävdades utan att det genomförts någon utredning om vad
ett införande respektive icke-införande av euron skulle komma att innebära, så långt det kunde tydliggöras.
Att begära ställningstagande av människor utan att tillhandahålla en tillräcklig saklig grund var ett annat av
tankefelen i samband med omröstningen. Starka aktörer i makt-intresse-fältet sökte piska igenom euron med
sedvanlig propagandametodik och till stora kostnader. Dumhet gör sig ofta bred och stark.

När det gäller påståenden om opinion så används ofta pseudostatistiska och missvisande påståenden.
Exempelvis inför valet 2006 har i Aftonbladet partiledarna betygsatts av urval av tittare som sett hela eller del av
utfrågningarna. En partiledare har t.ex. kunnat få medelbetyg 3,4 och har jämförts med sifforna för övriga
partiledare. En allvarlig invändning mot metoden är att de relativt små, olika stickprov som använts varje gång
inte är jämförbara, då TV-tittarna har valt ut sig själva. Exempelvis kan en partiledare ha fler av sina
sympatisörer i ett intervjuat stickprov än en annan råkar ha. Programmen sänds olika dagar vilket även det
påverkar vilka som kommer att ingå i stickproven. I Aftonbladet den 11 september utropas efter en debattduell
mellan socialdemokratiske statsministern Persson och moderatledaren Reinfeldt följande:
”TV-tittarnas dom: Moderatledaren tog hem debatten”
Det framgår långt ner i reportaget att Sifo telefonintervjuat ett riksrepresentativt urval på 500 personer efter
debatten, Av dem hade 38 procent (dvs. 190 st) sett debatten. ”I publiken var det en borgerlig övervikt.”
Även om det uppringda stickprovet möjligen kan ha varit någorlunda representativt, så är inte den mindre grupp
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av de uppringda som sett debatten representativ för svenska folket. Det kan vara ett tämligen skevt urval, något
som också antyds av uttalandet om ”borgerlig övervikt”. Att Reinfeldt får ett högre medelbetyg (3,6) än Persson
(3,1) är föga överrraskande, när stickprovet hade övervikt av borgerliga sympatisörer. Bedömningen är inte
representativ för svenska väljarkåren. Den gäller bara för den grupp på 190 personer som påstår sig ha sett
debatten. Journalistiken är missledande och uppmuntrar till tankefel. Moderatledaren tog hem debatten, när
han hade övervikt av supporters i bedömargruppen, so what? Hur hade det blivit om statsministern hade
haft övervikt av supporters i bedömargruppen?

Opportunistiskt tänkande
Att tänka och uppträda opportunt kan innebära att på bekostnad av saklighet anpassa sig till omständigheterna
eller andras åsikter i syfte att nå vissa mål, t.ex. personlig karriär, prestige eller politiska mål. Opportunism
kan bland annat innebära att man torgför tankefel i medvetenhet om att de är tankefel. Exempelvis kan forskaren
som i en undersökning underlåter att ta med frågeställningar som skulle störa starka aktörer i makt-intresse-fältet
betecknas som opportunistisk. Politikern som argumenterar för en handlingslinje, medveten om argumentens
svaghet, i syfte att nå makt kan sägas agera opportunistiskt. Att söka ställa sig in hos chefen trots insikten att
chefen har fel är ett annat exempel. Att hålla tyst om oegentligheter är ytterligare ett exempel. Opportunism kan
anses som felaktigt tänkande i den meningen att det kan få destruktiva konsekvenser för samhälle, organisationer
och enskilda. Dessvärre utsätts de som agerar självständigt och kritiskt ofta för avsevärt tryck från
opportunisterna.

Oppositionsfel
Den som opponerar sig mot något talat eller skrivet kan givetvis begå många tankefel. Det tycks dock
förekomma tre vanliga fel kopplade till just opposition, som kan ses som en grundläggande metod för att
befrämja saklighet och effektivitet. Många felaktigheter och skevheter har sedan antiken rättats till genom
opposition – redan greker och araber använde förfarandet. Det förekommer trots detta en hel del kritikavvärjande
maktstrategier för att kväva eller motverka opposition.

- Ett mycket vanligt fel är att det inte alls ges tillfälle till opposition eller att det ges alltför kort tid för kritisk
prövning eller ges alltför litet tids- eller textmässigt utrymme att framföra oppositionen. En i politiska
sammanhang inte ovanlig teknik är att överrumplande släppa muntligt och skriftligt underlagsmaterial i
anslutning till beslutssammanträdet. Motsvarande teknik används ibland i samband med rättegångar för
att försätta motståndare i sämre läge. Efter informationsmöten där människor ibland fått höra överraskande
uppgifter och kanske inte ens givits tid att yttra sig, så hörs ibland kommentaren att de närvarande var med
på saken eller till och med formella oegentligeter som att det fattats beslut vid mötet. De närvarande har i själva
verket inte ens fått tid att fundera och diskutera saken.

- Ett också vanligt fel är att den som opponerar inte har lyssnat ordentligt eller läst rätt innantill eller tagit ut
material selektivt och skevt eller tolkar in uttalanden som källan inte gjort. Resultatet blir opposition mot något
som källan inte står för.
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- Ett annat fel som förekommer är att den som opponerar/kritiserar inte låter den som får kritik svara eller i
praktiken inte kan svara särskilt väl därför att den tillgängliga tidsramen eller textutrymmet inte medger det. I
pressen är det inte ovanligt att personer kritiseras i stora uppslag, medan de som kritiseras inte ges samma
utrymmesmässiga möjligheter att kritisera den oseriösa journalistiken och påtala fel.

Optimeringsfantasi
Termen optimering avser att finna den bästa lösningen bland ett antal möjliga lösningar. Den bästa lösningen
är den som ger den högsta förväntade nyttan. Klein (2002) påvisar i en teoretisk genomgång av kraven för
optimering att sådan inte är möjlig under fältförhållanden. Begreppet optimering är även behäftat med en del
problem. Klein menar att vi bör överge optimering som ett orealistiskt och ibland kontraproduktivt mål och
i ställer fokusera på att höja kvaliteten i besluten. En faktor som vi gärna förbiser är sårbarheten i system.
Ett företag kan t.ex. tänkas skapa ett mycket effektivt produktionssystem, men det kan vara mer sårbart än
ett mindre effektivt system, som dock bättre skulle kunna klara t.ex. oförutsedda störningar eller kriser.
Vilken lösning är bäst?

Optimistisk planering (W – ”optimism bias”)
Det finns en tendens att människor planerar över-optimistiskt både i professionella sammanhang och som
lekmän. Det kan gälla kostnader, fördelar eller varaktighet hos små och stora projekt. Bygg- och vägprojekt som
kostar mer och tar längre tid än planerat är ökända slag av exempel. Under åren 2002-2003 pågick i ”Harvard
Business Review” en debatt mellan den danske forskaren Bent Flyvbjerg (bl.a. Flyvbjerg m.fl., 2002) å ena sidan
och den välrenommerade tankefelsforskaren Daniel Kahneman (psykolog med nobelpris i ekonomi) och dennes
medarbetare Dan Lovallo (bl.a. Lovallo & Kahneman, 2003). Flyvbjerg erkände existensen av det optimistiska
planeringsfelet, men påtalade att det kan tänkas förekomma avsiktlig underskattning av kostnader och
överskattning av fördelar för att få fram beslut om projekt, i synnerhet när projekten är omfattande och när
trycket från organisationer och politiker är högt. Kahneman och Lovallo hävdade att tankefelet är
huvudproblemet. Ett praktexempel i Sverige kan nog bygget av tågtunneln genom Hallandsåsen anses vara med
de förbiseenden av problem och de extrema underskattningar av kostnaden som skedde. De brittiska finans- och
transportdepartementen har uppmärksammat problemet med överoptimistisk planering vid planering och
budgetering och utvecklat åtgärder mot sådan (Flyvbjerg & Cowi, 2004: HM Treasury, 2003).

Det problem med att lögn (innebär medvetenhet) mer fördelaktigt kan komma att tolkas som tankefel
(innebär omedvetenhet, inte lika klandervärt) som uppmärksammats kring detta tankefel kan givetvis
gälla även en del andra tankefel. Exempelvis kan ensidigt bekräftelsesökande, källkritiskt förbiseende av en
uppgifts otillförlitlighet eller överkonfidens tänkas ske fullt medvetet, dvs. lögnaktigt. Förklaring i termer
av tankefel kan bli lögnarens flyktväg ut ur lögnen.

Ord och handling – felet
Det förutsätts ofta att vad människor säger, och vad de gjort eller gör eller kommer att göra, hänger ihop.
Dessvärre pekar psykologisk forskning på att vad människor säger och vad de gör i samma fråga har rätt
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liten överensstämmelse (enligt undersökningar kan bara cirka 5-10% av variationen i beteende förutsägas
utifrån från vad människor sagt att de ska göra). Andra faktorer såsom situationsfaktorer och andra faktorer hos
individen inverkar. Vad man faktiskt gjort i en viss typ av situationer kan ge en bättre prognos än vad man säger
att man tänker göra.
- Ett slag av klassiskt exempel är vad en del skrupelfria politiker säger strax före ett val och vad de säger efter.
Ett konkret exempel utgör socialnämndsordföranden som i en insändare hävdade att den lokala normen för
ekonomiskt bistånd inte skulle sänkas efter valet. Några dagar efter valet sitter han på nämndmöte och föreslår
en sänkning med 10 procent.
- En annan klassiker är den som har lånat pengar eller är skyldig någon pengar och som försäkrar att han skall
betala, men aldrig gör det.
- I en amerikansk studie tillfrågade man studenter om de kastade skräp, vilket de svarade att de inte gjorde. När
samma personer observerades så kunde undersökarna konstatera att en avsevärd andel slängde kolapapper etc.
- Att en del personer som begått brott söker ljuga sig ifrån brottet är ett utbrett och välkänt fenomen för polis,
åklagare och domstolar. I dessa fall bedömer man dock ofta att en person ljuger.

Ordfixering
Lite till mans kan vi fixera oss vid och överdrivet använda oss av något ord. I Expressen den 28 maj 2007-05-29
kåserar Maria Näslund om ett av TV:s matprogram och har reagerat på hur matlagaren använder ordet ”härligt”.
”Man tar en härlig avokado, skivar lite härlig kronärtskocka, pressar en härlig citron och snart har man en
härlig sallad att ta med på en härlig picknick. ” osv.
Näslunds reaktion blir att ”För mycket härligt blir rätt ohärligt, för att inte säga outhärdligt. Jag har svårt att
höra vilka ingredienser som ska ner i kycklingsalladen – det enda jag hör är hur härligt allting är.”
Näslund tror det är frågan om omedveten överdosering av ett adjektiv. Hon pekar på att även ord som ”liksom”,
”precis” och ”exakt” kan drabbas. Det kan verka som vi låter munnen gå utan att tänka på vad vi säger.

Ordspråksfel
Det finns mängder av generaliserande ordspråk, som verkar ha den egenskapen att det går att hitta bekräftande
exempel, men även exempel på motsatsen. I åtminstone en del fall verkar motexemplen vara många fler än de
bekräftande exemplen, d.v.s. ordspråken är i många eller de flesta fall felaktiga.
- ”Brott lönar sig inte”. Det förekommer förvisso att brottslingar blir tagna av polisen och särskilt gäller det
några slag av grövre brott. I den stora massan av brott är det dock så att uppklarningsprocenten är mycket låg.
Till detta skall fogas att många brott inte alls upptäcks eller i vart fall inte anmäls. Ordspråket är därför i stor
utsträckning felaktigt. En annan tolkning är om brottslingar i moralisk eller andlig mening förstör sina liv genom
brott och att brott därför inte kan anses löna sig.
- ”Man kan inte lära gamla hundar sitta”. Oavsett om man låter ordspråket syfta bokstavligen på hundar eller
som det brukar på människor, så är det tvivelaktigt i sak. Det finns förvisso exempel där äldre inte kunnat lära
sig något som yngre kunnat lära sig. Men det finns även stora mängder exempel i motsatt riktning. Om en
gammal hund kan lära sig sitta beror på vem hunden är, på pedagogiken och på vad saken gäller. Det är
visserligen så att äldre människor i genomsnitt har sämre episodminne än yngre, men det semantiska minnet (att
minnas förhållanden, principer och regler) fungerar relativt väl. Den som är gammal kan ofta dra fördel av redan
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förvärvad kunskap och erfarenhet som den unge inte har och kan ha skaffat sig sätt att lära in som den unge inte
har tillgång till.

Den äldre kan ha en djupare förståelse av det som skall läras in och kan organisera in det i redan befintliga
kunskaper. Intresset och viljan att lära bör spela roll och kan i vissa fall vara större hos äldre än hos yngre. Men
om det finns sådant som yngre har större intresse av och ägnar mer tid åt så lär de sig mer, t.ex. att hantera
datorer. Det kan mycket väl vara så att om äldre varit lika intresserade och ägnat lika mycket tid åt datorer så
skulle de ha lärt sig lika mycket, så skillnaden behöver inte handla om inlärningsförmågan nödvändigtvis. I vissa
fall kan dock gamla intränade mönster försvåra inträning av nya mönster. Den yngre som inte har redan
intränade mönster kan då ha lättare för att ta till sig de nya mönstren.

- ”Ingen rök utan eld”. Med detta ordspråk menas att det alltid finns en orsak till att ett rykte uppstår eller att
ingenting är utan orsak. Tvärsemot vad ordspråket hävdar så är det väl känt genom ständigt förekommande
exempel att ryktesvisa påståenden kan uppkomma utan att det sakförhållande eller händelse som antyds existerar
eller inträffat, dvs. cirkulering av falska rykten är inget ovanligt. Ett anslutande tankefel jag läst var en konsult
anlitad av en kommun som menade att när ett rykte kom från flera håll så tydde det på att det var sant. Ett rykte
om samma sak som kommer från flera håll har i en del fall naturligtvis ett enda ursprung, t.ex. en och endast en
person som skapat ryktet, varefter det spridits åt olika håll och kan träffa någon annan från flera håll. Medveten
plantering av samma rykte på flera håll förekommer dessutom som förföljande metod. Antal håll ett rykte
kommer ifrån säger inget om ryktets eventuella sanningsvärde. Rykten bör ur källkritisk synpunkt förkastas, men
kan ibland kontrolleras på något sätt.

Många andra ordspråk kan kritiskt ifrågasättas på liknande sätt och man kan fråga sig om inte motsatsen minst
lika väl stämmer in på verkligheten, t.ex. ”Brott lönar sig” , ”Gamla hundar kan lära sig sitta”, ”Rök utan eld”.
Ordspråken kan dock i en hel del fall betraktas som förnuftiga råd som kan vara till hjälp, t.ex. ”Många bäckar
små gör en stor å”, ”Man ska inte tro på allt som står i tidningen” , vilka knappast innebär några tankefel.

Ordvalsfel
Ibland kan vi välja fel ord för att beskriva eller uttrycka något och därmed inge lyssnaren fel föreställning
eller till och med skapa en icke-önskad motreaktion eller konflikt. Ibland kan till och med ett val av ord
vara olagligt, t ex vid ärekränkning, hets mot folkgrupp eller våldshot. En god grundregel är att hålla
låg profil på valet av ord i vardagliga sammanhang.
- Om något fyrkantigt sägs ha en ”rund” form, så föreligger ett ordvalsfel. Lyssnaren kommer att få fel
föreställning.
- Ett vanligt exempel är att någon säger något och sedan anklagas för ”lögn” av någon annan, som egentligen
inte kan konstatera något annat än att det som sagts var felaktigt (anklagaren kan förstås ha fel också). Det finns
en mängd andra och omedvetna grunder än lögn till att något som sägs är fel, t ex missuppfattning i det förflutna
eller av frågan, minnesfel av något slag, tankefel av något slag, felsägning, förvirring, demens, drogpåverkan.
Kritikern borde nöjt sig med termen ”felaktigt”, då det inte utretts att lögn förelåg.
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Orealistisk livsoptimism
Orealistisk optimism rörande framtida livshändelser är ett förekommande fenomen (Colman, 2001, ”unrealistic
optimism”). Vi är långtifrån fullt medvetna om alla de risker och möjligheter till negativa livshändelser som
finns. Exempelvis vet vi inte att vårt hus kommer att fatta eld eller att en cancersvulst nyligen börjat växa i vår
kropp. Vi vet i och för sig inte heller att vi kommer att vinna en miljon på ett lotteri, men det är sådant vi gärna
vill tro och som föranleder många att upprepat göra av med pengar på lotter med försumbara vinstchanser.
Troligen gör tendensen till orealistisk optimism livet lättare att leva för många.

Weinstein (1980) lät människor uppskatta chanserna för framtida positiva och negativa livshändelser. När de
fick jämföra sig med sina klasskamrater så bedömde de sina chanser att uppleva positiva händelser som högre
och sina chanser att uppleva negativa händelser som lägre. I sak är detta orealistiskt, då medelvärdet borde
ligga på gruppens medelvärde. Det hindrar förstås inte att några kan få rätt i sina bedömningar, medan många
andra gör fel i sina överoptimistiska bedömningar. En förklaring kan ligga i mental tillgänglighet av det man
gör för att ens liv ska gå väl. Människor lägger inte lika mycket märke till och har inte på samma sätt mentalt
tillgängligt att även andra människor fattar beslut och handlar på så sätt att livet skall gå väl för dem. Detta
kan göra att man upplever sina egna chanser som bättre. (jfr Bättre-än-genomsnittet-effekten och Polyannaprincipen)

Organisationspsykos
Psykos utmärks av bristande verklighetsrelaterande och av bristande insikt om att verklighetsrelaterandet brister.
Organisationer kan analogt med individer gå in i tillstånd med t.ex. hindrande vanföreställningar, tomma
språkliga repetitioner och retorik fjärran från verkliga förhållanden, metoder som är olämpliga,
storhetsföreställningar och orealistiska prognoser. Organisationspsykosen är inbyggd i organisationens
världsbild, arbetssätt och rutiner inom vilka människor som kan anses, möjligen på något undantag när, fungera
inom normalvariationen arbetar. Medarbetarna kan inte betraktas som psykotiska i klinisk mening, men kanske
som i vissa avseenden okritiska och okunniga. Undvikande av kritisk genomlysning och granskning utgör ett
tecken på organisationspsykos.
- Ett aktuellt svenskt exempel på regeringsnivå utgör den initiala avskärmningen, handlingsförlamningen och
mycket långsamma reaktionen i just Sverige hos ledande ministrar, när rapporterna om tsunamikatastrofen
först dök upp. Utrikesdepartementets oförmåga att snabbt föra vidare viktig information och
verklighetsanpassa arbetet hör också till den organisationspsykotiska bilden.
- Ett annat exempel kan de IT-företag som övervärderats på börsen, föga producerat och senare kollapsat utgöra.
- Inom vårdsektorn typ socialtjänst, utrednings- och behandlingshem och psykiatriska kliniker förekommer
organisationspsykotiska fenomen, som bl.a. yttrar sig i att man på många håll anser det vara i sin ordning att
använda grovt osakliga utredningsmetoder. Ett annat konkret exempel utgör det i media riksbekanta
behandlingshem, där personal sökt övertyga flicka efter flicka om att de varit utsatta för övergrepp och delvis
lyckats.
- Ett annat exempel utgör de fysiska övergreppen mot LSS-vårdtagare inom Uppsala kommun (Uppdrag
granskning SVT1 den 27 mars 2008 kl.20.00 med fallet Ida som exempel), där ansvarig ledning och
vårdpersonal under åratal etablerat en olaglig av länsstyrelsen underkänd metodik att provocera vårdtagare och

304
sedan vräka omkull dem och under avsevärda tider hålla dem hårt nertryckta mot golvet så de fick svårt att
andas, s.k.”kontrolltagning”. Länsstyrelsens kritik ignorerades och metoden försvarades i TV-programmet av
ansvarig chef. Detta är en metodik som lett till ett antal dödsfall inom bl.a. polisarbete. I detta fall hade den
bristande förmågan att relatera till gällande lagstiftning och till det omgivande samhällets normer pågått ända till
Uppdrag granskning intresserade sig för vad som var fysisk misshandel inom vårdorganisationer. Det framkom
senare även att metodiken användes i en del andra kommuner inom vården. Att såsom i detta fall ignorera
lagstiftning och påpekanden från tillsynsmyndighet utgör ett tecken på organisationspsykos. Se även Lucifereffekten och Lydnadsfel.

Orientalism
Begreppet orientalism har förts fram av Said (1993) och avser en tendens att dela in världen i rigida dikotomier
(tudelningar) kring ”vi” och ”dom”, och där ”orienten” står för en obegriplig och radikalt annorlunda kultur.
Se även tankefelen dualistiskt tänkande och kulturalisering. Se även Dualistiskt tänkande.

Orienteringsillusioner i minnet
Det förekommer systematiska feltendenser i minnet vad gäller en del rumslig orientering (se Jones & Martin,
2004). Exempelvis så är huvudet på brittiska mynt alltid riktat åt höger sett ur betraktarens perspektiv. Trots att
britterna har upplevt detta under hela sin livstid, så minns de flesta britter att huvudet är riktat åt vänster.
En del blir förvånade när de får veta svaret, men tvingas ge sig inför mynten i sina egna plånböcker. Samma
resultat har erhållits i USA , Danmark och Frankrike vad gäller enstaka mynt som haft huvudet riktat åt höger.
En förklaring som framlagts är att det skulle vara frågan om en övergeneralisering – i Storbritannien från
huvudets inriktning åt vänster på frimärken och i USA och Frankrike från övriga mynt. Det har även i
undersökningar klarlagts att de flesta målade porträtt har huvudet riktat åt vänster.

Ytterligare undersökningar har upprepat visat att högerhänta personer har mycket högre proportion svarande som
felaktigt minns att huvuden på mynt är riktade åt vänster. För vänsterhänta personer är proportionen lägre.
Detta ledde till misstanken att det finns en illusion i andra riktningen, där högerhänta minns bättre än
vänsterhänta. En undersökning gjordes av hur höger- respektive vänsterhänta mindes kometen Hale-Bopp på
himlen. Denna syntes 1997 väl för blotta ögat som ett huvud som var riktat till vänster och neråt med en svans
bakom. Hela 40 procent av de högerhänta, men bara 26 procent av de vänsterhänta ritade kometen korrekt med
med ansiktet ner till vänster. I en annan studie av minnet av brittiska vägmärken (en del med person riktad åt
höger, en del med person riktad åt vänster) gav ett tydligt resultat. För de vägmärken som hade personen riktad
åt höger blev minnesresultaten bättre för de vänsterhänta. Men för de vägmärken som hade personen riktad åt
vänster blev resultaten bättre för de högerhänta.

Originalitetsillusioner
Människor har ibland felaktiga eller överdrivna tankar om att sådant de sagt, skrivit eller gjort är originellt eller
enastående. Tankar som uttalats tusen gånger tidigare kan hävdas vara originella. Triviala skriverier eller
konstverk kan upplevas som mästerverk av upphovsmannen. När någon annan uttalar samma sak kan vi ibland
drabbas av illusionen att den personen nog plagierat vårt eget uttalande. Men det är inget ovanligt att likartade
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tankar kan uppkomma oberoende av varandra på flera håll, t.ex. därför att det finns faktorer i tiden (”zeitgeist”)
och kulturen som stimulerar till ett sådant tänkande. En annan typ av originalitetsillusion är när vi omedvetna om
ursprunget upprepar något som någon annan sagt eller gjort. Vi har glömt bort ursprunget och tror att det förment
originella kommer från oss själva. Denna typ av minnesfel brukar kallas kryptomnesi inom minnesforskningen.
Att däremot medvetet kopiera något och sedan medvetet framlägga det som något vi själva hittat på är ingen
illusion utan ett medvetet bedrägeri. Möjligen kan det vara ett tankefel att tro att ingen kommer att upptäcka
bedrägeriet, men många bedrägerier lyckas.

Orubblighetsfel
Människor kan välja att hålla fast vid en övertygelse även om de evidens som användes för att formulera
övertygelsen påvisas vara helt felaktiga eller saknar relevans eller att evidens för övertygelsen hela tiden saknats.
I en del fall hänvisar människor till att andra har samma övertygelse eller till att den har en lång historia. Detta är
dock inga argument i sak för övertygelsen. Exempelvis blir astrologin inte en sanna lära bara för att många tror
på den eller för att den har en lång historia. Psykologiska test ger inte värdefull information för att de
har en lång historia eller råkar stå med i en testkatalog. Det måste visas empiriskt att de fungerar på sätt som
hävdas.

En annan variant kan vara övertro på egen intuition, som påvisas ha gett felaktigt resultat. Ibland kan orubbliga
föreställningar härröra från ideologier eller kulturella föreställningar, som inte utsatts för kritisk empirisk
prövning.

”Oskyldiga har inget att frukta”
Dessvärre är inte världen så enkel att oskyldiga inte har något att frukta eller inte råkar ut för att bli
baktalade eller fängslade eller dömda i domstol. Bristande saklighet i skvaller, i polisens utredningar
och i domstolarnas bedömningar leder till att oskyldiga då och då råkar illa ut. Det finns stora sammanställningar
av fall, där människor dömts till döden, avrättats och senare befunnits oskyldiga (en del oskyldiga fall har
förmodligen inte ens upptäckts) och det finns listor med fall där personer dömts för grova brott men senare
friats genom DNA-test. I JK:s rättssäkerhetsprojekt utkom rapporten ”Felaktigt dömda” (2006) som
tar upp ett 10-tal fall, där tidigare domar upphävts. Personligen har jag studerat mängder av fallmaterial där både
polisens och domstolarnas hantering varit gravt defekt ur saklighetssynpunkt. Att irrelevanta uppgifter anförs är
inget ovanligt.

Baggini (2007) diskuterar frågan om ökad övervakning av medborgarna och argumentet från förespråkarna
att den oskyldige inte har något att frukta och därför inte bör vara emot. Baggini menar att man då förbiser
det faktum att det sker ett intrång i människors privatliv, något som de (med några undantag) vill behålla
för sig själva. Att behöva leva med myndigheter som snokar i ens privatliv är motbjudande. Men Baggini
missar att det rör sig om bra mycket mer som står på spel. Information om människors privatliv kan
läcka ut och missbrukas för t.ex. personangrepp och ryktesspridning. Människor kan även komma att
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anmälas, utredas och till och med dömas i domstol felaktigt på grund av att insamlad information missbrukas,
t.ex. används selektivt, tolkas felaktigt, läggs till grund för felaktiga misstankar och anklagelser och felaktiga
resonemang i domskrivningar. Logik och källkritik tillhör inte rättsväsendets starkaste sidor och domsluten
torde innefatta en betydande andel felslut. Oskyldiga personer blir ibland förklarade oskyldiga, t.ex. vid starka
motevidens, men blir ibland fällda för sådant de inte gjort. Den oskyldige bör från början skaffa en bra (inte
dålig) advokat som finns med vid förhören, inte förlita sig på sin oskuld.

I ett samhälle med ökad övervakning, t.ex. avlyssning och lagring av telefonsamtal och lagring och granskning
av epost, lagring av exakt vad vi köpt på våra kontokort m.m. kommer människor enligt vad vi vet från
forskning och erfarenhet att tillgripa motåtgärder för att skydda sig. Sådana åtgärder kommer att tillgripas av
både personer som begår brott och helt oskyldiga som vill skydda sitt privatliv och inte vill dra på sig några
felaktiga misstankar. Samhällslivet och människors personligheter och relationer kan komma att förändras
genom sådana motåtgärder, t.ex. att vi undviker att diskutera en hel del saker per telefon eller epost eller lägger
oss till med ett mer restriktivt eller antydande eller kodat språkbruk. Personlighetsmässigt kan människor komma
att t.ex. känna sig mer otrygga och misstänksamma. Kanske vågar vi inte längre låna vissa böcker på bibliotek,
köpa vissa varor, eller ringa vissa telefonnummer eller söka efter vissa informationer på nätet av rädsla för att
myndigheterna skall få syn på vad vi intresserar oss för. Meddelarskyddet för journalisternas källor kan bli
angripet och media kan få svårare att få konfidentiell eller anonym information. Det är väl känt att legitima
handlingar såsom att påtala missförhållanden via media ibland leder till repressalier mot den oskyldige
uppgiftslämnaren.

Oskyldiga har mycket att frukta, kanske mer än de som faktiskt gör sig skyldiga till brott.
Detta sammanhänger med att utredare och domstolar begår många tankefel.

Osårbarhetsfel
Det tycks vara ett vanligt fenomen att människor mer eller mindre medvetet antar sig vara osårbara. ”Det
drabbar inte mig”. ”Jag kan köra till affären utan bälte.” ”Ja, jag cyklar utan hjälm och det har jag gjort hela
mitt liv utan att något hänt.” ”Inte behöver jag stänga av strömmen för den här lilla lagningen.” ”Jag klarar av
att simma över till ön, även om jag är 50.” ”Visst kan jag röka lite i sängen.” ”Nej, vi kan inte hålla på och
svartmåla” replikeras det när någon pekar på riskerna. Själv trodde jag min syn var osårbar fram till 44 års ålder,
när jag drabbades av vanlig åldersnedsättning, obegriplig huvudvärk och förvånades efter undersökning över att
jag fortsättningsvis inte kunde läsa utan glasögon. En del skriver inte testamenten trots att de borde därför att de
inte vill tänka på att de skulle kunna dö. För en del av oss kommer döden snabbt som blixten och faktiskt genom
en åskblixt eller ögonblicklig olycka ibland.

Enligt uppgifter från Vägverket (Örebroarn 2008-03-19) så är runt 40 procent av dem som dör i singelolyckor
obältade. I dessa olyckor har har två tredjedelar av männen och en fjärdedel av kvinnorna som omkommer
inget bälte. Ett annat exempel utgör de många drunkningsolyckorna sommartid med nästan bara män som
omkommer. Det verkar som män inom vissa områden har sämre risktänkande.
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Osårbarhetsfelen kan anses vara en undergrupp av mentala otillgänglighetsfel. När man väl råkat ut för något och
överlevt blir möjligheten av skada eller död mer mentalt tillgänglig och en del undviker faror eller vidtar
försiktighetsåtgärder som att ta på sig bilbältet, flytvästen etc.

Ouppmärksamhet som grund för minnesfel
Vi kan inte minnas något vi aldrig uppmärksammat, men andra kan kräva det och vi kan då komma att ge
efterkonstruerade och ofta felaktiga svar. Dessa kan bli betraktade som minnesfel, fabuleringar eller lögner. Det
korrekta är förstås att uppge att man inte uppmärksammat det som efterfrågas. Att söka formulera minnen
om något som man inte uppmärksammat är ett tankefel, men det kan ske med varierande grad av medvetenhet.
En del kan tro sig få fram ett äkta minne. Vi kan få ledande frågor som vi instämmer i – ”Ja, så var det nog.”.

Ouppmärksamhetsfel
Många tankefel kan uppkomma genom ouppmärksamhet på detaljer, villkor etc. En teknik som ibland används
av försäljare är att överbelasta människors arbetsminne, så de missar någon väsentlig detalj och gör ett köp
de annars inte skulle ha gjort. Ta följande exempel som gäller rakblad, som jag fick i min brevlåda mars 2007.

”Som abonnent får du 3 st 5-pack med
FX blad var fjärde månad. Pris per 5-pack
är 67 kr. Endast 18 kr tillkommer för porto
och expedition per försändelse.”

Vid en mindre uppmärksam läsning uppkommer lätt föreställningen att kostnaden rör sig om 67 kr + 18 kr
per försändelse. En mer uppmärksam läsning och lite självinitierad räkning ger vid handen att kostnaden blir
totalt 219 kr per försändelse, något kunden måste räkna ut själv.

Den som skickar in ”Ja,tack”-talongen i tron att det rör sig om 67 kr för rakblad var fjärde månad kan känna
sig lurad när det dyker upp en försändelse med rakblad för 201 kr. Ett hederligare sätt att skriva hade varit
att skriva ”Pris per försändelse är 201 kr” i stället för ”Pris per 5-pack är 67 kr”. Det är bara totalpriset som
är av intresse för kunden, inte 5-pack-priset, snarare i så fall styckpriset för bladen m.m., vilket
blir 14,60 kr, eller dagspriset för rakning. Varje blad beräknas räcka 120/15 = 8 dagar och dagspriset blir
då 14,60/8 = 1,825 kr. Texten i reklambladet är utformad för att läsarens uppmärksamhet och arbetsminne skall
klicka. När läsaren kommer till slutet har sex olika sifferuppgifter passerat och möjligheten att tappa bort siffror i
början (siffran 3 på första raden är avgörande för tricket) och fokusera kostnadssiffrorna är betydande, vilket lär
gynna företaget. En del läsare kan ha kvar i arbetsminnet ungefär ”var fjärde månad – 5-pack – 67 kr” (den
missvisande koppling som texten skapar, sedan 3:an försvunnit; jfr ”var fjärde månad – 15-pack – 201 kr”).
Några kommer inte att fortsätta när de fått den första försändelsen, då de inte känner igen det mycket högre
tredubbla priset, men några kanske fortsätter ändå. Jag såg företaget använda samma trick i reklam för ett antal
år sedan, så antagligen är tricket lönsamt. Jag gick själv på det tills jag läste en gång till och blev irriterad över
tricket i marknadsföringen – då blev varan inte intressant.
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Det kan tilläggas att företaget erbjöd ett komplett testpaket utan extra kostnad (inget står om vad som ingår)
vid beställning inom 10 dagar. Kunden måste meddela inom 2 veckor om han inte vill fortsätta abonnera.
Dock kan abonnemanget avbrytas när som helst. Efter några dagar har många som anmält sig inte längre
kvar reklambladet och lär få svårt att minnas en siffra de aldrig sett, dvs. 219 kr per försändelse, men några kan
nog minnas siffran 67 kr, som stod i reklambladet. Frågan är hur många som minns den avgörande 3:an?

Panikfelet
Människor kan ibland tänka fel i paniksituationer eller ge upp, i extrema fall ta livet av sig eller ägna sig åt
skadegörelse eller felhandlingar.

Ett exempel utgör traktorföraren som körde ut på isen med ett av sina barn i hytten. När traktorn störtar genom
isen och hytten efterhand vattenfylls, så får sonen panik och vill inte lämna hytten. Pappan lyckas ändå få ut
honom och ta sig upp till ytan. Det kan även noteras att sonens tankefel här föregicks av pappans tankefel att
isen kunde bära traktorn och tankefelet att ta en onödig risk genom att ta med sonen i hytten – ett osårbarhetsfel.

Ett annat exempel (Aftonbladet den 19 augusti 2006) utgör fallet med de fem mexikanska hajfiskarna som
påstods ha fått motorhaveri ute på Stilla havet. Det hävdas att två av männen fick panik när problemen började,
hoppade i vattnet och dog. De återstående tre fiskarna skall ha drivit i nio månader och påstås det i 800 mil. De
levde på att dricka regnvatten, och äta rå fisk och råa fåglar. De läste även Bibeln. En fisketrålare hittade dem.
”Vi förlorade aldrig hoppet eftersom det finns en gud däruppe. Våra fötter är svullna, våra armar är svullna,
men vi mår ganska bra.”
Hajfiskarnas familjer hade känt sig säkra på att de hade dött. Exemplet antyder även ur mitt perspektiv att
tankefelet att tro att det finns en gud kan vara till hjälp, kanske avgörande. Det framgår inte om de två som
påstås ha hoppat i vattnet hade mindre gudstro. Historien behöver inte vara korrekt i alla avseenden.

Ett annat område som ibland kännetecknas av panik är affärer, t.ex. panikförsäljning för att bli av med aktier
(hysterin på börserna), hus eller annan egendom, där det ibland inte funnits starka skäl till panik. Även
panikköp förekommer, där man t.ex. oöverlagt köper något av rädsla att bli utan eller inte ser någon annan
lösning trots att sådan finns.

Paranoid social bedömning
Vi kan felaktigt eller på överdrivet sätt vara misstänksamma mot andra människor (Haselton & Buss, 2003).
Exempelvis kan vi tro att andra värderar oss negativt eller konspirerar mot oss. Detta är kanske förklarligt på den
grunden att vi då och då upptäcker att vi varit godtrogna och låtit oss bli lurade.

Pareidolia (W – ”pareidolia”; se även skepdic.com)
Termen pareidolia avser att man ibland tycker sig uppfatta något känt i en vag eller slumpartad stimulus.
Exempelvis kan man tycka sig se ansikten eller djurformer i stenar, i moln eller i konturerna på månen eller
tycka sig uppfatta något i en ljudsekvens. Människor har en stark tendens att tolka fram mänskliga ansikten
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på grundval av minimala stimuli. Ordet påstås kommer ifrån grekiskans ”para” = felaktig, och ”eidolon” = bild,
och termen framfördes första gången av Steven Goldstein 1994.

I Rorschachs bläckplumpstest utnyttjas denna benägenhet och påstås ge insikter i en persons psykologi. Testet
är mycket omstritt och anses sakna empiriskt stöd och acceptans inom den psykologiska vetenskapen (Sjöberg,
SvD, 2003-09-14).

Människor är mycket benägna att uppfatta just mänskliga ansikten när de inte existerar. Ett annat omtalat
historiskt exempel är uppfattandet av kanaler på planeten mars. Ett ytterligare omtalat exempel utgör att
många i Kanada tyckte sig se djävulens ansikte i drottningens hår på en dollarsedel i 1954-serien. Bilden
ändrades vid nästa tryckning. Detta inträffade trots att det genom bilden stod klart att det var frågan om
drottningens hår.

Parkinsons lag
Den berömda Parkinsons lag finns publicerad och preciserad i boken ”Parkinsons lag och andra studier i
administrationens konst” (1957, svensk utgåva 1958) och framlades dessförinnan i tidskriften Economist.
Frågan är väl om inte August Strindberg dessförinnan i praktiken publicerade lagen i byråkratsatiren i boken
”Röda rummet”. En anslutande problematik beskrivs för övrigt i den politiska svenska TV-filmen
”Myglaren”(1966, finns nu på DVD) av Jan Myrdahl och Rune Hassner, som skakade Rörelse-Sverige.
Enligt en recensent utmärks myglaren av ”Modeformler utan innehåll, retoriken som är lika övertygad och
väloljad som den är tömd på verkliga betydelser”, något som bör passa väl in på Parkinsonska organisationer.

Parkinsons lag utgår från förutsättningen att arbete (och i synnerhet arbete med papper) är elastiskt i fråga om
den tid det kräver. ”Arbete utvidgar sig så att det fyller den tid som är tillgänglig för att utföra det.” Parkinson
konstaterar att ”Det som skall utföras växer i betydelse och svårighetsgrad i direkt proportion till den tid
som skall förbrukas.” Parkinson menar att ökningar i antalet anställda skulle i stort sett förbli desamma vare
sig arbetsvolymen ökade, minskade eller t.o.m. försvann. Han utgår från två ”nästan axiomatiska påståenden”:
1.

En tjänsteman vill att hans underordnade skall bli fler, inte hans medtävlare.

2.

Tjänstemän skaffar arbete åt varandra.

Detta är grundbultarna bakom att som Parkinson hävdar ”7 personer kan fås att utföra arbete för 1”.
Detta kan t.ex. ske genom att flera personer kan förbruka stora mängder tid på att sitta i möten (t.ex. för att
utbyta triviala meddelanden som numera kunde skickats på 5 min på e-posten), på att
tala med varandra i korridor, på tjänsterum och i fikarum, på att fila på semesterplanering och reseräkningar,
vässa pennor som Strindbergs byråkrater, leta efter var någon av de andra gjort av dokument
och inte minst på att odla sina konflikter och privata intressen sinsemellan på arbetstid. Idag är möjligheterna
mycket större än då Parkinson lade fram sin lag. Idag har tjänstemän möjlighet att på omfattande sätt odla
egna intressen genom datorn såsom att besöka sex-sajter på internet.
Tankefel begår man om man inte beaktar Parkinsons lag och faktiskt tror att produktionen av en viss mängd
arbete kräver mer personal än vad det faktiskt gör. Det är även ett tankefel att tro att det nödvändigtvis skulle
vara av någon betydelse att ett antal dokument upprättats.
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Partsversionsfel
Det händer att vi får ta del av den version som en part i en konflikt eller en intressemotsättning med två eller
flera parter har. Ett vanligt misstag är då att förlita sig på endast en parts version och underlåta att ge den
andra/de andra parterna möjlighet att bli hörda och möjlighet att systematiskt replikera på uppgifter.
- Exempelvis förekommer utlåtanden från barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i konfliktfyllda vårdnads- och
umgängestvister, där kliniken underlåter att alls kontakta den ena föräldern, vilket inte hindrat att uttalanden
gjorts om den icke hörda föräldern.

Penningfixering
Att mäta sitt eget och andras värde med pengar verkar vara en vanlig tanke i vår kultur.
Jagande efter pengar görs till livets centrala innehåll. Detta kan innebära att man missar andra
saker i livet. En förälder kan t.ex. missa att vara tillsammans med sina barn för att mycket tid
går åt till upprätthålla en hög materiell standard eller lägga pengar på hög. Inom företagsledningar,
proffsfotboll, film- och sångbranscherna verkar penningfokuseringen ofta vara stark. En kritisk
fråga är vilka som ytterst får betala för t.ex. stora bonusar till ledningen för Vattenfall eller
de 10 miljonerna i ersättning till en fotbollsspelare? Kunde pengarna använts bättre?
Är penningrofferier en nödvändighet i vårt samhälle?

Pensioneringsfel
Det finns de som före pensioneringen tror att de skall hinna med att göra en massa saker när de väl blivit
pensionerade. I stället kan det bli så att krafterna är nedsatta och krämpor och sjukdomar ökar. Några
hinner till och med dö före pensioneringen. Men några uträttar mycket efter pensioneringen.

En annan variant av feltänkande är att pensioneringen innebär slutet, att livet efter pensioneringen inte är värt att
leva eller att det inte finns något meningsfullt att företa sig. En del har missat att utveckla andra intressen än sitt
arbete och blir då sårbara när de står utan sitt arbete. Det finns många olika saker att ta sig för efter
pensioneringen och det är inte nödvändigt att låta tänkandet dö före kroppen.

Perceptuella distorsioner (förvrängd varseblivning)
Vid varseblivning kan vi förvränga det vi uppfattat, ofta utifrån en förhandsuppfattning om vad vi kan tänkas se
eller höra. Vi kan minnas att vi såg Kalle slå Pelle, därför att vi vet att Kalle är en slagskämpe. Men i själva
verket var det Pelle som slog Kalle. Den felaktiga erinringen kan bedömdas som minnesfel, fabulering eller lögn.
En perceptuell distorsion kan vara svår att upptäcka för den som producerar den. Polismannen som
skjuter en man som har en chokladbit i handen därför att han uppfattar en pistol eller älgjägaren som skjuter
jaktkamraten utgör klassiska exempel. Subjektiva faktorer som förhandsuppfattningar, föreställningar,
önsketänkande, rädslor och känslor verkar spela stor roll för perceptuella distorsioner av detta slag.

Perceptuella illusioner
Med perceptuella illusioner (se Passer & Smith, 2007) brukar avses allmänna mänskliga benägenheter att
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uppfatta omgivningen på ett visst sätt. Under vissa betingelser kan exempelvis en linje uppfattas som längre än
en annan, en figur uppfattas som större än en annan, linjer uppfattas som krökta etc., när det inte är fallet.
Ett mycket omtalat exempel är Muller-Lyer-illusionen, där två lika långa linjer uppfattas som olika långa
beroende på åt vilket håll pilarna i linjens ändar är riktade. Perceptuella illusioner har bland annat medfört svåra
flygolyckor.

Perfektionism (W – ”perfectionism”)
Det finns verksamheter och uppgifter som ställer mycket höga krav på precision, noggrannhet, perfektion, men
det finns också många situationer där kraven inte är på samma nivå. Det finns situationer där
perfektionssträvanden blir till ett hinder och plåga. Det finns sådant som aldrig blir färdigt på grund av
perfektionskrav. Det finns situationer där perfektion framstår som meningslös och kontraproduktiv.
Från fall till fall behöver bedömas vad som kan vara en lämplig nivå på noggrannheten. Ibland kan vi
nöja oss med både viss oordning och ungefärlighet. Det bör dock påpekas att det finns situationer där
perfektionism ger avkastning, t.ex. har en del mästerverk inom konsten samband med perfektionism. En mer
ingående praktisk diskussion av perfektionism finns hos Freeman & DeWolfe (2006).

Personargument (argumentum ad hominem m.fl.)
Detta tankefel avser att argument rörande personer irrelevant dras in i hanteringen av en sakfråga. Ibland
används även beteckningar som ”personangrepp” eller ”knölargument”. Det kan även röra sig om irrelevanta
positiva personargument, t.ex. att en person är ”trevlig” och därför inte kan ha gjort något elakt. Om t ex en
psykologiprofessor har alkoholproblem, så är detta irrelevant för facktidskrifternas lektörer när de bedömer om
forskningsartiklarna kan publiceras. Skulle alkoholproblemen leda till slarv och fusk i själva forskningen så
borde detta framkomma (inte säkert) vid granskningen och sakargumenten kommer då att röra sig om tecknen
på slarv och fusk. Ett annat exempel utgör att en person varit dömd för misshandel och kommer till domstol
senare åtalad i ett helt nytt misshandelsmål. Det faktum att han tidigare misshandlat och av något vittne utmålas
som en hetlevrad "knöl" i största allmänhet är inte sakargument utan personargument. Domstolens bedömning
skall baseras på vad som hände i det fall där personen nu åtalas. Det har dock påtalats, t ex av juridikprofessorn
Westberg (1992-93), att domstolar kan ha svårt att frigöra sig från kännedom om tidigare knölbeteenden.

Personbedömningsfel
I vardagslivet går vi ofta runt och uttalar omdömen om personer på vaga eller osakliga grunder (se
en mängd kommenterade exempel i en rapport av Edvardsson, 2002). Det förekommer ett stort antal
snabba, smutsiga ”metoder” för personbedömning i vardagslivet. Exempelvis uttalar vi oss vagt och mångtydigt,
generaliserar oberättigat, utgår från vår egen känsla inför en person, förbiser godtyckligt viktiga faktorer,
begår skeva urval av omständigheter, förvränger uppgifter, hävdar oss veta hur en annan person tänker eller
känner, använder starkt värdeladdade uttryck (särskilt negativa), inbillar oss att om en person har egenskapen
X, så har personen också egenskapen Y, föser in människor i kategorier som vi dessutom ofta felaktigt menar har
vissa egenskaper, utgår från personers utseende eller klädsel eller sätt att tala, äta eller sköta sin gräsmatta,
skapar oss fantasibilder om personer, tänker dualistiskt (i två kategorier) om personer (t.ex. för/mot),
anför triviala omständigheter, anför bedömares enighet som om den vore ett argument i sak, utnyttjar
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suggestivt bildspråk, tror att personen kommer att fungera som någon annan liknande person vi känner till,
tar vid bedömningen hänsyn till andra egenskaper än den vi bedömer, använder oss av de beteenden som
följt på vår egen provokation mot en person, gör omtolkningar av sådant som hänt, utnyttjar kvasipsykologiskt
språkbruk, förhastar oss utifrån otillräckligt underlag, litar på skvaller och rykten, upprepar vår egen favoritterm
i bedömningen (t.ex. ”aggressiv”, ”aggressiv”...) och gärna utan vettig precisering, utgår från beteende i en
konstlad miljö eller situation, föreslår åtgärd utan att utredning föreligger, bortser från att vi själva påverkar
den vi bedömer, kopplar felaktigt egenskaper till ålder, använder Jantelagens principer mot avvikande personer,
underskattar eller överskattar en persons resurser, fabricerar evidens utifrån t.ex. triviala beteenden
eller egna fantasier, tänker diskriminerande vad gäller kön, ålder, samhälls- eller folkgrupp, anför ett tidigare
knölaktigt beteende som saknar relevans, söker utesluta personer med någon negativ egenskap, låter en negativ
egenskap få en överdrivet stor betydelse, omvandlar systemfel till fel hos individer, klagar på andras moral utan
att syna vår egen, förvränger iakttagelser, lyssnar mer till vårt eget ”inre brus” än till vad som faktiskt sägs,
minns fel vad som hänt och sagts. Personbedömningar blir på grund av sådana faktorer ofta inte sakligt
godtagbara.

Området personbedömning i vardagslivet utgör ett formidabelt mentalt och socialpsykologiskt träsk och
bedömningarna är ofta inte ens avsedda att vara sakliga utan att främja olika intressen, t.ex. positiv eller negativ
övertalning kring en person. Det begås mängder av tankefel vid personbedömningar och det innebär källkritiska
tankefel att fästa avseende vid allehanda undermåliga personbedömningar, vilka bör bli föremål för kritisk
prövning om de framförs på allvar. En del personbedömningar är inte allvarligt menade eller framförs inte i
ett allvarligt sammanhang,

Exempel på hur lättvindigt personbedömningar görs finns i en rapport av Envall & Olsson (1996). Intervjuer
gjordes med 60 socialbyråklienter som fick möjlighet att välja mellan bröstbilder av 18 påstådda
socialsekreterare (9 män och 9 kvinnor) och även möjlighet att välja bort. När de intervjuade fick redogöra för
sina motiveringar och förväntningar så tillskrevs många olika personliga egenskaper till personerna på fotona (all
annan information om fotopersonerna saknades). Exempel: ”Han kan lyssna på mig. Jag kan berätta allt
för honom. Han tar sig tid.” Hur är det möjligt att påstå detta enbart på grundval av fotot?

Personfaktoider
Det flyter omkring felaktiga föreställningar om kända personer (personfaktoider). Sådana som lever nu och
historiska personer. Att tro att sådana föreställningar är sanna innebär tankefel. De blir inte sanna för att de
kanske upprepats tiotusen eller hundratusen gånger. De ingår däremot i det kulturella tankegodset.
Ett sådant exempel ger författaren Åsa Moberg i sin bok ”Hon var ingen Florence Nightingale. Människan
bakom myten” (2008). Moberg punkterar föreställningen om den självuppoffrande ängeln under Krimkriget
på 1850-talet. Hon var en skicklig organisatör av sjukvård och ställde krav på hygien, mathållning och respekt
för de sårade och sjuka. Åtgärder bokfördes så statistiska slutsatser kunde dras. Hon lyckades få ner dödligheten
bland soldatpatienterna från 44 till 2 procent. Hon var en skarpsynt kritiker av de manliga läkarnas uppträdande
och arrogans, könsrollsdebattör och en framstående statistiker, invald i Royal Statistical Society år 1860, då 40 år
gammal. Hon kämpade för att göra statistik till en vetenskap, vilket den blivit efter hennes tid. Det går i detta fall
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att ana hur det rådande, mansdominerade makt-intresse-fältet lyckades efterhand reducera henne till enbart en
ängel som med lampan i hand gick mellan de sårade – i enlighet med rådande kvinnosyn.

Personliga omständigheter
Den som hävdar något kan som motargument få anfört personliga omständigheter, t.ex. ekonomiskt intresse,
religion, partitillhörighet, etnisk bakgrund. Det kan naturligtvis finnas omständigheter som bör föranleda
källkritisk skepsis, t.ex. ekonomiskt intresse eller organisationstillhörighet. Men dessa omständigheter avgör inte
huruvida det en person hävdar är sant eller falskt. När det inte kan kontrolleras eller fastställas om ett påstående
är sant eller falskt kan källkritiskt avvisande vara en lämplig strategi.
- ”Kalle hävdar att A + B = C. Men han är X-partist så hans påstående behöver vi inte bry oss om.”
Sakfrågan gäller här om Kalle räknat rätt och ingen partitillhörighet kan vara relevant för att avgöra den frågan.
Däremot är kritisk granskning av Kalles beräkning relevant och avgörande. Att godta uppgiften utan kontroll
kan vara oklokt, om den ingår som en uppgift vid t.ex. ett viktigt beslut.

Personlighetsfel
Det förekommer en tro att människor har fixa personligheter. Denna tro förbiser att även situationer påverkar
hur människor tänker, känner och handlar, dvs. människor kan vara flexibla. En människas medvetandetillstånd
kan variera, t.ex. mellan alert vakenhet, trötthet, uppsluppenhet, bitterhet, ilska, lugn, stress, förälskelse osv.
Tron förbiser även att det förekommer att människor mer eller mindre förändras under lång tid. Indelningar av
människor i olika personlighetstyper finns anledning betrakta med skepsis. Människor varierar i många
dimensioner och egenskaper. Att dra långtgående slutsats om personlighet utifrån enkla och godtyckliga tecken
som utseende, språk, klädsel etc. kan leda mycket fel.

Perspektivfel
En form av perspektivfel kan benämnas perspektivtotalisering. Detta innebär att man intar ett och endast ett
perspektiv på något, när det finns flera möjliga perspektiv. Perspektivväxling kan vara nyttig vid problemlösning
och beslutssituationer. Ett populärt tankefel är att bortse från eller strunta i berördas perspektiv, t.ex. utreda och
besluta kring sjukvård utan att beakta patienternas perspektiv. Ibland finns ett besserwisserfel inblandat, t.ex. när
en socialchef sade sig redan känna till hur klienterna tänkte och därför behövde de senare enligt henne inte
medverka i en debatt.

I många samhällssituationer finns anledning tala om ovanifrånperspektiv (”top dog”) respektive
underifrånperspektiv (”underdog”). Det är skillnad på hur rektorn uppfattar det som sker på skolan och hur
eleverna uppfattar det. Det finns sådant som rektorn uppfattar som inte eleverna känner till. Det finns sådant
som eleverna känner till som rektorn inte uppfattat. De begrepp med vilka en top dog och en underdog förstår
verkligheten kan vara vitt skilda. I utredningssammanhang verkar det ibland vara så att utredaren tror sig
representera det enda rätta perspektivet. Utredaren är inte medveten om sitt ovanifrånperspektiv, begriper inte
att det finns fler perspektiv. En politikers syn på en verksamhet kan vara att den går bra så länge den beslutade
budgetramen inte överskrids. Personalen kan mena något helt annat och vårdtagare eller klienter ytterligare något
annat. Det finns flera perspektiv.
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Pillerfel
Det finns en utbredd tro på pillret i vår kultur. Det är pillret som skall fixa att vi mår bättre, inte vi själva
genom att ändra vårt sätt att tänka, känna eller bete oss. Tron på pillret förskjuter ansvaret bort från den enskilde
över till sjukvården och pillret. Pillret bör dessutom helst ge omedelbar lindring, vilket det många gånger inte
gör. Pillret är dessutom inte sällan verkningslöst. Det kan även ge upphov till mer eller mindre svåra
biverkningar och fysiska och psykiska skador (se Patient-FASS, som bl.a. säljs på apotek eller gå in på fass.se).
Pillret kan även leda till beroende. En del piller är inte legala och det kan behövas kriminella handlingar för att
komma över dem. Piller används ibland för överdosering eller självmord.

Pillret får som s.k. placebo-studier visat mycket hjälp av tron på pillret och av suggestioner. Även piller utan
verkande substans kan ge avsevärda effekter på grund av vår tro på dem. I dessa fall är det ett tankefel att
tro att effekten uppkommit genom pillret.

Ibland behövs pillret och det gör nytta, men att göra det till en förstahandslösning när det finns mer ofarliga
och långsiktigt hållbara metoder framstår som ett tankefel. Exempelvis finns alternativa metoder för
att angripa ångest och depression, såsom kognitiva metoder och att springa eller promenera ute, som är
effektivare än piller. Pillermetoder har ofta den nackdelen att problem återkommer när man slutar använda
pillret. Evidensbaserade metoder inriktade mot förändring av tankar, känslor och beteenden/handlingar har mer
bestående effekter.

Bakom pillerkulturen finns en profithungrig läkemedelsindustri som även informerar och propagerar för sina
produkter i media och till läkare. Detta leder ibland till att människor som läst i tidningen om ett preparat
kommer till en läkare och vill ha preparatet förskrivet till sig. Tidningen har förstås fått sina uppgifter från ett
läkemedelsbolags informationsavdelning. Uppgifterna om läkemedlens verkningar, biverkningar m.m. i den
nämnda Patient-FASS (samma uppgifter som på bipacksedlarna i förpackningarna) sammanställs av
läkemedelsbolagen själva. Det finns anledning misstänka att verkningarna överdrivs och att biverkningarna
är underrapporterade och nertonade. Exempelvis har läkemedelsverkets chef påtalat hur läkemedelsbolag
undanhållit undersökningar som inte påvisade verkan av det undersökta preparatet. Ibland kan något som
i själva verket är en läkemedelsbiverkan bli tolkat som ett symtom hos en patient (se t.ex. Sjödahl, 2001).

Placebofel
Med placebo-effekt menas att en verkningslös substans eller verkningslös åtgärd har en positiv effekt när
den som utsätts för åtgärden tror på den. Detta är ett välkänt fenomen inom medicinsk forskning. Den
som uppvisar placeboeffekten har begått ett tankefel, men effekten blir positiv. Patienten mår bättre efter att ha
fått verkningslösa piller eller ha blivit utsatt för ett fingerat kirurgiskt ingrepp. Eller den som äter en viss
typ av föda kan må bra av det, men det beror inte på maten i sig utan på tron.

Värre är det med nocebo-effekten, vid vilken människor tror att något skall ha en negativ effekt på dem och
en sådan effekt uppkommer genom själva tankefelet att tro på något verkningslöst. En förbannelse kan ge
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negativ effekt genom att den som utsatts tror på den. Tror någon att maten är skadlig så kan personen börja
må dåligt av den, trots att maten inte är skadlig. Tror någon att UFO-varelser har fört bort dem och
utsatt dem för övergrepp så kan de uppvisa symtom på grund av tron. Psykoterapeuter kan bidra till
nocebo-effekter genom att suggerera människor att de utsatts för något som innebär att de bör må dåligt.
Ett barn inblandat i en umgängestvist kan må dåligt vid umgängestillfällena därför att det tror på de inblandade
vuxna som tror eller rentav vill att barnet skall må dåligt.

En felaktig tro att något enbart inbillat eller något verkligt inträffat eller existerande skall ha en negativ effekt
innebär ett tankefel som även kan ge upphov till negativa effekter. Exempelvis kan den som felaktigt tror sig ha
varit utsatt för något utveckla en symtombild och kanske ibland med hjälp av suggestioner från omgivningen.

Planeringsmisstaget
Planeringsmisstaget är tendensen att underskatta den tid det tar att bli klar med något (Buehler, Griffin, & Ross,
2002). Detta är vanligt vid t.ex. byggprojekt, bokprojekt, utarbetande av utredningar och forskningsrapporter
m.m. I Sverige utgör byggandet av tågtunneln genom Hallandsåsen ett gigantiskt planeringsmisstag. En
förklaring kan vara att man inte tänkt igenom noga vad som behövde göras. En annan förklaring kan vara att
man inte vid planering tar hänsyn till att det kan dyka upp faktorer som kommer att kräva tid. Det kan även vara
så att risker med låg sannolikhet men med stor effekt ignoreras och att någon sådan då och då drabbar projekt.
Vad jag personligen har kunnat lägga märke till vid utarbetande av sakkunnigyttranden är att jag ofta upptäcker
mer och mer i materialet, som jag inte var medveten om från början, varför de oftast tar avsevärt längre tid
att genomföra än jag uppskattat. Detta inträffar, trots att jag varit med om det många gånger, fortlöpande
gång på gång och gäller även tillkomsten av denna skrift.

Plattityder/truismer
Med plattityder menas intetsägande prat. Om den som uttalar plattityder tror sig säga något i sak eller om
de som lyssnar tror sig höra något i sak, så är det frågan om tankefel. Att plattityder presenteras som resultat
av utredningar ter sig naturligtvis absurt. Exempelvis: ”Kalle känner sig osäker i en del situationer. ” (Vem
gör inte det?) ”Lisa har resurser.” (Vem har inte det?) Plattityderna kan uppstå i det sociala samspelet, när
människor känner sig tvingade att säga något eller svara. De är ett sätt att prata utan att säga något i sak.
De kan också utnyttjas inom olika yrkens flumprat, t.ex. psykologflum, socialflum, försäljarflum och
journalistflum. Man producerar ord, kanske i något syfte att påverka, men orden tillför inget i sak. Exempelvis
försökte för många år sedan en försäljare sälja en jordvärmeanläggning till mig med allmänt prat typ att det
fanns grannar som hade en sådan anläggning och att man skulle gräva ner slingor etc. Det behövs betydligt
mer preciserade fakta som underlag för ett så stort investeringsbeslut. Ett annat plattitydområde utgör
vaga prognoser, spådomar och astrologiska horoskop, t.ex. ”Det kan inträffa något i ditt liv.” (Det kan
det göra i allas liv.) Ett paradområde för plattityder är naturligtvis politik i form av slagord och vaga
uttalanden. ”Vi vill ge vanliga människor ett bättre liv.” ”Rättvisa åt alla.” (Vad menas?) En misstanke
är att plattityder ibland används medvetet för att lura människor att t.ex. anamma en åsikt, rösta på ett
visst förslag eller parti etc.
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Polariserat seende
Andersson m.fl. (2001) menar att förmågan att ta till sig information kan hindras av vad författarna kallar
”polariserat seende”, dvs. ”ett seende där de olika aktörerna idealiseras eller svartmålas – onda kontrasteras
mot goda”. Man kan då t.ex. komma ignorera resurser hos eller viktiga uppgifter eller vägande argument från
någon som uppfattas som ond eller ta till sig felaktiga uppgifter från någon som uppfattas tillhöra de goda.
Såväl heroisering som demonisering av personer kan bli hindrande och bl.a. kopplas till svårigheter att hålla isär
sak och person. Andersson m.fl. menar att ”vi dras mot tydliga och klara tankefigurer, snarare än mot
osäkerhet och oklarhet”. Man kan spekulera i om polariserat seende förstärks genom ett idag enormt utbud av
TV-filmer med tydliga hjältar och skurkar. Det tycks vara mindre vanligt att människor framställs som mer
blandade i sin karaktär. Se även dualistiskt tänkande och personargument.

Polariseringseffekt (W – ”polarization effect”)
Människor kan ibland acceptera bekräftande information till egen åsikt utan kritisk prövning och samtidigt
kritiskt pröva information som motsäger egen åsikt. Experiment har påvisat att människor med motsatta
åsikter kan skärpa motsättningen (polarisera) när de får ta del av exakt samma blandade evidens. Exakt
samma uppgift kan ibland av förespråkare och motståndare tolkas som stöd för den egna uppfattningen.
Detta har för mig varit mycket tydligt vad gäller evidens i en del rättsfall. Det krävs då att man bortser
från andra tolkningar (tankefelet imperfecta enumeratio – ofullständig uppräkning).

Politiska tankefel
Inom politik förekommer många tankefel. Ett sådant tankefel är att inte grundligt tänka igenom och utreda
stora och viktiga beslut, särskilt sådana som är irreversibla, dvs. inte kan göras ogjorda, och beslut som
innebär stora mänskliga eller ekonomiska kostnader. Att starta ett krig är ett exempel på beslut, där
konsekvensanalysen före beslutet ibland inte verkar ha varit särskilt grundlig. USA:s och dess allierades
krig mot Irak utgör dagens stora exempel. Det verkar ofta finnas en tankegång att konflikter löses enbart eller
bäst genom våldsmetoder. Den man ogillar överfaller man på ena eller andra sättet. Vart detta leder i det
långa loppet i form av motaktioner, våldsspiral och mänskligt lidande verkar en del beslutsfattare inte tänka
igenom.

Ett tanketema i denna våldspolitik är frånvaron av empati med alla de som slaktas, ofta många helt oskyldiga
civilpersoner i alla åldrar. De som beslutar om våldet verkar tänka på dessa som ett antal objekt, käglor på en
skjutbana på krigets tivoli. Ett annat tanketema verkar vara att de som beslutar har i sitt tänkande svårt att frigöra
sig från att de har tillgång till vapen, krigsmateriel och vapenföra personer. Man tillgriper den traditionella
åtgärden sedan årtusenden, att tillgripa våld, i stället för att tänka ut och använda andra sätt att lösa konflikter.

Ett genomgående politiskt tankemönster (inte bara inom politiken) verkar vara kortsiktighet på bekostnad av
långsiktighet. För kortsiktig vinnings skull förstörs resurser för all framtid. Om dessa resurser hade fått finnas
kvar hade den långsiktiga vinsten blivit mycket större än den kortsiktiga vinsten. Ett ofta nämnt exempel
är utfiskningen av torsken (men många andra arter är berörda), där kortsiktiga hänsyn leder till att utfiskningen
tillåts fortsätta mot en förmodligen definitiv utrotning. En mycket större och kanske för mänsklighetens framtid
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mycket avgörande fråga är växthuseffekten, där den politiska kortsiktigheten firar triumfer i form av ickeåtgärder. Trots att man i stort accepterat att klimatförändring pågår, så händer föga för att stoppa
utvecklingen mot klimatkatastrofer. Något betydande engagemang är svårt att uppfatta vare sig internationellt
eller nationellt i vårt land. Mängder av åtgärder kan med lätthet genomföras, andra kan med mer ansträngning
genomföras. Den politiska opportunismen gentemot väljare och starka ekonomiska intressen är kompakt. Kanske
är det de nödvändiga förändringar av den egna livsföringen som även beslutsfattare skulle tvingas till som
också bromsar. Jämfört med hur människor i vårt land hade det för några årtionden sedan är det dock
bagateller. Det är t.ex. inte nödvändigt med så mycket bilkörning, inte nödvändigt med stora utsläpp från
villaträdgårdarnas gräsklippare och bensindrivna trimmers för de sista grässtråna, inte nödvändigt med
en hel del gräsytor som hellre kan träd- eller buskplanteras, inte nödvändigt med ett frekvent flygresande
till semesterorter jorden runt, inte nödvändigt med så mycket oljeförbrukning som idag osv. Energisnål teknik,
solenergi, vindkraft, bergvärme osv. krävs. Listorna kan göras långa och det är en del överkomliga förändringar i
teknik och livsstil som saken verkar gälla.

När det gäller många stora och viktiga samhällsfrågor så verkar det politiska tänkandet, i en del fall åtminstone,
inrymma för mycket av icke-beslut och icke-åtgärder. Inget händer, det rullar på. Tänkandet går på sparlåga,
men det är inte just tänkande som det behöver sparas på.

Politisk besserwisser
Ibland verkar det som politiskt arbete drar till sig personer där självförtroendet är större än förståndet och
kunskaperna. Men det kanske också är något som händer med människor i de politiska processerna – att de lär
sig av andra att uttala sig med självsäkerhet om sådant de vet föga om. En del politiker lyssnar helst på sig själva
och kan ibland verka njuta av sina monologer och sin makt. Det kan vara lätt att inbilla sig att man vet bra därför
att man innehar en viss politisk post. Det ligger naturligtvis svårigheter inbyggda i många politikerroller som har
att göra med bredden av frågor man kan ha att ta ställning till (det går inte att vara insatt i allt) och med den
begränsade, kanske manipulerade information man kan bli presenterad (t.ex. av en föredragande tjänsteman eller
utredare som driver sin syn) och med att åtminstone en del politiker anser sig företräda en intressegrupp i
samhället och då på bekostnad av andra intressegrupper. En åsikt eller beslut som i och för sig vore klokt för
samhället i stort kan vara något en viss intressegrupp som politikern vill företräda inte gillar. En politiker som
styrs av röstmaximering snarare än av vad som är klokt i sakfrågor kan lätt utveckla en avsevärd dumhet i sina
uttalanden. Det finns förvisso exempel från alla partier på korkade uttalanden och där det är uppenbart att
politikern inte vet vad han/hon talar om eller möjligen ljuger. Exempelvis var det uppenbart att den partiledare
som uttalade sig populistiskt kring kraven på att invandrare skulle lära sig svenska saknade kännedom om de
svårigheter som förekommer för en del, t.ex. gamla och mentalt skadade analfabeter, att lära sig språket. En
viktigare fråga vore väl för övrigt kunskap om och villighet att acceptera de grundläggande spelreglerna i det
svenska samhället. Det finns mängder av nationer, där ett flertal språk existerar sida vid sida.

Politiskt flum
De politiska partierna ger ifrån sig budskap till medborgarna. Dessa budskap är ofta av övertalningskaraktär.
Partiets företrädare vill göra ett gynnsamt intryck och vill gå hem hos så många tänkbara väljare som möjligt.

318
Samtidigt är partiets kunskaper, kompetenser och resurser starkt begränsade. Politiker tillgriper i ett sådant
läge vaga, värderande och avvärjande uttalanden. Positiva ord och fraser som ”rimlig”, ”lägre”, ”högre”,
”fler”, ”mer”, ”skälig”, ”bättre”, ”värna om”, ”stärka”, ”se över”, ”prioritera”, ”arbeta med”, ”rättvisa”,
”går bra” etc. används ofta.

När det gäller finansieringen har politiker ibland föga att säga. En del tycks inte ens ha funderat på hur det som
omtalas skall rymmas i en budget eller hur det mer konkret skall genomföras. En del verkar inte kunna ge någon
mer konkret innebörd åt det de säger – det verkar handla om att leverera ett antal ord och fraser.
Att ställd inför sådana budskap tycka att de utgör politisk klokskap, kompetens och klarhet innebär rimligen
ett tankefel. Om politikern själv anser sig ha sagt något klokt så innebär även det ett tankefel.

Polyannaprincipen (W – ”Polyanna principle”)
Polyannaprincipen fick sin benämning efter namnet på en barnhjältinna i en bok av Eleanor Porter 1913.
Beteckningen ”Polyanna” blev senare en vanlig etikett för optimister. En ”Polyanna” är någon som ser den ljusa
sidan av varje elände, som minns bara de lyckliga händelserna och som tror att världen och dess invånare är
alltigenom trevliga (Matlin, 1974). Wikipedia definierar Polyannaprincipen mycket mer begränsat som
tendensen hos människor att hålla med om positiva påståenden som beskriver dem.

År 1969 publicerade Boucher & Osgood en artikel med titeln ”Polyannahypotesen”, som beskrev vissa
språkliga fenomen såsom att människor med olika språk använder värderande positiva ord mer frekvent än
värderande negativa ord. I en forskarbok av Matlin & Stang (1978) om Polyannaprincipen argumenterade dessa
för att de positiva tendenserna i varseblivning, bedömning, minne och språk var så starka att de borde benämnas
”Polyanna principle”. I ett större samhälleligt och ekologiskt sammanhang har den finske filosofen Georg Henrik
von Wright fört fram begreppet ”vanmaktens optimism”, dvs. vår tendens att vara optimister trots att
katastrofen närmar sig. Ett exempel utgör obenägenheten att radikalt begränsa koldioxidutsläppen, ett annat
obenägenheten att starkt begränsa fisket av en del fiskarter.

Matlin (1974) summerar ett antal forskningsresultat inom olika psykologiska områden.
Vid varseblivning (perception) tenderar människor att uppmärksamma sådant som är behagligt och undvika
sådant som är obehagligt. Exempel kan vara när vi inte vill tala om obehagliga saker, eller läsa om dem eller se
på TV-program med obehagligheter. En konsekvens blir att människor oftare möter behagliga omständigheter.
Matlin nämner som exempel hur de flesta amerikaner väljer att inte lära något om de dödstal som deras eget land
har skapat i dussintals länder i världen. Exempelvis frågade Matlin studenterna i en klass hur många som kände
till att USA var ansvarigt för omkring 30.000 människors död i Nicaragua genom USA:s stöd till Contras. Ingen
student höjde handen.

Matlin uppger även att människor känner igen neutrala stimuli snabbare än obehagliga eller hotande stimuli,
något som jag ställer mig frågande till. Vidare uppges behagliga stimuli bli bedömda ha större storlek än
obehagliga eller neutrala stimuli.
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I språkligt avseende uppges människor kommunicera goda nyheter oftare än dåliga nyheter (jag måste säga att
jag finner det tveksamt om innehållet i t.ex. medias nyheter eller i rykten och skvaller följer denna princip).
I ett flertal språk har behagliga ord vanligen högre frekvenser än mindre behagliga ord. I motsatspar av engelska
ord så tillkom den behagliga medlemmen typiskt före den den obehagliga medlemmen. Den behagliga
medlemmen av ett motsatspar är mestadels mer grundläggande eller omarkerad. Exempelvis frågar vi typiskt
”Hur god är maten?” och inte ”Hur dålig är maten?” Människor uppges även ha en tendens att vid konstruktion
av listor ange sådant som är behagligt före sådant som är obehagligt. Vi listar människor som vi gillar före de
som vi ogillar. Vi listar TV-program, färger etc som vi har som favoriter före de som vi inte har som favoriter.
Denna tendens kan dock vara begränsad till behagliga kategorier och vid obehagliga kategorier tyder resultat på
att människor listar obehagliga saker före behagliga. Ett stöd för denna tendens utgör den övervägande
användningen av negativa egenskaper vid vårdspersonals beskrivningar av patienter, klienter etc. inom
västerländska vårdkulturer (se Wills, 1978) – ett tankefel av negativistisk art. Även människor som bedömer sig
ha psykiska problem, vara sjuka etc. kan framlägga övervägande negativa beskrivningar kring sig själva. Att
framställa sig själv negativt kan ingå i den psykiska störningen.

För både patienter/hjälpsökande och personal kan den roll och de rollförväntningar som föreligger leda till
en negativ slagsida i tänkande och beskrivningar, som slår ut Polyannaprincipen. Ett anmärkningsvärt fenomen,
som kan iakttas i t.ex. socialtjänstens personbedömningar i utredningstexter, är plus-minus-fenomenet. När något
positivt nämns om en utredd person, så är det närmast genomgående och tvångsmässigt så att det omedelbart
följs av att något negativt sägs om personen. Skvaller och rykten har också ofta, men inte alltid, negativa drag
som står i strid med Polyannaprincipen.

Våra minnen är inte bara selektiva utan de minnen som finns kvar genomgår förändringar, t.ex. kan de komma
att tolkas mer positivt eller mer negativt eller förvrängas. Positiva händelser kommer att verka något mindre
positiva och negativa händelser kommer att verka mycket mindre negativa. Även intensitetsprincipen inverkar
på så sätt att intensiteten gör det lättare att komma i håg händelser med hög positiv eller negativ intensitet.
En studie av Story (1998) kan utgöra exempel på hur individuella skillnader komplicerar bilden av vad som
kan hända med minnen, att Polyannaprincipen kan gälla för en del sammanhang, men inte för en del andra.
Story undersökte studenter som hamnat i den övre tredjedelen eller i den undre tredjedelen på en skala för
självkänsla. Han lät dem fylla i ett annat formulär. Därefter fick de falsk feedback som var antingen negativ
eller positiv. Studenter som låg högt i måttet på självkänsla kom ihåg de positiva omdömena relativt exakt,
men förvrängde de negativa omdömena så de blev mer gynnsamma (Polyannaprincipen). Studenter som låg
lågt i måttet på självkänsla mindes de negativa omdömena relativt exakt, men förvrängde de positiva omdömena
så att de blev mindre gynnsamma (här gällde en princip att betona och stärka det negativa). Båda principerna
bidrog till att bevara stabiliteten hos självkänslan.

Matlin (2004) refererar till forskning som pekar på hur människor, även äldre, övervägande upplever sin
livssituation som positiv. Människor listar upp fler positiva än negativa livshändelser. De bedömer även andra
människor som lyckliga. De har övervägande positiva förväntningar på framtiden. Detta verkar inte ha något
samband med ålder. Över en viss miniminivå verkar heller inte finnas något samband med inkomst.
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Matlin refererar även forskning som mycket klart visat hur människor i stor utsträckning bedömer att de ligger
över genomsnittet vad gäller förmågor och personliga egenskaper – ”bättre-än-genomsnittet”-effekten. De
bedömer även sina vänner mer gynnsamt än den allmänna gruppen av likar. ”Bättre-än-genomsnittet”-effekten är
starkast för förmågor som anses relativt enkla. Människor kan bedöma sig ligga under genomsnittet i uppgifter
som bedöms som mycket svåra. Benägenheten att bedöma sig som bättre än genomsnittet försvagas också om
man måste argumentera för bedömningen inför någon annan, särskilt inför en expert inom området. Människor
som mår dåligt verkar relativt immuna mot Polyannaeffekten. Människor uppväxta i japansk kultur förhöjer inte
sina positiva egenskaper och kanske håller även andra österländska kulturer igen med överdrivna
självskattningar.

Människor bedömer sig själva mer positivt i nuet än de gjorde för flera år sedan och även när mer objektiva
bedömningar visar att de inte har förbättrats under tiden som gått. Människor inte bara överskattar sina egna
positiva egenskaper utan de underskattar också risken för negativa händelser. Exempelvis tror människor att de
personligen löper mindre risk än andra att råka ut för trafikolyckor, brott, oönskade graviditeter och en mångfald
av psykiska och fysiska hälsoproblem.

Ett exempel på styrkan i Polyannaprincipen är att människor bedömer att andra medlemmar i deras grupp är
bättre än genomsnittet för just den gruppen. Fenomenet brukar kallas ”alla är bättre än gruppens genomsnitt”.
Exempelvis kan medlemmarna i en grupp sitta i en cirkel och slumpvis tilldelas en annan gruppmedlem för
bedömning relativt den genomsnittliga gruppmedlemmen. Resultaten visar att de systematiskt bedömer den
utvalde som bättre än gruppens genomsnitt. Effekten uppkommer fantastiskt nog även när någon får i uppgift att
bedöma en anonym medlem i en grupp – den anonyme finns bara som ett identifikationsnummer. Logikens
och matematikens principer kastas överbord. En möjlig förklaring kan vara att uppmärksamheten inriktas på
den enskilde gruppmedlemmen och att ingen systematisk jämförelse sker med var och en av de övriga.

Det förtjänar att påpekas att det finns psykologiska och sociala sammanhang där Polyannaprincipen verkar
sättas ur spel och ersättas med sin motsats. Konflikter av allehanda slag utgör en vanlig grund för negativa
bedömningar, ibland med hög intensitet. Inom felsökande subkulturer som vissa slag av journalistik, socialtjänst
och psykiatri/klinisk psykologi kan intresset för människors positiva resurser vara svagt eller försvunnet.
Det finns gott om exempel på hur parter i konflikter eller påstått professionella felsökare närmast fabulerar ihop
negativa egenskaper hos någon som är föremål för bedömning. Polyannaprincipen verkar i sådana situationer
vara helt blockerad. Ett intressant exempel är förälskelsetankefel som kan inrymma diverse överdrivet positiva
eller käpprätt felaktiga bedömningar av den andre. Förälskelsen kan senare i samband med tvistighet eller
separation ersättas av ensidigt och överdrivet negativa bedömningar rörande samma person.

Polyannaprincipen leder till bristande realism och felbedömningar, men den verkar göra livet psykologiskt
lättare att leva, inte minst psykologiskt och socialt. Kanske är den värd felbedömningarna och de ibland tråkiga
konsekvenserna? Det har hävdats att människor i depressiva tillstånd gör mer realistiska bedömningar än ickedeprimerade, men priset är den depressiva stämningen och dess konsekvenser, t.ex. arbetsoförmåga. Depression
kan även inrymma negativa överdrifter som inte innebär realistisk bedömning.
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Den i vårt land store glädjespridaren Hasse Alfredsson har pläderat för Polyannaprincipen genom orden
”Det är ens förbannade skyldighet att vara glad. Annars bättrar man bara på livets och all världens elände.”
Det finns naturligtvis situationer då detta kan vara rimligt och andra situationer som kräver andra
förhållningssätt, t.ex. en kritisk analys eller vrede som grund för förändring till det bättre.

Populistiska argument
Opinionsbildare och politiker kan vädja till stora befolkningsgruppers känslor, fördomar och missnöje med
sakligt usel, men känsloladdad argumentation eller bildspråk. Populism förekommer inte bara inom utpräglat
populistiska politiska partier utan dyker upp även i andra partier och lite varstans, t.ex. hos insändarskribenter
och kvällstidningskolumnister. Populära områden har varit sådant som skattepolitik, bensinpriser, de påstått
grymma vargarna och invandringspolitik. Argumentationen ter sig ofta förvrängd i sak och kan bestå av ytliga
slagord eller uppmaningar som ”Bevara Sverige svenskt!” En sakligt grundad kritik däremot är naturligtvis inte
att anse som populistisk även om den skulle gillas av många människor.

Beträffande exempelvis vargarna förekommer när detta skrivs, lägligt inför riksdagsvalet 2006 en kampanj och
namninsamling för en förändrad rovdjurspolitik. Kravet är att hundägare ska få rätt att försvara sina djur
mot rovdjursangrepp. Denna kampanj från Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben kan jämföras
med de siffor om vad som faktiskt orsakar skador och död för hundar som försäkringsbolaget Agria tagit fram
för åren 2000 – 2005 (se DN 2006-07-27). Agria försäkrar en tredjedel av landets hundar. Av 7508
inrapporterade skador gällde 7238 trafikolyckor, 135 gällde att jägarna själva vådaskjutit hundar, 84 fall gällde
rovdjursskadoroch främst varg följd av lodjur och därefter björn och kungsörn på delad tredje plats, 51 av
skadorna gällde annat vilt. En ungefärlig totalbild bör kunna erhållas om Agrias siffror multipliceras med tre.

Risken för hundar att bli dödade av just varg är således starkt överdriven – vargarna verkar inte vara farligare än
annat vilt. Om det verkliga motivet är att skydda hundarna så borde insatser och kampanjer i första hand inriktas
mot trafikolyckorna, t.ex. lära hundar undvika rullande bilar, och mot jägarnas omdöme när det gäller att hantera
sina vapen som för övrigt även av och till används till att skjuta på människor och andra djur såsom kor, hästar
etc. Jakthundarna stod för cirka två tredjedelar av trafikolyckorna. Det anges vara en hund i timmen som körs
ihjäl under löshundsjakten. Det är för övrigt så att hundar även går till attack mot människor med skador och
enstaka dödsfall som resultat. Själv har jag blivit biten av en jakthund, vilket ägarens försäkringsbolag fick
reglera. Det finns alltså mer skadestatistik att redovisa för att fullständiga bilden kring de skador som hundar och
jägare åstadkommer. En annan aspekt är att många människor tidvis inte vågar gå ut i skogarna av rädsla för att
bli beskjutna – själv tillhör jag dem. Jägare verkar sakna intresse av att sätta upp skyltar om var och när jakt
pågår. Denna rädsla kan vara mycket mer omfattande än vargrädslan. Mig veterligt förekommer inga rapporter
om att vargar skulle ha dödat eller skadat människor i vårt land i vart fall. En populistisk debattör
har inget intresse av att redovisa hela bilden utan söker hävda vargens farlighet, vädja till medlidande med
hundarna och är noga med att inte nämna att vargen reducerar jägarnas jaktbyten. Jägarnas kamp mot vargen
verkar väsentligen vara en facklig kamp för jägarnas egna intressen av byten. Vill man faktiskt värna om
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människors och hundars väl och ve så bör energin riktas åt det hållet, inte mot några enstaka vargar – ett tankefel
i så fall.

Vill man faktiskt värna om tamdjurs väl (några blir dödade av vargar) så finns det god anledning att påtala
all vanvård av djurbesättningar och alla de djur som djurägare låter dö av vanvård och undernäring – ett vida
större problem än några få vargars attacker.

Positivitetseffekt (W – ”positivity effect”)
Det finns en tendens att människor bedömer att positiva beteenden hos andra personer, som de gillar uppkommer
genom deras disposition (grundläggande personlighet), medan negativa beteenden uppkommer genom deras
situation. Se även ”positivt sökfel”.

Den motsatta effekten kallas negativitetseffekt (se detta tankefel) och uppträder när människor bedömer andra
människor som de särskilt ogillar. Se Mather & Carstensen, (2005); Taylor & Koivumaki (1976).

Positivt sökfel
Det kan förekomma att man ensidigt söker positiva informationer om en organisation, person eller objekt.
Detta kan innebära att viktiga fel och brister inte uppmärksammas. Tankefelet med ensidigt positivt sökande
kan iakttas i t.ex. propaganda-, reklam- eller verksamhetsbeskrivande papper eller journalistik som går i
producenternas ledband. Det förekommer även påstådda utredningar där det underliggande syftet är att
framställa någon eller något i positiv dager och som utmärks av positivt sökfel. Positivt sökfel leder till
allsidighetsfel och i värsta fall till en mycket falsk och bedräglig beskrivning, särskilt om en del positiva
aspekter överdrivs och fabuleras. Ibland kan det positiva sökfelet kompletteras med att man tar med någon eller
några få, ofta mindre betydelsefulla negativa aspekter, vilket kan ge sken av objektivitet.

Pratfel
Människan utvecklade språket för kanske 50.000 – 150.000 år sedan. Språket kom evolutionsmässigt efter
att vi utvecklat vår förmåga att tänka. Genom språket kunde vi förmodligen förbättra vårt tänkande och
förmåga att samverka. Men språket har inte enbart varit positivt. Det används även på ett störande sätt
till att förbruka tid med pladder, till att fabulera och ljuga, till att sprida skvaller och rykten, till att skapa
konflikter genom själva de språkliga uttrycken, till att genom språkliga uttryck dominera och härska över andra,
till att felaktigt återge vad andra sagt, till att exploatera och skada människor. Prat i stället för effektivt tänkande
och handlande har ibland blivit ett gissel i vår tids organisationer. Det verkar ibland figurera överdrivna
föreställningar om pratets välgörande effekter. Alla problem löses inte med prat. Ofta behövs lämplig kunskap
som tas fram genom någon form av research, innan man pratar, något som inte sällan försummas. Många har
påtalat hur man i en del verksamheter låter schemalägga möten som löper oavsett om de behövs eller inte.
Avsevärda mängder arbetstid kan förbrukas på onödigt prat. Onödiga konflikter kan skapas genom att
människor retar sig på varandra under möten. Alla möjliga problem kan inte bearbetas eller lösas genom just
prat. En utbredd föreställning tycks vara att människor bör tala med varandra vid konflikter. Detta kan ibland
lösa en konflikt men det finns åtskilliga exempel på hur konflikter förvärrats eller där det av andra skäl varit
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mindre lämpligt, t.ex. innebär att den ena parten kan manipulera eller någon part utsätts för alltför stor psykisk
påfrestning eller där en part har en orubblig ståndpunkt eller där det är irrelevant. En politisk fråga kan lösas
mycket bättre genom en offentlig debatt än genom prat mellan några få bakom slutna dörrar. Det kan även t.ex.
vara solklart per lag eller förordning vad som gäller och inget som helst prat behövs. Den som inte följer lagen
har bara att rätta in sig. Det finns exempel på gruppkulturer där man trott sig stå över lagen, t.ex. socialnämnden
som själv trodde att den kunde avgöra när en av riksdagen beslutad riksnorm skulle börja gälla i kommunen.
Eller ämnesgrupper vid universitet som tror att de kan inrätta egna regler för hur uppsatser skall formellt
utformas eller examination skall ske i strid med svensk lagstiftning. Ett praktexempel är den akademiska
pladderkultur där man länge trodde sig kunna underlåta att överväga betyget ”Väl godkänd” vid omtentamina
och en annan pladderkultur där man trodde sig kunna höja kraven vid omtentamina. Sådant tillät inte lagen.
Ett annat missbruk av mötesprat är att ägna tiden åt elementära muntliga meddelanden, som snabbare och
effektivare kunde meddelats skriftligt eller per epost.

Inom en del psykoterapeutiska riktningar har en överanvändning av prat tillämpats, vilket lett till ineffektivitet
eller försämringseffekter. Ett exempel utgör den pratiga och socialt okänsliga patient som skickades över till
mig och där jag kunde utläsa av journalen att de tidigare inkopplade psykologerna i stort sett låtit honom sitta
och prata på och förvärra sitt beteende utan att de tagit tag i grundproblemet till hans sociala kontaktproblem.
Helt andra angreppsätt behövdes, t.ex. träning av alternativa sätt att hantera sociala situationer och genomfördes
av mig. Från facklitteraturen är även känt att mer brutala pratterapeuter drivit en del patienter in i permanenta
försämringar, t.ex. självmord, psykos, depression, ångest, aggressivt beteende. I många andra fall har den
påstådda behandlingen enbart varit meningslös och inneburit ekonomiskt slöseri eller bedrägeri. Ett annat
område utgör den utbredda föreställningen att människor som varit med vid katastrofer som drabbade,
närstående eller personal bör delta i krissamtal (ibland används beteckningen ”debriefing”). Den psykolog som i
TV efter tsunami-katastrofen i Sydostasien hävdade att ”alla” behövde prata efter en sådan händelse var fel ute.
Påståendet var vetenskapligt ogrundat och den samlade traumaforskningen har påvisat att ”debriefing” mer har
försämringseffekter (McNally, Bryant, & Ehlers, 2003). Sådant kan variera mellan personer, men det framstår
som olämpligt att generellt uppmana till samtal med krishanteringspersonal eller i grupper. En bidragande faktor
till propagandan för prat verkar vara en del professioners försörjningsintressen. Prat kan användas för att svårt
psykiskt skada människor och naturligtvis inte bara av terapeuter. Parter i en konflikt kan psykiskt svårt skada
varandra genom verbala utfall i ett anordnat samarbetssamtal. Något som sagts kan vara mycket svårt att stryka
ett streck över.

En överdriven eller ogrundad tro att prat skulle kunna åstadkomma något positivt kan bedömas som tankefel.
Samtidigt förekommer situationer där det är lämpligt och positivt att människor talar med varandra. Det gäller
att bedöma varje situation för sig och inte fastna i en generell över- eller undervärdering av pratets betydelse.

Prickskyttebluffen (W – ”the Texas sharpshooter fallacy”)
Prickskyttebluffen är ett logiskt fel där information som inte har någon relevant relation tolkas eller manipuleras
på så sätt att den förefaller meningsfull. Namnet kommer från en historia om en Texasbo som sköt flera skott
mot sidan av en lada och sedan målade upp ett mål runt träffarna och gjorde anspråk på att vara prickskytt. Om
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man tror på bluffen så begår man ett tankefel, som består i att ingen kontroll har gjorts av om den självutnämnde
prickskytten kan vid observation avfyra skott som träffar målen. Prickskyttebluffen är utomordentligt vanlig
inom en del av utredningarna inom socialtjänsten och från psykologer. Några korrekta eller felaktiga
utgångsuppgifter (ofta inte rimligt säkerställda) kan utgöra grund att tillföra icke-relevanta uppgifter och diverse
godtyckliga tolkningar, fantasier, generaliseringar och spekulationer. Likheten med hur Texasskytten på icke
relevant sätt målade runt kulhålen är tydlig.

Man kan inte använda samma information för att konstruera och testa samma hypotes (= påstående på försök).
I skarpskyttebluffen så kan generöst hävdas att det föreligger en hypotes om att mannen har förmåga att skjuta
prick. Men denna hypotes måste prövas genom att låta honom under observation skjuta på av observatör
färdigställda mål. Att ensidigt leta efter tidigare rykten, skvaller och fantisera på grundval av mannens utseende
och språk kan inte leda till prövning av någon hypotes.

För prövning av en hypotes krävs att den är tydligt formulerad och att uppgifter införskaffas på ett sätt som
uppfyller krav på allsidighet, relevans, tillförlitlighet och precisering.

I första hand skall falsifiering av hypotesen eftersträvas. En hypotes kan i de flesta fall inte bekräftas genom
enbart ensidigt bekräftelsesökande (undantag finns vid vissa slag av teknisk bevisning, men det kan finnas
flera tolkningar även kring teknisk bevisning). Barnpsykologen/barnpsykiatern som av mamma (i konflikt med
pappa) får höra att lille Pelle har en dålig relation till sin pappa och efter att ha ställt ett par ledande frågor till
lille Pelle skriver ett intyg (ja, sådana finns) att Pelle har en dålig relation till sin pappa begår prickskyttebluffen.
Uppgifterna kan på sin höjd berättiga till en hypotes, som t.ex. kan prövas genom att mer ingående intervjua
Pelle och hans pappa samt observera deras samspel. Om Pelles rapporterade symtom var koncentrationsproblem
i skolan, så kan inte psykologen utan vidare koppla Pelles relation till pappan till dessa, som mamma föreslår.
Eftersom Pelle besöker sin pappa var 14:e dag och i övrigt bor hos sin mamma, så kan en alternativ hypotes vara
att mamma är med och skapar Pelles skolproblem. En ytterligare hypotes bör vara att Pelles skolproblem
uppkommer i skolmiljön och en sådan hypotes prövas genom samtal med relevant personal och observationer i
skolmiljön. Ännu en hypotes kan vara att Pelle inte är frisk, vilket prövas genom en barnmedicinsk
undersökning. Utan att ha genomfört ingående hypotesprövning gör psykologen klokt i att inte alls
yttra sig kring uppkomstfaktorer till Pelles skolproblem. Inte desto mindre förekommer stora mängder uttalanden
som inte föregåtts av hypotesprövande arbete i svensk utredningspraxis – skotten haglar och måltavlor ritas runt
träffarna.

Prismisstag
Inom reklamen vill man gärna få oss att tro att varor och tjänster är billigare än de är och själva vill vi gärna
uppfatta att något är billigt. Vi kan fatta våra köpbeslut utan att lägga märke till eller tänka på att en del
kostnader tillkommer. Det kan låta bra att kunna ringa på mobil för 0 kr per minut, men abonnemangsavgift
och öppningsavgift på 69 öre per samtal ger ändå kännbara räkningar som skall betalas. Det kan verka bra med
ett pris på 159 kr per månad för ett paket med TV-kanaler, men tittar man noga i det finstilta som har så liten text
att det knappt går att läsa så tillkommer stora avgifter som också skall slås ut på månadskostnaden. Priset på en
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utlandsresa kan låta bra, men åtskilligt kan tillkomma såsom avgifter, anslutningsresor, matkostnader, kostnader
för utflykter, utrustning, reserv för oförutsedda utgifter.

Priset på ett hus kan låta billigt, men en närmare syning kan visa att värmepannan och spisen är utslitna, att
stambyte behövs, att taket behöver läggas om och fönstren bytas samt radonsanering ske. En beräknad framtida
månadskostnad för huset stämmer inte alls, när den inte tar hänsyn till löpande underhålls- och servicebehov,
som är svåra att förutse mer exakt. Vi kan tycka att priset på en bil är godtagbart, men vid köpet glömma att vi
inte har budgetutrymme för försäkringskostnad, bilskatt, parkeringsavgifter, underhåll, dyra däcksbyten och
stötvis uppkommande reparationskostnader på avsevärda belopp. Bilar hålls inte bara igång med bensin, även
om en del tycks tro det. Vi kan av en bilverkstad bli upplysta om att kostnaden för en detalj som behöver bytas
och sedan råka ut för att fakturan är på det dubbla eller tredubbla beloppet därför att vi glömde fråga om
arbetskostnaden och om det var med eller utan moms eller bara naivt antog att allt var inräknat. En annan
klassiker är husbyggen och särskilt stora sådana, där slutnotan ofta blir mycket större än beräknat. Detta kan bero
på t.ex. oskicklighet, oförutsedda kostnader och luft i fakturor. Vi misstar oss ofta när det gäller den totala
kostnaden och det verkar bero dels på att säljarna inte vill upplysa om tillkommande kostnader och dels på att vi
inte tänker efter själva och även ställer frågor och kontrollerar.

En annan typ av prismisstag är när vi jämför två eller flera varor och fattar ett köpbeslut enbart på grundval
av priset. Vi köper den billigaste och finner ibland efter kort tids användning att varan var oduglig eller
rasade ihop. Ibland kan då garantin precis ha gått ut. Hade vi beaktat kvaliteten mer kunde vi köpt en dyrare vara
men med så god funktion och hållbarhet att den ändå i det långa loppet skulle varit billigare. Detta är dock ingen
regel. Ibland är dyrare varor inte alls bättre, till och med kan de vara sämre. Det kan vara viktigt att införskaffa
produktinformation och resultat av bedömningar och tester, t.ex. i samarbetsorganisationen Sveriges
konsumenters tidskrift ”Råd och rön”eller på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se).

Privatiseringsfel
Ibland kan det vara lämpligt att privatisera en offentlig verksamhet, men ibland är det inte lämpligt.
I Aftonbladet den 12 november 2006 berättas hur det gick när Övertorneå kommun uppförde och betalade
2500 lyktstolpar och sedan gav dem till det privata kraftbolaget Ekfors Kraft AB, som mot rimlig ersättning
skulle sköta gatubelysningen. Fram till 2001 tog det privata bolaget ut ett pris per stolpe och år som ungefär
överensstämde med grannkommunernas (445 kr). Är 2002 chockhöjdes priset till 916 kr per stolpe och år.
Kommunen valde till och med 2005 att endast betala in det gamla priset med tillägg för normala höjningar på
marknaden. Kommunen betalade 520 kr per stolpe och bolaget krävde 920. Eftersom bolaget inte fick pengarna
släckte bolagsägaren Styrman ljuset. Kommunalrådet Honkamaa i Övertorneå bedömer att man mycket väl kan
få leva i mörker resten av vintern. Han påpekar även att Styrman som ägare om han så vill kan stänga hela
elnätet i Övertorneå. Idén att ge bort och privatisera lyktstolparna förefaller inte ha varit särskilt lysande.

Problematiseringsfel
När vi utgår från en hindrande formulering av ett problem kan ett problematiseringsfel sägas föreligga.
Formuleringen kan vara sådan att den innehåller en eller flera förutsättningar som inte behöver gälla
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eller förhastat begränsa de tänkbara åtgärderna. En felaktig eller olämplig formulering av ett utredningsproblem
kan styra en utredning i en icke-konstruktiv riktning.
- Hur kan vi bygga ut lokalen till varulagret? (förutsätter en lösning, kan finnas andra lösningar)
- Varför har Kalle en dålig relation till sin pappa? (förutsättande något; det kan kanske vara så att den enda
grunden till förutsättningen är någons tyckande)
- Vilken vård behöver Kalle? (förutsättande; kanske behöver inte Kalle just vård eller det kan vara någon annan
eller hela familjen som behöver vård)

Procentfel
Felaktig eller obegriplig hantering av procentsiffor är inte ovanligt. Inte sällan beräknas eller redovisas
procentsiffor på bedrägligt sätt. En del procentsiffor är inte alls beräknade utan uppskattade eller gissade,
men kan ändå komma att figurera som om de vore sanna. För de faktiskt beräknade procentsifforna är det
viktigt att veta hur de beräknats och vilka kriterier som använts för t.ex. klassificering av personer,
organisationer, enheter etc. Det är inte ovanligt är att en procentsiffra baseras på ett litet och skevt stickprov
Uppgifter om det absoluta antalet enheter, sättet att dra stickprovet, stickprovets storlek och sammansättning
vore lämpligt.

Om jag t.ex. skulle gå ut i korridorer på Örebro universitet klockan sex på eftermiddagen och tillfråga 10
universitetslärare hur många timmar per vecka de arbetar, så skulle jag dels få en uppskattning från var
och en (med okänd storlek på felen eller medvetet vilseledande i fackligt lämplig riktning). Resultatet
skulle i kvällstidningsversion kunna bli att 90 procent av universitetslärarna arbetar mer än 55 timmar
per vecka plus en sann snyfthistoria om en enskild intervjuad utsliten universitetslärare som arbetar för låg lön.
Om jag tar mitt stickprov på detta godtyckliga sätt så kan sannolikheten att stöta på människor som
befinner sig mycket på arbetsplatsen och arbetar mer än många andra vara större än vid ett slumpstickprov ur
förteckningen över anställda. Varje intervjuad kommer att betyda 10 procent för min siffra – hade jag
råkat intervjua fem andra kunde gruppsiffran i stället blivit 42 procent eftersom ingen av dessa ansåg sig
arbeta mer än 50 timmar per vecka. Det enda min siffra visar är att det finns åtminstone några som anser sig
arbeta mer än 55 timmar per vecka och några som inte anser sig göra det – procentberäkningarna är strunt
beroende på lågt antal och godtyckligt urval. Det är även tvivelaktigt hur många som faktiskt arbetar mer än 55
timmar per vecka. Att säga sig göra något är en sak, att faktiskt göra det en annan sak. Minnesfel, egna
tolkningar av frågor, tankefel och intention att vilseleda kan leda till stora skillnader mellan uttalanden och
faktiskt görande. Mängder av intervju- och enkätresultat bör ses med stor skepsis på denna grund.

Om någon som tjänar 20.000 kr per månad får en löneökning med 10 procent under ett år och sedan
av någon anledning får en lönesänkning med 10 procent året efter så kan det ytligt sett verka som
personen har fått återgå till ursprungslönen eftersom procenttalen för ökning och minskning är lika.
Men så är inte fallet då löneökningen beräknas med 20.000 som bastal, vilket ger en ökning med
2000, dvs. 22.000 kr i lön. Lönesänkningen däremot beräknas med den befintliga lönen 22.000 som
bastal och blir då 2.200 kr. Personen har efter sänkningen 19.800 kr per månad. Procentsiffor
har olika konkret innebörd i kronor räknat beroende på vilket bastalet är. Nu kan det finnas mer
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dolda procent i form av avgifter etc. också, som inte får glömmas bort i en del sammanhang. Man kan
lätt tro att den utbetalda lönen utgör 100 procent av kostnaden för en anställd. Det har förekommit att naiva
politiker och projektledare trott att en verksamhets- eller projektbudgets lönekostnader kan kalkyleras med hjälp
av de utbetalda lönerna. En projektbudget på 100.000 kr skulle då kunna räcka till fem månaders arbete av en
person med 20.000 kr per månad. Men det finns ett lönekostnadspåslag på kanske 40 procent (räknat på den
utbetalda lönen) som också skall rymmas inom budgeten. Denna skall kanske även innefatta kostnader för
lokaler, telefon, resor och materiel, om inte detta tillhandahålls inom någon annan budget.

Procentsiffor är ofta kopplade till befolkningsgrupper. De kan då inte generaliseras till andra grupper eller till
enskilda individer inom eller utom den grupp de påstås gälla för (det finns många felkällor så procentsiffran
behöver inte alls vara riktig och dessutom förändras grupper över tid). Om exempelvis 62 procent av de 14-åriga
pojkarna i Örebro år 2000 hade smakat på starksprit en eller flera gånger, så behöver inte denna siffra vara
giltig för pojkar på andra håll i Sverige år 2000 eller för en liten lokal grupp i Örebro eller för en enskild
pojke i Örebro år 2007. ”Det är vanligt att pojkar i den åldern smakat starksprit, så det har Johan förstås
gjort”.

Statistiska uppgifter kan närmast ha en fördummande och terroriserande inverkan. Den förekommande
variationen, felkällor och förändringar kan tappas bort.

Professorsfelet
Om man tror på vad en professor säger enbart utifrån att personen är professor, så föreligger ett tankefel. Utanför
sitt eget specialområde har en professor ofta inte mer att bidra med än många andra och även inom
specialområdet råder ofta olika uppfattningar hos olika professorer, docenter, doktorer och andra av samhället
legitimerade förståsigpåare. Intern kritisk granskning och olikhet i teorier och uppfattningar hör till
vetenskapens natur. Felaktiga påståenden är vanliga även bland forskare. Riktigt tokigt kan det ibland bli när
professorer ger sig in i allmänt tyckande i media eller på sammanträden.
- I Expressen 2006-01-02 skriver fil.dr i statskunskap Johan Tralau en replik på vad professor Tina Rosenberg
sagt om honom i ”P4 Extra” i Sveriges Radio. Han menar att Rosenberg har ”spridit lögner” om honom. Bland
annat har Rosenberg hävdat (ordagrant återgivet ur programmet, men jag komprimerar här) att han är
”doktorand”, ”kommer ifrån en känd svensk högerantisemitisk släkt”, ”har varit aktiv i kristdemokraterna”
för att ta de mest lätt kontrollerbara personargumenten. Tralau kontrar bland annat med att han tog sin
doktorsexamen i februari 2002 vid Uppsala universitet, att hans morfar var antinazistisk journalist och författare,
att han aldrig varit aktiv i kd och inte i något annat parti heller. Tralau påtalar även att programledaren MiaMarie Lundén inte ifrågasatte Rosenberg och att han vägrats rättelse och bemötande. Vad kan ha bidragit till
uppkomsten av Rosenbergs påståenden? Jo, Tralau hade skrivit om att Rosenberg kopierat ur andras forskning.
Personargument kring Tralau är givetvis irrelevanta som klargörande kring huruvida detta har skett eller inte.
Däremot avleder de från sakfrågan.

- En professor jag haft att göra med menade på fullt allvar och utomordentligt naivt att de högst egenhändiga
minnesanteckningar av möten med forskar- och lärarkollegor i tjänsten han förde utgjorde ”protokoll” som han
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kunde rubricera ”protokoll” och hänvisa till, något som skulle fått varje svensk föreningsordförande eller
nämndpolitiker att protestera. Han hade inte alls förstått det minimum av formella krav som gäller för ett
protokoll, t.ex. att mötesprocessen behöver ha ett minimum av stringens, att beslut och eventuella reservationer
tydliggörs och att minst en person måste utses att justera protokollet, dvs. intyga dess korrekthet.

- En professor i psykologi som jag för många år sedan hade att göra med var trots insatser som forskare så
oförmögen att ta hand om sig själv att han utvecklade alkoholmissbruk och under loppet av några år
förlorade sin familj och söp ihjäl sig alltmedan det aktuella universitetet gav honom full lön trots att han föga
uträttade och dessutom underlät att ta itu med hans beteende (det var alltså bl.a. andra professorer som
underlät...). Han är förvisso inte den ende professor ens i psykologi som utvecklat alkoholmissbruk.

Det kanske bör understrykas att en forskare erhåller en professur eller professorstitel på grundval av i de flesta
fall vissa forskningsinsatser, men i övrigt inte behöver vara vare sig kunnigare, klokare eller mer kapabel än
människor i allmänhet. Professorer är människor med tillkortakommanden liksom andra och inte något slags
kunskapens helgon. Kan man säga emot en professor? Ja, gör gärna det och avkräv saklig grund för uttalanden
även av professorer. Ibland vet de liksom andra knappt vad de talar om. Frestelsen att göra uttalanden utanför det
egna området kan bli stor när andra ställer frågor och godtar svaren.

Profetior
Det förekommer en tro att profetior kan vara sanna på övernaturliga grunder, t.ex. att vissa personer skulle ha en
förmåga att uttala sanna profetior. En förutsättning för att diskutera varför en profetia blev sann är att den
faktiskt förelåg före den händelse den uttalar sig om. Ibland hävdar människor t.ex. efteråt att de före händelsen
har tänkt eller drömt om den. Ibland efterhandskonstrueras profetior och då är de inga förutsägelser. En del
profetior är så vaga att sannolikheten är hög för att något som kan stämma med dem skall inträffa. Om en siare
påstår att ”Något ljust kommer att hända dig”, så kommer nog alltid något att kunna tolkas som bekräftelse på
den profetian. Skickliga spågummor uttrycker sig vagt och mångtydigt. Slump kan naturligtvis göra att även mer
exakta profetior ibland stämmer in. Om det t.ex. föreligger en situation med några få möjliga och vanliga utfall,
så finns god chans att en förutsägelse stämmer. Någon spår regn i morgon och det blir regn. Ett sådant utfall
säger knappast något om en persons förmåga att spå väder – det fanns två möjliga alternativ: regn och icke-regn.
Det kunde gått lika bra att kasta krona om morgondagens väder. Även vår benägenhet till selektivt minne kan
påverka hur vi ser på profetior. Vi kan vara mer benägna att minnas profetior som stämmer än alla de som inte
stämmer.

Prognosfel
Att göra prognoser, särskilt på lång sikt, är mycket vanskligt. Detta sammanhänger både med en bristande
kännedom och överblick av relevanta fakta och bristande tolkning av faktorer i nuläget. Det sammanhänger även
i hög grad med svårigheter att kunna förutse relevanta inverkande faktorer i framtiden.
- Gör man en ekonomisk långtidsprognos kan det vara svårt att förutse att det kan senare komma att hända
något i huvudet på en ledare för ett stort företag eller en stor valutaspekulant. Detta gör att även en tränad
nationalekonoms prognos kan ha svårt att bli bättre än en slumpgenererad prognos.
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- En av Sveriges stora fotbollsstjärnor Henke Larsson påstås enligt Expressen 2005-12-31 ha fått påpekat av sin
lärarinna: ”Lär dig räkna och skriva för du kan aldrig försörja dig på fotboll.” Han ansågs även som ett uselt
soldatämne och skickades hem från lumpen efter fem veckor, då han ansågs för klen. Idrottspluton var inte
aktuell. Vi vet hur det verkliga utfallet blev.
- I Aftonbladet 2006-02-05, dagen efter Kajsa Bergqvists inomhusvärldsrekord i höjdhopp, berättar Lasse Anrell
om ett möte han haft ”efter Sevilla-VM med en av svensk friidrotts stora kännare och han sa att Kajsa nog
aldrig skulle bli riktigt, riktigt stor. Hon var för kort, för smart, för ofta skadad, för oengagerad, för slarvig för
att kunna ta ens en medalj, sa han. Han hade fel.”
Så kan tankefel om personer se ut.

Det bör påpekas att en prognos i sig kan få förväntanseffekter i samhället eller på en berörd enskild. Även
motreaktioner kan uppkomma såsom att ”nu skall jag visa dumskallarna att dom har fel” (och så gör personen
det). Det finns anledning både i sak och etiskt till stor restriktivitet och försiktighet vad gäller negativa
prognoser. Statistiskt väl underbyggda prognoser såsom att en lottköpare inte kommer att vinna en stor vinst
finns dock inte anledning avstå från.

Projektionsfel (W – ”psychological projection”)
Projektion är en mycket omtalad psykologisk försvarsmekanism som först hävdats utifrån klinisk erfarenhet
av Sigmund Freud och dennes dotter Anna Freud (se vidare Sjöbäck, 1984). En person kan omedvetet göra sig
kvitt icke önskade tankar, önskningar, känslor etc. genom att hävda att de finns hos någon annan person eller
möjligen hos andra levande varelser eller icke-levande objekt. Exempelvis stod i en kommunfullmäktigedebatt
en ordförande i en barn- och utbildningsnämnd i talarstolen och påstod att en annan mot henne kritisk
politiker ”inte tyckte om barn”. Hon saknade helt kännedom om vad den andra politikern tyckte om barn
och hade själv upprepat visat ett barnfientligt beteende, t.ex. hade just hon blivit mycket störd av att en
politiker haft med sig ett barn till ett litet förberedande möte med några få personer.

Om den andre inte har de egenskaper som påstås föreligger ett tankefel. Det bör påpekas att man även kan
tillskriva en annan person icke önskvärda egenskaper som man själv inte har. Det går även
att ha saklig grund för tillskrivandet oavsett om man själv har egenskaperna eller inte. Det kan alltså vara ett
tankefel att påstå att det är fråga om projicering, om det föreligger saklig grund för de påståenden som görs om
den andre.

Projektiva test
Hänvisning till att projektiva test använts förekommer i en del svenska psykologers yttranden som ingivits
till domstol. Ofta räknas testen upp med kryptiska beteckningar och varken relevans eller tillförlitlighetsfrågor
omnämns. Testen verkar ofta användas på ett zombie-likande sätt av psykologen och i stället för att tänka ut mer
relevanta utredningsförfaranden. Jag har aldrig sett någon vetenskaplig grund redovisas och sådan finns inte
heller. Inte ens de två test som mest studerats i ett antal studier (Rorschachs bläckplumpstest och metoden med
anatomiska dockor vid polisförhör) har befunnits klara en vetenskaplig prövning och kan bidra till felaktiga
bedömningar och särskilt när de som dockorna används felaktigt av polisens förhörsledare (i samtliga fall jag
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sett). Det saknas acceptans i relevanta delar av vetenskapssamhället och de vanliga omdömena i
internationella testkataloger är ”No reliability”, ”No validity”, dvs. testen kan inget mäta och kan inte användas
som saklig grund för de mängder av långtgående, generaliserande etc. uttalanden om personer som förekommer i
ingivna utlåtanden och vittnesmål. Vad gäller triviala uttalanden, som utmärker nästan alla människor, på
grundval av testen (t.ex. ”Kalle har resurser”) så behövs inga test för att göra sådana.

Tanken att det skulle finnas höga samband mellan vilken tolkning en person ger t.ex. en vag bild och någon
egenskap eller beteende hos en person framstår som orealistisk. Det finns mängder av faktorer i den fysiska
och sociala omgivningen och hos personen själv som kan tänkas inverka på vilken tolkning personen gör.
Exempelvis vilka personer som den testade nyligen mött, den närvarande psykologens attityd och förväntan,
vad den testade såg på TV kvällarna före, vad som hänt i skolan eller på jobbet, vad den testade såg i tidningen
i väntrummet, hur pigg eller trött den testade är, om den testade nyss fått löneförhöjning, om den testade fått
resa lång väg, vad den testade sett på vägen osv.

Den som gör påståenden om människor utifrån projektiva test har bevisbördan (se kritik av Sjöberg, 2000). Det
räcker förvisso inte att hänvisa till sin egen tro eller tron i en undergrupp av psykologer, terapeuter etc. Att det
här föreligger ett mycket allvarligt rättssäkerhetsproblem och etiska problem står klart utifrån bristen på
vetenskaplig underbyggnad.

Prospektiva minnesfel
När vi bestämmer att göra något längre fram i tiden, t ex besöka ett möte, betala räkningar eller ta av en kastrull
på spisen, så kan det bli så att vi glömmer av det. Ofta använder vi hjälpmedel som almanackor,
påminnelselappar och tidur för att slippa prospektiva minnesfel - situerad kognition arrangeras.

Provokationsfel
En person kan provocera en annan och sedan göra uttalanden om den andre som bygger på utfallet av
provokationen. Verbala motreaktioner kan ofta inträffa vid provokation och i enstaka fall till och med
fysiska utfall. Det innebär ett tankefel att bedöma en persons beteende utan hänsyn till den provokation
som föregått det.

Pseudomatematik
Matematikprofessorn Kimmo Eriksson påtalar i tidskriften Folkvett nr 4/2006 hur matematik används
felaktigt även av forskare. Han ger som exempel bl.a. följande.
”Alla har hört att man inte ska blanda ihop äpplen och päron. Det är en metafor för att storheter inte är
jämförbara om de inte har samma enhet. År 2000 skrev två professorer att de funnit att forskningsmedel ger
störst samhällsekonomisk utdelning om de satsas i Stockholm. En annan professor, Sören Wibe, anade att
grunden för denna slutsats var svag. Han granskade studien och fann att analysen byggde på addition av tal
med olika enheter.”
Ett annat exempel gäller två ekonomers hävdande av att det finns ett samband mellan andelen friskolor i en
kommun och elevernas betyg i den kommunala skolan.
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”Sören Wibe undersökte vad som hände om han tog bort några orter från studiens urval av 33 kommuner. Han
fann då att sambandet försvann om Pajala och Göteborg togs bort. Som Wibe konstaterar, om det verkligen
funnes ett orsakssamband mellan friskolor och goda betyg så borde det synas oavsett om Pajala och Göteborg
är med i urvalet eller inte.”
Kimmo Eriksson sammanfattar:
”Jag har visat på ett mönster där vissa svenska samhällsvetare ägnar sig åt hemgjord pseudomatematik. Varför
gör de på detta viset? Det här är min förklaringsmodell: jämfört med naturvetenskapen är det vanligt att
samhällsfenomen är mer komplicerade att analysera samtidigt som forskarna ofta har mindre matematik i sin
utbildning. Vetskapen om att matematiken är kraftfull och prestigefull lockar dem att använda avancerade
modeller vars detaljer de inte själva begriper, och hitta på hemgjorda metoder som ofta bygger på
missuppfattningar. I brist på förståelse måste man tro, och tro är mycket svårare att rubba. De orimligt starka
slutsatser som den troende drar håller hon eller han sedan fast vid även när kritiker påpekar allvarliga brister.
Instinkten säger att det måste vara kritikern det är fel på.
Extra svårt blir det förstås att ta in nya synpunkter när debatten sker offentligt. Detta är den kanske allvarligaste
invändningen mot att forskare publicerar sina resultat som debattartiklar i dagspressen. Om man ser till att
erhålla kritiska vetenskapliga synpunkter innan man går ut med resultaten i pressen är det inte alls lika svårt att
svälja prestigen. Men den som blir kritiserad offentligt känner sig gärna orättvist uthängd och illa behandlad,
hur giltiga synpunkter kritikern än har.”

Pseudosäkerhetseffekt (W – ”pseudocertainty effect”)
Det förekommer en tendens att undvika risk om det förväntade utfallet är positivt. Och en tendens
att göra risksökande beslut för att undvika negativa utfall. Ett företag som går bra med förväntat
positivt utfall kan undvika att ta risker. Ett företag som förväntar negativt utfall (t.ex. minskad
efterfrågan, lägre intäkter) kan vara mer benäget att ta risker.

Psykologflum
I en del psykologutlåtanden och psykologutredningar kan de mest häpnadsväckande uttalanden läsas.
Exempelvis saknas ofta styrande frågeställningar. Det är ofta obegripligt varför t.ex. testmetodik använts, när
problematiken kräver andra undersökningsmetoder. De påståenden som görs är ofta vaga och substanslösa och
kan inbegripa användning av icke-förklarade termer och begrepp, ibland felaktigt använda begrepp dessutom.
Vid referat av barnsamtal framgår ofta av själva referatet att psykologen använts sig av förutsättande och ledande
frågor – felkällor som verkar helt obekanta för en del psykologer. I bedömningarna förekommer ofta
fabuleringar och en negativ människosyn, där mänskliga resurser ignoreras. När en del psykologer avkrävs
redovisning av underlag så kan de inte visa upp sådant. Detta är självfallet inte sakligt och källkritiskt
godtagbart.

Några få exempel:
- Lille Kalle, 10 år, har problem med aggressiva utbrott i familjen (mot föräldrar och syskon). En
psykologutredning utan frågeställningar görs, och som innebär att Kalle får genomgå ett antal test, en
del av dem projektiva och därmed spekulativa utan vetenskaplig underbyggnad. Exempelvis får Kalle
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genomgå ett antal begåvningstest trots att han klarar skolan tillfredsställande.
Testresultaten refereras och lite allmänt prat om Kalle redovisas. Även de problemfria syskonen testas
obegripligt nog och utredningar upprättas även för dessa. Ingen som helst utredning görs kring de aggressiva
utbrotten genom t.ex. intervjuer med närvarande personer (mamma, pappa, syskon) och observationer.
Ingen symtomutredning sker. Inga situationer med preciserad beskrivning av sådant som förelöpande
omständigheter, beteenden, förlopp, tänkbara inverkande faktorer och efterföljande händelser beskrivs. När
beteendet började uppträda samt var, när, hur länge och hur ofta det förekommer saknas redovisning av.
Hur Kalle själv tänker och känner kring sina utbrott framgår inte. Får Kalle någon hjälp av irrelevant
undersökningsmetodik och irrelevant prat i en utredning?
- En kvinna med akademisk utbildning, ett antal års arbetserfarenhet och ett kvalificerat yrke som bland annat
innebär att hon fungerar som projektledare får bland annat följande omdöme i en psykologutredning efter
genomgång av ett par föga relevanta test med bilder och klossar. Hon har där hamnat några skalpoäng under
medelvärdet på ett av testen och en skalpoäng under medelvärdet på det ena av testen (på en hel del av de
andra testen i undersökningen hamnade hon över medelvärdet). Psykologen skriver i anslutning till de två
testens resultat följande:
Hon har överhuvudtaget svårt att arbeta sig fram till en lösning utan ledtrådar då flera moment
är inblandade. Tankeprocesserna blir tidigt blockerade även vid enkla uppgifter och hon blir frustrerad över att
hon gör fel. Svarsstilen vittnar om en rigid och tvångsmässig personlighet som behöver stöd för att lösa
problem.
Det är inte möjligt att hävda långtgående kategoriska påståenden om personlighet utifrån hur en person lägger
några bilder och klossar. Världen låter sig inte lättvindigt tolkas i sådana enkla samband. I detta fall bemöttes
kvinnan mycket negativt av psykologen, utsattes för press genom att få genomgå många test på kort tid och hade
kort före utsatts för en närmast trakasserande och inkompetent utredningsmetodik på ett utredningshem och
familjen var under starkt hot att få sitt lilla barn omhändertaget på grund av en vårdslös anklagelse utan någon
redovisad saklig grund. Om en person uppvisar en viss svarsstil i hantering av bilder och klossar, så kan det
sammanhänga med ett flertal andra faktorer än personlighetsdrag, t.ex. tidigare erfarenheter av att hantera sådant
material på visst sätt som aktiveras, stress, trötthet, uppgivenhet, posttraumatiskt tillstånd, negativa förväntningar
eller otydliga instruktioner från testledaren m.m. I detta fall fanns utifrån utredningens extrema negativitet och
rått kränkande uttalanden i övrigt samt att psykologen struntade i de av beställande socialförvaltning givna
frågeställningarna anledning misstänka att uttalande om rigiditet och tvångsmässighet kan vara en projektion av
psykologens egna personlighetstendenser. Utredningsmetodiken i fallet finns kritiskt granskad i en rapport
av Edvardsson (2006).
- I ett psykologyttrande från en BUP-klinik görs uttalanden om ett barns relation till sin far utan att denne ens
är hörd och ingen har träffat eller observerat fadern tillsammans med barnet.
- I en psykologutredning av en 6-årig pojke finns mängder av uttalanden av typen ”tycka-tro-känna-uppleva”
inblandade tillsammans med ett stort antal oberättigade generaliseringar, värderingar, spekulationer etc.
Psykologen har träffat pojken fyra gånger och enbart i en undersökningssituation. Psykologen refererar inte till
några som helst samtal med föräldrarna eller hembesök. Någon symtomutredning kan psykologen inte prestera.
Utredningen avslutas med en rekommendation om att pojken bör familjehemsplaceras. Den extremt subjektiva
och förvirrade metodiken samt begränsningarna i tillgång på information om familjen gör det inte möjligt att
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avge någon sådan rekommendation (antagligen beställd av uppdragsgivande socialförvaltning).
- En annan psykolog som utrett två barn på uppdrag av en socialförvaltning får efter det att socialförvaltningen
erhållit yttrandet ett brev från socialförvaltningen där man vill ha en skärpning av yttrandets slutsatser.
Psykologen levererar utan ytterligare utredningsarbete korrumperat en skärpt version. Socialförvaltningens brev
undanhålls, men läcker ut via utlämning av handlingar från ett utredningshem. Psykologen får det mycket hett
om öronen i domstolen, kan inte förklara sitt handlande och kan inte anföra något annat i sak än att en toffel
påståtts ha flugit längs golvet i familjen. När även barnens kritiskt inställde advokat står på tur att hålla sitt
förhör med psykologen, så lämnar psykologen domstolen med förklaringen att hon måste ta bussen hem – en
fullständigt makalös brist på respekt för en domstol från en påstått sakkunnigs sida.
- En granskning av ett psykologutlåtande med hjälp av utlämnat underlagsmaterial och jämförelse av de
diagnostiska uttalandena med kriterierna i diagnosmanualen avslöjade att samtliga tre vaga påståenden om
personlighetsstörningar var förfalskade. Psykologen hade använt en 15 år gammal version av ett översatt
frågeformulär, där det ingick en del frågor som inte tålde dagens ljus, t.ex. ansågs arbetslöshet som en
indikator på personlighetsstörning – en bakom testsekretessen dold politisk skandal, som psykologen inte
reagerat på. Även för den nya versionen som psykologen inte använt angavs i manualen att formuläret saknade
reliabilitet och validitet. Metoden var för övrigt enfaldig med onyanserade ja/nej-svar på påståenden som det var
lätt att låta sig suggereras av. Det gick vid granskningen av underlaget mot diagnosmanualens formuleringar av
kriterier inte att belägga ett enda kriterium för de tre påstådda personlighetsdragen i utredningen (som
socialförvaltningen övertagit i sin utredning). Utredningen var ett falsarium (se fingranskningen i Edvardsson,
2005).
- En psykolog använde sig av Rorschach-testning och levererade på fullt allvar i ett utlåtande ett antal vaga,
intetsägande uttalanden av spågummetyp. Dessa är giltiga för de flesta eller alla människor och bortser helt
från den viktiga omständigheten att mänskligt beteende förekommer i konkreta situationer. Men just de som
Rorschachtestas kanske inte anses variera mellan situationer? Läs följande exempel:
”Hon hushållar med sina egna resurser”
”visade en tendens att hon övervärderar sin egen betydelse”
”Hennes kognitiva kapacitet är begränsad”
”kan oftast förutse konsekvenserna av sitt eget handlande”
”Har dock oftast förmåga att tänka logiskt och komma fram till adekvata beslut”
”Föredrar enkla lösningar även på komplexa problem”
”har begränsningar vad gäller social kompetens”
”inte alltid tillgång till sina egna resurser”
”har begränsade sociala färdigheter”
Allt det påstådda stämmer in på mig och på alla eller nästan alla läsare av denna bok. Det behövs inget
Rorschachtest bekostat av skattemedel för att konstatera det. Det är nog mer givande att läsa vad som
står i en astrologispalt, där tankevariationen är större. Hur en psykolog på fullt allvar kan avge ett yttrande
med de triviala uttalandena ovan är obegripligt. Hela det galna yttrandet finns kritiskt granskat i en rapport av
Edvardsson (2005).

- En konsultfirma med psykologer rekommenderar en av de sökande till en kommunchefsbefattning.
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Denne anställs och efter ett par år visar sig beteenden hos den anställde som föranleder kommunen att
avskeda personen. Den anställde hade försökt lägga beslag på en ansenlig summa av kommunala medel
och såvitt antyddes betett sig olämpligt mot kvinnlig personal, men kostade trots det mer än en miljon i
avgångsvederlag. Det var ett tankefel av kommunen att lita på psykologfirman.
Nästa gång intervjuade och prövade politiker och berörd personal själva de sökande till befattningen och utförde
egenhändiga kontroller. Den som då anställdes har hittills skött sitt arbete väl i mer än 15 år. Det har hävdats att
psykologfirman underlåtit att göra en del kontroller.

Det förekommer dessvärre många källkritiskt ohållbara uttalanden, dvs. tankefel, från en del psykologer – jag
säger inte från alla och säkert inte alltid. Det kan i en hel del sammanhang bedömas som ett källkritiskt tankefel
att okritiskt lita på uttalanden från psykologer på grund av den frekventa förekomsten av flum-metoder och det
alltför svaga kritiska tänkandet inom yrket.

Psykologisk behandling är alltid bra
Tanken med psykologisk behandling/psykoterapi är att åstadkomma förändring till det bättre och det inträffar
också i en del fall. Men det finns flera andra möjliga utfall: ingen förändring alls, försämring eller blandat utfall
med förbättring i vissa avseenden kombinerad med försämring i andra avseenden. Psykoterapilitteraturen har
i mycket stor utsträckning fokuserats mot positiv förändring och med beskrivningar av lyckade utfall på
gruppnivå eller individnivå. Det är dock sedan länge väl känt att de övriga utfallen existerar och de framgår
indirekt av många publicerade utfall av vetenskapliga studier av psykoterapi, där en metod angetts vara
framgångsrik i t.ex. 60-70% av fallen, vilket betyder att den inte varit det i 30-40% av fallen. Förmodligen
innebär detta i de flesta fall att ingen förändring av betydelse har skett genom just den metoden. Det kan
även anmärkas att en avsevärd andel av dem som förbättrades kunde ha blivit bättre även genom s.k. spontan
återhämtning, vilket sker för många som står på väntelistor och inte erhåller någon behandling. En del människor
kan även försämras spontant, dvs. genom eget agerande. Ett sedan sjuttio år av forskare insett problem (först
rapporterat av Masserman & Carmichael, 1938) är att det kan ske permanenta försämringar, där psykoterapi
medverkar som orsaksfaktor, t.ex. att må sämre, gå in i psykos, bli olämpligt aggressiv, begå självmord. Bergin
(1971) ger en översikt över studier och dokumentation fram till då som pekar på inträffad försämring och pekar
på olämpliga beteenden hos terapeuter som en orsak samt på att de mest sårbara patienterna löper störst risk.
Bergin uppskattade utifrån dokumentationen att en psykoterapiklient löpte 10% risk att försämras permanent,
medan risken i en kontrollgrupp (utan terapi) uppskattades till mindre än 5%. Lilienfeld (2007) behandlar
problemet i en grundlig genomgång av litteraturen och pekar på att skadeeffekter av psykoterapi ägnats lite
uppmärksamhet, trots att det är en viktig etisk princip att inte skada. Lilienfeld pekar ut en del ”potentially
harmful therapies” (PHTs) och pläderar för att psykologisk forskning bör starkt öka sina ansträngningar att
identifiera och hantera farliga terapimetoder.

Alla de som utsätter sig för terapier behöver vara kritiskt vaksamma på hur en viss metod och terapeut fungerar
för just dem. Enligt min uppfattning kan alla terapimetoder (även s.k. stödsamtal) åstadkomma skador om de
hanteras på olämpligt sätt och det rör sig snarast om en gradskillnad från lågriskterapier till högriskterapier och
där terapeutens beteende i det enskilda fallet spelar stor roll. Det finns exempel på hur vårdpersonal eller
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socialtjänstpersonal i vanliga samtal gjort enstaka uttalanden som lett till allvarliga försämringseffekter och även
destruktiva motreaktioner. Det är t.ex. bekymmersamt att genomgång av forskningen påvisat att CISD (Critical
incident stress debriefing), dvs. samtal efter extrema stresshändelser som katastrofer, i stor utsträckning är
effektlös eller skadlig/hindrande (Lilienfeld, 2007; McNally, Bryant & Ehlers, 2003). Det kan vara så att de
naturliga bearbetningsprocesserna störs.

Puckeleffekten (W – ”reminiscence bump”)
Vi kan självbiografiskt minnas betydligt fler händelser från åldern ca 10/15- 25 år jämfört med tidigare och
senare åldrar (Berntsen & Rubin, 2002). Kanske för att händelserna är viktigare i våra liv när vi är unga. Detta
kan ge oss en skev bild av vårt liv när vi längre fram i tiden blickar bakåt.

Punktseende
Seendet i en bedömnings- eller beslutssituation kan bli alltför begränsat. Man kan missa det längre
tidsperspektivet och missa inverkande omgivningsfaktorer. Genom fokusera på en enda typ av mentalt
lätt tillgänglig lösning, så kan man missa bättre alternativ.

Andersson m.fl. (2001) talar om punktseende och exemplifierar med hur en socialarbetare på grund av t.ex.
prestige kan låsa sig i en position gentemot en klient. Enkla lösningar i nu-situationen kan komma
att underlåtas och mänskligt lidande och stora kostnader kan bli resultatet på sikt av punktseende.

Pygmalioneffekten (W – ”Pygmalion effect”)
Det har i mängder av studier och med Rosenthal som ledande forskare påvisats att det förekommer
förväntanseffekter, bl.a. har påvisats att lärares förväntningar påverkar elevers resultat. Effekten
kallas även för Rosenthaleffekt. Se ”Observatörens förväntanseffekt”.

Påfågelsfel
Den som är fint klädd kan inte anses mer trovärdig eller tillföra mer i sak på grund av sin klädsel, även om en del
tycks tro det ibland. Att klä sina påståenden med fina eller obegripliga ord eller uttryck tillför inget i sak och kan
vara ett sätt att söka göra sig märkvärdig, höja sin status eller en yrkesskada. Om den som gör det eller andra tror
att det som sägs därmed blir sakligare eller säkrare föreligger ett tankefel som kan kallas för påfågelsfel.

Påhittade citat/referat
I media och i skvaller är det vanligt med påhittade citat/referat som inte återger vad som ursprungligen sagts
eller skrivits, i den mån något uttalats över huvud taget (förfalskade reportage tillhör ju sedan gammalt
repertoaren inom pressen). Ibland kan ett citat/referat uttrycka motsatsen till vad som faktiskt uttalats.
- Ett intressant exempel är följande.
I Expressen 2005-12-27 uttalar sig Lars M Andersson och Henrik Bachner om Donald Boström med följande
formulering: ”famös för att i ´Mediemagasinet`1/11 2001 ha misstänkliggjort tre svenska journalister endast på
grundval att de var judar”.
Boström replikerar i Expressen 2005-12-31 och menar att detta är en vandringssägen som förekom redan efter
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att programmet sändes på Expressens ledarsida och ”har trots att en rättelse infördes vandrat runt som en
omhuldad vandringssägen”.
Boström återger exakt vad som sades (inspelning finns tydligen).
”Mediemagasinets” reporter Björn Thunbäck ber mig att kommentera följande (ordagrant från programmet)
”I denna konflikt där strävan efter balans verkar så stor har svenska medier sex reportrar baserade i
Mellanöstern som korrespondenter eller på frilanskontrakt. Av dem bor tre i Israel och har judisk bakgrund.”
Mitt direkta svar i programmet på detta löd ordagrant:
”En av de bästa journalisterna över huvud taget i den här konflikten är Cordelia Edvardson, Svenska
Dagbladet, som har judisk bakgrund.”
De övriga två journalisterna som Andersson/Bachner avser nämner jag överhuvudtaget inte.
Boström menar att ”Andersson/Bachner dristar sig till att ljuga”.
Det är alltså en annan person som för in aspekten med juridisk bakgrund för tre journalister och Boström har
uttalat sig snarast motsatt mot vad som påståtts. Men det finns flera andra hypoteser till att uppgiften blivit fel.
Ett felaktigt minne av samtalet (där det bland annat förväxlats vem som sade vad) kan ha skrivits ner och
traderats vidare skriftligen eller muntligen, så lögn behöver det inte vara. Men att slarvigt framföra en sådan
anklagelse utan att kontrollera mot källmaterialet är lika förkastligt som att ljuga och slår tillbaka som en
bumerang mot Andersson och Bachner. Ett källkritiskt tankefel som resulterar i framförande av ett påhittat
referat sker.

Påstående-faktum-förväxling
Vid förväxlingar av påståenden med fakta förmår den som uttalar sig inte att göra logisk och språklig åtskillnad
på att någon påstår något och hur det i verkligheten förhåller sig eller vad som faktiskt har hänt. Vi är ofta alltför
snabba med att omvandla något som någon påstår till ett upplevt faktum.
- Ett exempel kan vara att Kalle säger att han blivit mobbad av Pelle. Detta kan sedan vidareföras av t.ex. en
kamrat eller lärare i den språkliga och logiska formen att ”Pelle har mobbat Kalle” utan att några reservationer
eller osäkerhet anges. En närmare utredning, där även Pelle och andra fått ge sin version och Kalle närmare har
fått förklara vad han menar, kan komma att visa t.ex. att Kalle har angripit Pelle, som gett svar på tal.
- Den påstådde svenske seriemördaren Thomas Quick har sagt att han begått ett 30-tal mord och är på grund av
eget erkännande dömd för åtta mord. Med tanke på att en del seriösa och kunniga bedömare betvivlar att Quick
begått något mord över huvud taget och påtalat felaktig metod i utredningarna kan det vara logiskt och språkligt
lämpligt att inte beteckna honom som ”seriemördare” utan som ”påstådd seriemördare”.
- På 1600-talet dömdes utifrån mest omgivningens vittnesmål ett antal svenska kvinnor som häxor och
avrättades. Idag står helt klart att de inte var häxor i den mening som avsågs (att ha deltagit i djävulens fester på
Blåkulla etc.) utan att det enbart rörde sig om påståenden inom en inbillad referensram.

Rapporteringstendenser (W –” recall bias”, ”reporting bias”)
När vi hanterar resultat av enkät- eller intervjuundersökningar, så kan vi utan vidare tro att påvisade
skillnader i medelvärden eller procent mellan olika grupper är äkta. Detta kan vara mindre klokt eftersom
olika grupper kan skilja sig åt i förmåga eller vilja att minnas (t.ex. anses kvinnor ha cirka 10% bättre episodminne än män enligt den svenske minnesforskaren Lars-Göran Nilsson). Det kan även råda osäkerhet kring
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vad svarsbortfallet betyder i olika grupper. De som t.ex. gjort något socialt klandervärt kanske har större
svarsbortfall. Minne och benägenhet att rapportera kan skilja sig mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper. Ett
enbart tänkt exempel kan vara att vi finner utifrån enkätfrågor att personer i högre socialgrupp rapporterat att de
ljuger mindre än personer ur lägre socialgrupp. Detta behöver då inte bero på att de faktiskt ljuger mindre (de
kan till och med ljuga mer) utan kan bero på att de är mindre benägna att minnas lögner eller medge lögner
inför sig själva eller andra. Det skulle även kunna bero på att det finns skillnad i sättet att definiera lögn
mellan socialgrupperna. En bredare definition kan leda till rapportering av fler lögner än en smalare.

Även uppkomsten av statistiska samband (korrelationer) kan påverkas av rapporteringstendenser.
De som svarar kan t.ex. svara likartat på två frågor då de är språkligt likartade eller svara likartat därför
att de tycker att det ena svaret bör vara i konsekvens med det andra svaret. Samband mellan t.ex. åsikter kan
uppkomma statistiskt därför att de svarande tenderar att svara samma utifrån att de två åsikterna formulerats
språkligt på likartat sätt i formuläret eller därför att enligt de svarandes sätt att se så bör man ha åsikt B, om
man dessförinnan sagt sig ha åsikt A.

Det kan även tänkas förekomma en tendens att säga sig ha en åsikt när man inte har någon och kanske aldrig
tänkt på saken. Ibland pressar formulärkonstruktörerna fram åsikter genom att inte erbjuda svarsalternativ
av typen ”Ingen åsikt”, ”Vet ej”, ”Det beror på” eller ”Frågan är för komplicerad för att besvaras med ja eller
nej”. Det kan då vid sammanräkning av svaren komma att framstå som att många som inte hade en åsikt faktiskt
hade en. Det kan även tänkas att svarande för att göra det bekvämt för sig och slippa minnas eller tänka efter
tar sig för att överdrivet markera t.ex. ”Vet ej” eller neutrala alternativ.

När det gäller rapportering av händelser, så är episodminnen sårbara och inträffade episoder försvinner i stor
utsträckning ur minnet, särskilt om de inte hade någon större psykologisk laddning för den som minns.
Om det t.ex. efterfrågas hur många gånger under det sista året som de svarande ätit tårta bör vi kunna räkna
med en underrapportering baserad på att en del tårtätningar glömts bort. Det är även möjligt att medvetet
underrapportera, t.ex. i en arbetsmiljöenkät på arbetsplatsen, därför att man skulle kunna bli igenkänd eller
för att man inte vill ha igång en diskussion om saken eller för att det är frågan om något mycket känsligt
eller för att det är oklart vilka som får tillgång till de ifyllda formulären. Även överrapportering kan tänkas
uppkomma genom omtolkningar av sådant som skett, uppkomst av minnesfel eller utnyttjande av föga relevanta
händelser eller för att den svarande vill driva en fråga. Om det går ut en enkät om människor drabbats av brott
och det samtidigt förekommit mycket uppmärksamhet på brott i media, så kan svarande påverkas att tolka
relativt triviala händelser som att de blivit utsatta för brott, t.ex. att någon slängt en ölburk utanför staketet eller
att Telias försäljare oombedd ringt upp för att övertala för fjärde gången. Ibland vill människor också överdriva,
t.ex. hur många timmar de arbetat förra veckan eller hur mycket utbildning de har.

Det förekommer även rapporteringstendenser som har med serieposition att göra. Vi har lättare för att minnas
det som kommit i början (”Begynnelseeffekt”) och det som kommit på slutet (”Avslutningseffekt”). Det som
förekommit i mitten minns vi ofta sämre. Detta får konsekvenser för vad som rapporteras i intervjuer och
enkäter.
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Det förekommer seriepositionseffekter även vad gäller serier av svarsalternativ (se t.ex. Krosnick, 2000; Payne).
Vid skriftlig presentation av ett antal svarsalternativ finns en tendens att mer välja alternativ i början. Vid
muntlig presentation av svarsalternativ finns en tendens att mer välja alternativ på slutet. Detta ger konsekvenser
för resultatbilden på intervju- och enkätundersökningar. Vid polisförhör med barn så använder en del
förhörsledare sig av bl.a. ett antal olämpliga tvåvalsfrågor. Enligt min erfarenhet så väljer barnet i
storleksordningen 90% av fallen då det sist uttalade alternativet. Frågetypen bör inte förekomma.

Rashygieniskt tankefel (eugenik)
Enligt Nationalencyklopedin har sedan länge i europeiskt tänkande förekommit en rädsla att människans natur
håller på att försämras. I 1800-talets samhällsdebatt sågs den s.k. degenerationsfaran som ett viktigt problem.
Den brittiske arvsteoretikern Francis Galton skapade begreppet eugenik, dvs. idén att förbättra människan som
art genom biologisk förädling. Intresset för eugenik spreds och tog sig politiska uttryck. I t.ex. Tyskland kom
eugeniken att sammansmältas med rasbiologiska idéer och fick legitimera övergrepp och mord på mentalt sjuka,
homosexuella, zigenare, judar, slaver m.fl. förment asociala element (se ”Illustrerad vetenskap” nr 6/2007). Från
början av 1900-talet och fram till kännedomen om nazisternas massmord var intresset för eugenik eller
rashygien, som det oftare kallades, stort i Sverige. Riksdagen inrättade med bred politisk uppslutning 1921
”Statens institut för rasbiologi” och senare kom den stränga steriliseringslagstiftningen 1941 som också
tillämpades fram till 1976 (i Sverige steriliserades ca 63.000 personer). Tanken var att individer med defekter
inte skulle få fortplanta sig.

Från forskare har enligt Nationalencyklopedin påtalats att
”Någon biologisk degeneration, vars motmedel eugeniken utgett sig för att vara, har aldrig kunnat påvisas, och
det finns inte heller någon anledning att tro att den existerar”.
Det har även påtalats att den mänskliga arten omfattar så många individer att framkallande av någon avgörande
förändring skulle kräva en orimlig arbetsinsats (och med vilka metoder?). Det bör även påpekas att många
mänskliga egenskapers variation i stor utsträckning är miljöbetingad..
Som framgår av evolutionsbiologen Björklunds (s 221ff) diskussion om de genetiska svårigheterna så torde
eliminering av dåliga genvarianter vara omöjlig då de i flertalet fall inte visar sig utan ligger dolda. Björklund
hävdar att ett grundläggande problem med rashygien är att man underskattar förekomsten av dåliga genvarianter
(s.k. alleler), som ger upphov till sjukdomar eller andra problem.
”En selektion mot individer med ”fel” anlag är därför ineffektiv, och antagligen sitter vi alla med någon eller
några ”dåliga” alleler, vilka vi inte vet och heller inte kommer att veta något om.”
Han påpekar att enda sättet att undvika att dessa dolda genvarianter framträder är att ”undvika att nära
släktingar får barn med varandra”, vilket är vedertaget inom den mänskliga arten (kusingiften dock mindre
lämpligt).

De rashygieniska idéerna var ett uttryck för mänsklig klåfingrighet och kontrollpsykos och var i ljuset av
dagens vetenskapliga kunnande felaktiga.
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Vad gäller idéer om att t.ex. vi svenskar inte bör beblanda oss med människor från andra länder eller kulturer, så
har dessa inget stöd inom genetisk forskning. Det är sedan länge känt inom genetiken att genetisk olikhet ökar
livskraften hos avkomman, inte tvärtom.

Rasindelning och rasism
Enligt Nationalencyklopedin har modern genetisk forskning visat att de sju traditionella raserna enbart kan svara
för 6,3% av den genetiska variationen inom världens befolkning, dvs. dessa rasbegrepp kan inte förklara 94% av
den genetiska variationen.

Det kan utifrån genetisk forskning även konstateras at människor har en mycket liten genetisk variation om vi
betraktar hela världens befolkning. Olika populationer av schimpanser och gorillor har mycket större genetisk
variation än vad hela den mänskliga befolkningen har. Enligt evolutionsbiologen Björklund ”betyder det att vi är
mycket lika varandra förutom små detaljer som vi använder för att gruppera olika delar av mänskligheten”.
Som Björklund påpekar så kan vi gruppera människor enligt vilka kriterier eller i vilka grupper vi vill. En
gruppering döljer dock variationen inom grupperna. Det enda som går att säga om dem vi placerat i en definierad
grupp är att de utmärks av just de kriterier vi använt för att hävda grupptillhörighet, t.ex. språk, blodgrupp,
ansiktsform, hudfärg, skonummer, syreupptagningsförmåga etc. Något mer går inte att säga om dem vi fört till
en grupp, så länge det inte finns vetenskapligt stöd för samband med någon annan egenskap. Redan på 1930- och
40-talet konstaterade genetiska forskare som Dobzhansky att försöken att indela männikor i raser var
humanbiologiskt irrelevant. Genetikern Lewontin konstaterade 1972 att indelningen av människosläktet i olika
raser ”är socialt värdelös och direkt förödande för sociala och medmänskliga förhållanden. Eftersom
rasklassifikation även visat sig sakna genetisk och taxonomisk betydelse finns det inga skäl att ha den kvar”.
Sakläget är alltså sådant att rasbegreppet inte ter sig vetenskapligt meningsfullt och dessutom har det lett till
politiska komplikationer. Ras verkar vara ett begrepp som konstruerats för att bekvämt kunna placera andra
människor lägre på en tänkt naturens stege än där vi placerat oss själva (högst upp).

Enligt Nationalencyklopedin menas med ”rasism” en ideologi som inbegriper följande fem föreställningar:
1. att det är rimligt att indela människor i distinkta raser utifrån yttre kännetecken
2. att det föreligger samband mellan sådana kännetecken och nedärvda mentala egenskaper, beteendemönster
samt lynne och moralisk karaktär
3. att de nedärvda dragen är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser
4. att raserna kan placeras i en hierarki beroende på kvaliteten hos de nedärvda dragen
5. att placeringen i hierarkin berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera eller
förinta medlemmar av förment underlägsna raser.
Det konstateras att den första föreställningen är omdiskuterad, att den andre och tredje är vetenskapligt felaktiga
och att den fjärde och femte är etiskt och politiskt förkastliga. Det konstateras även att rasismen lever kvar, trots
att föreställningarna gång efter annan vederlagts av forskning.

Ett annat tankefel är att termen rasism ibland används felaktigt för att fläcka ner en motståndare. Exempelvis
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skälldes jag av en spansk psykolog för att vara ”rasist”, efter det att jag i ett sakkunnigyttrande gjort kritiska
påpekanden om utredningsmetodiken i en spansk psykologutredning. Ingen av de fem föreställningarna ovan var
då inblandad. Sakliga anmärkningar mot utredningsmetodiken i en utredning har givetvis inget med rasism att
göra oavsett vem som utrett och vem som anmärker.

Redovisningseffekt
Tilltron till egna uppgifter eller bedömningar kan påverkas av om man måste stå för vad man säger eller inte.
(”accountability effect”, Tetlock, 1983). Människor kan sänka sin uttalade grad av säkerhet när de vet att de kan
hållas ansvariga för korrektheten i vad de påstår. Detta kan även leda till ”underkonfidens”, dvs. att man anger
lägre säkerhet än som är sakligt befogat. När man inte behöver stå för vad man påstår så kan resultatet bli
överdriven säkerhet i påståenden. Jämför innehållet i anonyma respektive med riktigt namn undertecknade
insändare i tidningar.

Reductio ad Hitlerum (W – ”reductio ad Hitlerum”)
Ett slag av associations-tankefel är av formen ”Adolf Hitler (eller nazisterna) stödde X och därför måste X vara
något ont”. Handlingar är naturligtvis onda oavsett om de förespråkades av Hitler eller inte och det kan
konstateras utan att blanda in Hitler. Exempelvis är folkmord fel även om Hitler inte förespråkat det och det är
inte fel för att just Hitler använt sig av det. Det felaktiga i argumentet belyses av sådant som att Hitler påstås ha
varit vegetarian, ha målat och ha haft hund. Det finns inget ont med att vara vegetarian (t.ex. Ghandi var det),
eller med att måla (det gjorde t.ex. motståndaren Churchill) eller med att ha hund (motståndarna Roosevelt och
Truman hade hundar). En åsikt eller handling kan inte avfärdas för att den råkar vara förknippad med Hitler.
Den kan däremot eventuellt förkastas med hållbara argument.
Regressionseffekt (W – ”regression fallacy”)
Det förekommer naturliga och slumpartade fluktuationer hos många fenomen och det sker en naturlig återgång
(regression) mot medelvärdet i sådana fenomen. När en förändring inträffar kan man ibland utan tillräcklig
saklig grund hävda att den var följden av en tänkt orsak. Genom en slumpkombination av faktorer kan en
människa t.ex. tycka sig må utomordentligt bra en dag. Detta kan godtyckligt tillskrivas en enda orsaksfaktor
såsom vädret. Genom en annan slumpkombination kan en person må mycket dåligt en tid och söker en terapeut
för ett samtal. När samtalet ägt rum mår personen mycket bättre och både klienten och terapeuten kan hävda att
det berodde på samtalet, när det var en naturlig återgång (regression) mot medelvärdet som skulle ha inträffat
oavsett om samtalet ägt rum. Att inte beakta regressionseffekter innebär tankefel kring förändringsförlopp.

Det kan dock förekomma giltiga förklaringar till förändringar som då inte bör
bedömas vara regressionseffekter. Exempelvis kan en person ha mått dåligt under lång tid och sökt ett flertal
läkare och terapeuter utan att någon nämnvärd förändring skett. Tillsammans med terapeuten T sker dock en
långsam förändring till det bättre som har att göra med att T gjort en noggrann problemanalys och använder helt
andra metoder. Om en person genom studier och träning skaffar sig kunskaper och färdigheter så kommer
åtminstone vid en effektiv träning inte en full återgång att ske till det tidigare värdet. Det kan här empiriskt
klarläggas hur förändringen skett.
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Exempel: ”Eleven presterade uruselt förra terminen, så jag bestraffade honom. Han presterade mycket bättre
nuvarande termin. Det är klart att bestraffning är effektiv för att höja elevers betyg.”
Sällsynta prestationer följs ofta av mer vanliga, så förändringen kan vara en naturlig återgång (regression)
mot medelvärdet. Tankefel av detta slag kan leda till att värdet av straff överskattas.
Ett annat exempel kan vara att sådana fluktuationer på börsen som är slumpmässiga tillskrivs tänkta orsaker, som
kommer att påverka köp- och säljbeslut. Besluten fattas då utan saklig grund och kan komma att påverka
fluktuationen. Om människor exempelvis tror att aktiekursen har ökat för ett visst företag därför att det är
framgångsrikt, så kan efterfrågan öka och kursen stiga ännu mer. I värsta fall kan företaget bli så övervärderat
att det slutar med en krasch.

Ett annat exempel utgör situationen för barn till mycket framgångsrika föräldrar. Stor framgång (inom något
område) uppkommer genom samverkan av ett flertal gynnsamma och slumpmässiga omständigheter i genetiska
faktorer, miljöfaktorer, samhällsutveckling, lokala förhållanden etc. Det händer sällan. Barnen har för det mesta
inte samma tur och återgår oftast närmare populationens medelvärde och detta trots att de ibland kan dra någon
fördel av en förälders framgång. Förälder eller barn bör inte se detta som ett misslyckande utan bara som en
vanlig naturlig återgång mot populationens medelvärde. Det sagda motsäger inte att det i sällsynta fall händer att
ett barn till en framgångsrik förälder får samma eller ännu större framgång. Det kan naturligtvis råda olika
värderingar om vad som betraktas som framgång.

Reklamattitydfel
De flesta människor förnekar att reklam påverkar deras attityder, men det finns evidens för att reklam kan starkt
forma människors attityder (se Wilson m.fl., 1998). Människor underskattar även den utsträckning i vilken deras
attityder har ändrats även när förändringen är avsevärd (a.a.). Vi har alltså en illusion att vi kontrollerar våra
attityder mer än vi faktiskt gör, vi överskattar vår fria vilja i förhållande till reklamen. Att reklam har effekter på
köpandet (åtminstone om den är effektivt utformad) framgår indirekt av de enorma belopp som förbrukas på
reklam. Ibland verkar dock reklammakare och säljare begå tankefel ur säljsynpunktnär de använder reklam som
många reagerar negativt på eller där de tilltänkta köparna har svårt att uppfatta varumärket eller budskapet.

Reklamfel
Med reklamfel avses här de tankefel som ur saklig synpunkt (inte påverkanssynpunkt, men det finns sådana fel
också med t ex anstötlig eller kontraproduktiv reklam) figurerar i reklam typ annonser, reklamblad eller TVreklam.

Dessa tankefel torde vara medvetna i vinstsyfte och har ofta formen av skevt urval av aspekter, vaghet,
repetitioner, suggestioner, överdrifter, vädjande till känslor och motiv typ sexuella motiv, frånvaro av evidens
för varans påstådda förträfflighet och förtigande av omständigheter som den tänkte köparen borde få kännedom
om. Det som sägs kan i och för sig vara sant (om det är såpass preciserat att det blir meningsfullt att tala om
sanning), men den till mottagaren förmedlade bilden blir falsk på grund av förtigande av relevanta
omständigheter i sak.
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Det grundläggande felet med reklam (till skillnad från objektiv produktinformation, som är korrekta och
systematiska uppgifter om en produkt) är att den konstrueras för att maximalt gynna säljarens ekonomiska
intressen och maximalt missgynna köparens ekonomiska och praktiska intressen (t ex av en fungerande och
hållbar produkt). Det är anmärkningsvärt hur lögnaktig reklam kan tillåtas i ett modernt upplyst samhälle och
åstadkomma en massiv mental förorening i samhället. Detta kan sammanhänga med producenters och säljares
starka inflytande i det politiska makt-intresse-fältet och konsumentintressenas mycket svaga ställning.

Sven Lindqvist påpekar redan 1957 i sin tankeväckande analysbok med titeln ”Reklamen är livsfarlig” att
”Modern aggressiv försäljning har som sitt mål att hindra ett förnuftigt beteende från köparens sida”, d.v.s. att
skapa tankefel. Detta torde vara något som utmärker även de politiska partiernas antiintellektuella
reklamkampanjer (med hjälp av professionella reklambyråer) under valrörelserna, dvs. en förnuftig demokratisk
debatt och klargöranden av tilltänkt politik undergrävs medvetet och bedrägligt genom reklamtänkande. Genom
att partierna själva utnyttjar skrupelfria reklammetoder kan de misstänkas bli mindre benägna att förhålla sig
kritiska till reklam som samhällsfenomen. Partierna ser inte till att förhålla sig oberoende utan blir korrumperade.

Rekontextualisering
Den ursprungliga betydelsen av ett citat eller uppgift eller en bild kan förändras när de dyker upp i ett annat
sammanhang (kontext) (Fairclough, 1995; Lundström, 2001). Den ursprungliga källan kan också ha försvunnit,
vilket kanske ibland är en fördel, så inte källan felaktigt får stå för en annan betydelse. Ett vanligt exempel
på problemet är återgivningen av en intervju i ett journalistreportage i tidning eller TV. Den ursprungliga
intervjun kan vara lång med mycket som sagts. Journalisten plockar ut några fragment, för samman dessa och
justerar dessutom språket, så det blir mer läsarvänligt – allt görs utifrån journalistens förståelse och tolkningar,
dvs. journalisten skapar ett annat sammanhang än det som intervjupersonen uttalade i intervjun. Ett exempel är
en TV-intervju där jag blev intervjuad med 14 frågor, varav den första plus den sista frågan med mina svar
sändes på TV. Detta ledde till en helt annan tolkning av mitt svar på den sista frågan. Tittare trodde att detta
hängde ihop med den första frågan och svaret på denna, när de nu kom intill varandra i sändningen. Ett annat
exempel utgör att intervjupersoner och skribenter i media ofta råkar ut för rubriker som de inte önskat sig och
som ofta inte svarar mot vad de velat uttrycka. Rubrikerna sätts av redaktionen och inriktas på att fånga läsares
uppmärksamhet snarare än på korrekthet i sak. Att förbise att uttalanden, bilder etc. har utsatts för
rekontextualisering utgör ett källkritiskt tankefel.

Relativistfel
Det händer att människor hävdar att ett påstående kan vara sant för andra, men inte för dem själva. Relativism
är synsättet att sanningen är relativ till person, tid, kultur, plats etc. Övertygelser kan naturligtvis vara olika för
olika personer, men sanningar om sakförhållanden bör vara desamma. Sanningar är inte individrelativa.
Exempelvis kan inte planeten jorden i verkligheten vara platt för en person och rund för en annan. Däremot kan
övertygelserna om jordens form skilja sig åt. Nu finns det en del sakförhållanden som är individrelativa, t.ex. kan
individer ofta reagera olika på samma medicindos. Däremot lär inte den kemiska sammansättningen hos
medicinen variera med person.
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Relevansfel
Det förekommer många tankefel, som innebär att icke relevanta uppgifter beaktas eller anförs. En del av de
övriga här listade tankefelen, t.ex. personargument, innebär just relevansfel, som därmed är en omfattande och
vanlig kategori.

Religionens överhöghet
Från kyrkligt och kristet håll är det en ofta framförd tankegång att den egna religionen är överlägsen andra
religioner, livsåskådningar och kulturella aktiviteter. Detta har bland annat tagit sig uttryck i omfattande
missionsverksamhet i syfte att omvända människor till den egna religionen. Ibland kan man även stöta på
exemplar av Nya testamentet på svenska hotellrum (men aldrig handböcker för humanister, ateister etc.) Trots
den svenska lagen om religionsfrihet 1951 har jag under min skoltid därefter fått höra och läsa okritiska
framställningar av kristen lära och rabbla mängder av psalmverser. Vid de skolavslutningar som sker i kyrkor har
prästerskapet passat på att ge lämpliga doser kristen lära och psalmverser trots att en del barn och föräldrar
frigjort sig från svenska kyrkans andliga förtryck. Detta pågår t.ex. fortfarande i den församling jag råkar vara
bosatt och mina barn har med mitt ogillande utsatts för doktrinärt religiöst prat. Historiskt sett har den kristna
religionens företrädare medverkat i och uppmuntrat stora mängder illdåd, något som fortfarande pågår. Ändå kan
predikanter anse sig företräda någon slags överlägsen andlighet. Exempelvis ringde 2006 ett par företrädare för
en kristen kyrka på dörren och jag förklarade vis av tidigare erfarenheter av beskäftigt prat att vi inte hade något
intresse av några resonemang. Repliken blev: ”Så ni är inte intresserade av andlighet”. Att andlighet skulle
kunna ha något annat innehåll än den primitiva religiösa propagandans verkade inte ingå i dessa predikanters
tänkande. Det har framgått av uppgifter i en facktidskrift hur missionärer envetet tränger sig på och besöker
kvarvarande rester av folkgrupper som bett att få bli lämnade i fred – är det andlighet? Religionsföreträdares
självpåtagna tolkningsföreträde och brist på respekt för oliktänkande är ett upprepat och påtagligt kulturfenomen.
Idén att man inte bör kritiskt diskutera religion förekommer ibland, men det finns ingen anledning varför
religioner skulle vara befriade från kritisk granskning.

Religionsföreträdare brukar inte känna sig förhindrade att uttala kritik kring andras uppfattningar. Att respektera
religionsfriheten är en sak. En helt annan sak är att undanta religionsföreträdares uttalanden och handlingar från
kritik – det skall vi absolut inte ställa upp på.

Ett ofta påtalat exempel på idén om religionens överhöghet utgör katolska kyrkans behandling av den italienske
astronomen och fysikern Galileo Galilei som bland annat stödde Kopernikus tes om att jorden rörde sig runt
solen. Kyrkan beordrade honom år 1616 bland annat att inte använda denna världsbild. Det var först för några år
sedan som katolska kyrkan erkände att Galilei, länge ansedd som en av vetenskapshistoriens giganter, hade rätt.

Ett annat exempel utgör den kristna kreationismen, vars företrädare hävdar att skapelsen gick till som det
beskrivs i bibeln, samtidigt som forskningen om den geologiska och biologiska utvecklingen sedan länge
pekar på helt andra förlopp. Inställningen hos den kristna religionens företrädare att just de skulle sitta
inne med sanningen bör betecknas som ett tankefel.
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En del andra anmärkningsvärda exempel utgör vissa kristendomsföresträdares avvisande av kvinnliga präster,
attacker mot homosexuella och uppfattning att äktenskapsbegreppet i kristen anda skulle vara förbehållet
parter som är man och kvinna. Det politiskt styrda samhället kan naturligtvis besluta vad det finner lämpligt
utifrån andra utgångspunkter än kristen ideologis anspråk på överhöghet.

Det förtjänar att framhållas att religioner även eller möjligen kan ha vissa fördelar i mänskliga samhällen. De
kan t.ex. ha bidragit till social stabilitet och till upplevelse av mening i tillvaron. Religioner kan även ha
värdefulla etiska principer som kommit att spela roll i samhällsutvecklingen. Det finns hjälporganisationer såsom
Frälsningsarmén m.fl. som verkar drivas av religiösa motiv och etik. Se även Religionsfel.

Religionsfel
Religionerna kan betraktas som ett förvetenskapligt stadium vad gäller att förklara världen och människans
tillvaro och som ett psykologiskt fenomen vad gäller att skapa mening i och uthärda livet mellan födelsen och
döden. Sådana funktioner kan en religion ha för människor utan att den i någon mening är sann. Som filosofen
Quine påpekat är gränsen mellan religion och vetenskap flytande och det finns exempel på hur vetenskapliga
teorier hanteras analogt med religiösa teorier. Religioner kan innehålla etiska principer eller
lämplighetsregler för vad människor bör göra och inte göra och får inflytande över människors tankar, känslor
och handlingar. Religioner kan säkert ha positiva funktioner såsom att skapa social stabilitet och dämpa ångest,
men kan även som väl känt åstadkomma mycket elände i form av t.ex. häxprocesser, religionskrig och kyrkligt
förtryck mot oliktänkande. Det kan dock tänkas att världsliga makthavare och kyrkans egna företrädare
missbrukar religionen för egna syften, t.ex. plundring, girighet, maktsträvan och karriär. Historien vimlar av
exempel på missbruk av religion.

Ur kritisk-vetenskaplig synpunkt kan hävdas att det finns en mängd religioner, vilka åtminstone delvis motsäger
varandra. Att godtyckligt välja en av dessa och hävda att den är sann utgör ingen godtagbar saklig grund för att
religionens föreställningar skulle vara sanna. Att vi normalt sett är födda inom en grupp med viss religion utgör
inget sakligt skäl för att just denna religion är sann, t ex att religionens gudavärld existerar. Det har förekommit
olika filosofiska och teologiska försök att formulera bevis för den kristna gudens existens, men inget av dessa
håller för kritisk granskning (Dawkins, 2006, 2007, 2008; Hedenius, 1949, 1958, 1978; Onfray, 2006; Sturmark,
2007) .

Religioner kan också innehålla och sprida olämpliga eller felaktiga tankeformer. Inom kristendomen
förekommer t.ex. ett dualistiskt tänkande, som härrör från antik religion och Platon och vilket kyrkofadern
Augustinus förde vidare. Detta tänkande innebar en inbillad tvådelning av tillvaron, t ex kropp-själ, Gud-djävul,
himmel-helvete, god-ond, rätt-fel, ja-nej, antingen-eller, svart-vit. Detta slags tänkande har som det verkar
kommit att breda ut sig i den västerländska kristna kulturen – kanske inte bara på grund av idéhistoriska
förhållanden utan även på grund av sin kognitiva enkelhet. Exempelvis utnyttjade nazismen denna enkla
tankeform när den som filosofen Harald Ofstad (1979) påpekat indelade människor i starka och svaga, i ariska
och andra (som borde utrotas). Politikens endimensionella höger-vänster-tänkande utgör ett annat exempel. TVkanalernas enfaldiga frågesporter med sitt kognitivt enkla rätt-fel-tänkande utgör också ett exempel. Detta slag
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av tankefel brukar ofta benämnas svart-vit-tänkande eller antingen-eller-tänkande. Frågan är väl om inte dagens
New Age-läror ibland lider av platonsk dualism, när de antar samexistensen av en vanlig vardagsverklighet och
en annan verklighet bortom vardagen med olika krafter som inte modern kritisk vetenskap ger något stöd för
ännu i vart fall.

Andra exempel på religionsbaserade tankefel verkar vara ”Du kan dra åt helvete”- tänkandet och ”Du är en
djävul”- tänkandet (som inte behöver vara uttalat), där begrepp är religionsbaserade och innehållet är irrelevant.
Däremot ger sådant tänkande i uttalad form upplysning om en persons inställning i ett visst sammanhang.
Åkallande av en viss ”Fan” eller ”Satan” och flera ”Djävlar” är inte heller ovanligt, men tillför inget i sak, utan
verkar utgöra en form av känslomässig utlevelse eller verbal tomgång. Även motparten kan åkallas med uttryck
som ”Gud i himlen” eller ”Herregud”. En rolighet i sammanhanget är att personer som inte tror på vare sig Gud
eller djävul kan göra sådana uttalanden. Det råder inte religionsfrihet i kulturell mening. Vi bär med oss religiösa
föreställningar i vårt tänkande och känsloutlevelse. Vi tillgriper vanemässigt religiösa begrepp och tankegångar.

Ett annat slags tankefel om religion är de felaktiga tankar människor kan ha om en religion. I Aftonbladet 200602-07 svarar professorn i islamologi Jan Hjärpe på bl.a. frågan vilka de vanligaste missuppfattningarna om islam
är. Hans svar belyser feltänkande om religioner relativt generellt.
”- Att tro att religionstillhörigheten är det som bestämmer vad människor gör och tänker.
- Att föreställa sig att religion är något oföränderligt. Det sker hela tiden förändringar.
- Att tro att folk gör som religiösa ledare säger. Det är snarare tvärtom: religiösa ledare och predikanter
predikar just därför att folk inte brukar göra som de säger.
- När det gäller just islam är det att man antar att allt som görs och alla regler som följs (eller bryts) är något
som står i Koranen.”

Remissfel
Vid förändringar av t.ex. organisationer eller system är det vanligt att man gör en utredning och ett förslag
och skickar på remiss till berörda och till grupper och organ som kan tänkas ha viktiga synpunkter.
Ibland genomför man dock förändringar utan remissrunda och det kan leda till snedeffekter. Ibland genomför
man remissrunda men undviker medvetet eller förbiser relevanta remissinstanser, vilket kan leda till att vissa
aspekter inte uppmärksammas innan förändringen genomförs.

Man kan även gömma undan argumenterande reservationer (inte skicka dem vidare till remissens avsändare)
som landshövding Marjasin på sin tid gjorde som ordförande i länsstyrelsens styrelse i Örbro län och mot
tjänstemännens inrådan. Synpunkter som kunde kommit till nytta nådde aldrig dit de skulle på grund av något
slags helt obegriplig, kontraproduktiv enighetsfilosofi, där till och med protokollen skrevs på så mörkläggande
sätt att det inte ens kunde utläsas att en ledamot reserverat sig (XX hade ”deltagit” i beslutet, hette det) – jag var
ledamot under en period. Förfarandet hemlighölls för ledamöterna ända tills jag av en händelse upptäckte det,
när en instans klagade till mig på att mina synpunkter inte inkommit. En chefstjänsteman beskrev då efter fråga
från mig det rutinmässiga förfarandet för mig och påtalade att cheferna avrått landshövdingen från att stoppa
undan reservationer.
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Ett annat exempel är den förändring mot nedskärning av de administrativa kostnaderna med 25% som när detta
skrivs håller på att genomföras vid Örebro universitet. Förslaget får genomgripande konsekvenser för
organisation och för personals arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Det genomförs genom toppstyrning utan
remissrunda till berörda. Risken är avsevärd att olika svårigheter kommer att uppstå därför att sättet att skära ner
genom att centralisera administration och minska direktkontakt med studenterna kan vara mindre lämpligt eller
att det skapar arbetsmässiga problem som de få personer som driver igenom förändringen inte alls förutsett
på grund av för snäva referensramar och bristande erfarenhet av vad som försiggår i organisationen.

Representativitetsfel
Det är inget ovanligt att små eller skeva stickprov framställs eller hanteras som om de vore representativa för
befolkningen eller någon större grupp. Ett exempel utgör Aftonbladet som t.ex. den 6 augusti 2006 presenterar
de påstådda resultaten av en Internet-enkät om människors ”hemligheter” m.m. med 62 946 personer varav
29 453 kvinnor. Det sägs inget om åldersfördelningen. Den första frågan som redovisas är ”Tycker du bättre om
något av dina barn än de andra?”, på vilken 60 procent av männen och 57 procent av kvinnorna påstås ha svarat
”Har inga barn”. Andelen yngre och singlar bland dem som svarat verkar vara betydande. Det hävdas sedan
utifrån en fråga att ”Var fjärde man är missnöjd med flickvännens kropp och 40 procent suktar efter hennes
väninnor. ” Det är inte bara representativiteten som kan ifrågasättas utan även omtolkningen av vad människor
faktiskt svarat på. Det finns ingen fråga om att vara ”missnöjd” med partnerns kropp. Frågan löd ”Är du nöjd
med din partners kropp?” Svaret ”nej” på denna fråga av 25 procent av männen berättigar inte till Aftonbladets
påstående. Svaret nej på denna fråga behöver inte innebära missnöje – det är Aftonbladets omtolkning. I
rubriken hävdas att fyra av tio svenska män vill ha sex med fruns väninnor. Någon sådan fråga redovisas inte.
Däremot finns frågan ”Har du fantiserat om din partners kompisar?”, på vilken 41,5 procent av männen påstås
ha svarat ja och 25,3 procent nej och 27,3 procent skall ha uppgett att de inte har någon partner (och alltså inte
har någon ”fru”).

Om vi bortser från de som inte har någon partner, så är det rätt räknat 54 procent i det självutvalda stickprovet
som påstår sig ha fantiserat om sin partners kompisar. Hur de svarande tolkat uttrycket ”fantiserat om” vet vi
inte. Hur de definierat begreppet ”kompisar” (OBS pluralformen) vet vi inte heller. Var går gränsen för vem som
är kompis i de svarandes subjektiva världar? Frågan avser strikt sett mer än en kompis. Hur många svarande har
haft minst två i åtanke? Hur många har haft en i åtanke, men ändå svarat ja utan att tänka på att det skall vara
minst två? Hur många har tänkt på ytligt bekanta när de svarat? Att som det sexualfixerade Aftonbladet utan
vidare omtolka ”fantiserat om” till ”vill ha sex med” är tvivelaktigt. Det går att ha andra tankar och att t.ex. göra
en sexuell värdering innebär inte som följd att de ”vill ha sex med”. Det är också en logisk skillnad på att a)
tänka på sex med och b) vilja ha sex med och c) försöka få till stånd sex med och d) faktiskt genomföra sex med
någon. I detta fall fanns begreppet ”sex” inte ens med i frågan.

En närmare granskning visar alltså att det inte redovisats saklig grund för rubrikpåståendet att
”Fyra av tio svenska män vill ha sex med fruns väninnor”. Det finns stora problem med representativiteten hos
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stickprovet, det är skevt med troligen stort inslag av datorintresserade yngre och singlar. Egendomliga
motsägelser finns i materialet, t.ex. väljer 60 procent av männen alternativet ”Har inga barn” på en fråga och 39
procent väljer alternativet på en annan fråga. Att vi inte vet hur de svarande tolkat frågorna och att Aftonbladet
omtolkar och förvränger vad människor faktiskt svarat på undergräver ytterligare sakligheten. Överst på
uppslaget står som största rubrik ”Hemlisarna vi skäms för”. Aftonbladet har i sina 19 redovisade frågor inte
någonstans frågat om den svarande betraktar svaret som en ”hemlis” och inte någonstans frågat om den
svarande ”skäms” för det som uppges i svaret. Inte heller någon av de fem handplockade, namngivna personer
som avslöjar något de gjort uppger sig skämmas. Att Aftonbladet tycker att man bör skämmas betyder inte
att ”vi” faktiskt skäms. Det verkar som Aftonbladet här begår tankefelet att blanda ihop sin egen uppfattning
med läsarnas okända uppfattning. Vi kan här se hur Aftonbladet använder ett skevt stickprov och sedan
förstärker den påstådda resultatbilden genom att glida från det ena språkliga uttrycket till det andra och dessutom
skrupelfritt fabulera ihop sådant som helt saknas i underlaget.

Aftonbladets Internet-enkäter ger missvisande bilder av verkligheten och det är tydligt hur tidningen förvränger
frågor och svar och fabulerar i sensationsskapande säljssyften. Aftonbladet borde skämmas. Varför inte skriva
en artikel om journalistiska hemlisar och skammen kring dem?

Resursignorerandefel
Inom västerländska vårdkulturer och socialt arbete beskrivs människor i stor utsträckning med negativa uttryck
(se t.ex. Wills, 1978). En del av de påstått vetenskapliga teorier (t.ex. psykoanalysen) som förekommer har
inbyggt en negativ människosyn och handlar i stor utsträckning om människors fel och brister. Det förekommer
stora mängder av t.ex. sociala och barnpsykiatriska utredningar där man söker maximera människors fel och
brister och medvetet eller omedvetet underlåter att söka efter och påvisa mänskliga resurser i vid mening. Dessa
behövs naturligtvis för problemlösning och god livskvalitet. Vid svenska socialförvaltningar har man under de
30 år som jag haft insyn i utredningar till domstol haft som en grundläggande, men olaglig, princip att undvika
eller undanhålla resursanalyser rörande de utredda personerna i de utredningstexter som ingivits till domstol
(jfr socialtjänstlagens krav rörande att frigöra och utveckla människors resurser och svensk grundlags
krav på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” – dessa lagrum har man medvetet struntat i – några undantag
kan förstås finnas som inte jag fått under ögonen). Konsekvenserna av det här beskrivna maktmissbruket
kan ha blivit svårartade och mest för de berörda barnen.

Retorikfel
Att en retorisk argumentation skulle ha något att komma med i sak utgör ett tankefel. Det är heller ofta inte
syftet med en retorisk argumentation utan syftet kan t.ex. vara att skapa en stämning eller sammanhållning, att
övertyga i ett svagt sakläge, att avleda från sakfrågan etc. Men ibland avges t.ex. i sak nonsensartade svar
utformade i språklig retorik. Vid retorik lämnas ofta sakförhållanden och logik därhän.

Retuscheringsfel
Det är väl känt att fotomodeller och kändisar ofta inte ser ut exakt så i verkligheten som de framstår på
bilder. Som beskrivs i Aftonbladet den 4 februari 2007 så finns två grupper av tekniker för att skapa
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en person som egentligen inte finns i verkligheten. Genom s.k. ”styling”-tekniker såsom löshår, ögonskuggor,
förlängda ögonfransar, kosmetika, nagelmålning och tricksande med kläder och skor kan en persons utseende
förändras. Genom s.k. retuscheringstekniker kan bilden av en person förändras och förbättras (inte alltid
till det bättre). Exempelvis kan näsor förminskas, ansiktsrynkor tar bort och huden ges extra lyster. Bröst
kan förstoras, midjor bli smalare och ben förlängas. Kontraster i bilden kan förstärkas och färgerna kan
skärpas och fördjupas. I Aftonbladet beskrivs hur reportrarna Björn och Jessica med tillgänglig teknik
förvandlas till supermodeller. Efter omvandlingen reflekterar Jessica:
”Jag tittar länge på bilden. Nu har jag en ny idealbild att mäta mig mot. Den mest djävulska. Hon liknar
mig. Men det är inte jag.”
Alla vi godtrogna konsumenter av reklam och media tror nog i de flesta fall oreflekterat att de människor som
skapats genom styling och retuschering faktiskt existerar. Men det gör de inte och det behöver inte ens
finnas någon namngiven person som utgjort underlag.
Vi begår ett tankefel rörande existens varje gång vi tror att en person finns på så sätt som en retuscherad
bild visar. Bilderna brukar inte vara försedda med någon upplysning om att retuschering skett. Ett ännu
mer långtgående tankefel är när den som avbildas i förändrad form själv helt identifierar sig med bilden
- ”detta är jag”.
Ett följdtankefel kan vara att alla vi oretuscherade kan jämföra oss med de av reklam och media föreskrivna
förfalskade idealen och tycka oss ha dåligt utseende. Detta befrämjar naturligtvis allehanda ekonomiska
intressenter kring vårt utseende från plastikkirurgkliniker och tillverkare av bluffpreparat för bantning till
skönhetskliniker, tillverkare och försäljare av kosmetika, kläder och skor. De som suggereras till
tokerier och psykiska störningar såsom anorexia nervosa får den skattebekostade sjukvården försöka
hjälpa. Det motgift i form av kritiskt tänkande som torgförs i medias dans kring guldkalven är minimalt.
Kritiskt tänkande kan motverka försäljning och annonsintäkter i media. Enligt Aftonbladet den 5 februari
2007 så uppgick försäljningen av enbart kosmetika och hudvårdsprodukter 2005 till 11,5 miljarder kronor
i Sverige, alla andra artiklar och tjänster i skönhetens tjänst tillkommer med stora belopp. Och stora mängder
tid satsas på den egna skönheten. Och vi påstås bli alltmer missnöjda med vårt eget utseende. Frågan är väl
om andra bryr sig särskilt mycket om hur vi ser ut – de har antagligen nog med bekymmer om sitt eget
utseende? Utseende behöver inte vara betydelselöst, men det verkar som om vi i mångt och mycket driver
utseendefixeringen för långt. Tänk om vi vore minst lika intresserade av t.ex. bildning, politik eller
av att hjälpa andra?

Rikedomsfelet
Ibland förekommer tankefelet att pengar är ett tecken på att något är rätt tänkt, att personer eller företag med
stora ekonomiska resurser troligen har rätt. Motexemplen är många på hur giriga aktörer tänkt fel men ändå
skaffat sig stora rikedomar. Skandalföretaget Enrons bokföring blev inte riktig för att Enron disponerade stora
ekonomiska resurser. Den som med fula metoder skapat stor rikedom tänker naturligtvis inte i allmänhet mer rätt
än den fattige. Inte heller fattigdom ger något företräde till att tänka rätt.

Riskbedömningsfel
Vi tenderar att överskatta låga sannolikheter. Ett paradexempel är hur vi oupphörligt luras och lurar oss
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själva att köpa lotter trots att sannolikheten för vinst av betydelse är försumbar. Ägnar vi oss åt lottköpande
är risken för ekonomisk förlust näst intill 100%, men så ser vi det ofta inte i vårt önsketänkande. Vi kan
i hypokondrisk anda starkt överdriva risken för att vi kan drabbas av en viss sjukdom. Vi kan även i en
föreställning om osårbarhet tro att vi inte kan drabbas av någon sjukdom eller olycka. Själv hade jag
aldrig räknat med att drabbas av en åldersbetingad nedsättning av synen förrän den så att säga tvingade
mig att skaffa glasögon. Genom att vi exponeras mer för de händelser som media rapporterar om än
för sådant media inte eller sällan rapporterar om så kan vi skaffa oss felaktiga uppfattningar om
olika risker. Media skriver t.ex. flitigt om trafikolyckor och brott, men mycket lite om de många gånger större
mängderna av offer för t.ex. rökning och alkohol. Påvisande av mycket små förekomster av ämnen i
livsmedel kan få stora rubriker, medan mängder av skadliga ämnen på våra arbetsplatser får förhållandevis
liten uppmärksamhet i media. Hur mycket olika risker diskuteras i media påverkar den mentala
tillgängligheten för riskerna. Vi kan vara omedvetna om allvarliga risker som sällan eller aldrig diskuteras.
Exempelvis förbisåg räddningstjänsten i Umeå i januari 2007 vid inspektion möjligheten av att Norrlandsoperans
golv kunde rasa ner tre meter, vilket det gjorde – ingen tänkte på golvet som en riskfaktor. Tydligen användes
ingen elementär systematik för att riskbedöma lokalen.
Människor verkar inte sällan undvika att tänka om risker. Ett vanligt exempel är att så få spänner fast
sig med bältena i bussar trots att en del har omkommit för att de inte varit fastspända. En annat vanligt
exempel är att många vuxna inte tar på sig hjälm vid cykling eller flytväst i båt.. Riskbedömningar vad gäller att
köra bil, åka båt m.m. i samband med alkoholförtäring kan vara på tok för optimistiska i beaktande av de
olyckor som oupphörligt inträffar. En del tycks ha svårt att inse riskerna med levande ljus och sängrökning.
Inte sällan utsätter sig människor frivilligt för stora risker, t.ex.vid rökning och farliga sporter, men antagligen
tonar man då ner risken för sig själv eller kanske tycker att den hör till och förhöjer känslan. Ibland görs felaktiga
riskbedömningar inom psykiatrin och personer som kommer att skada eller mörda andra skrivs ut eller personer
nekas vård med åtföljande konsekvenser – mordet på utrikesminister Anna Lindh är bara ett av de tragiska
fallen. Dessvärre är riskbedömning inte bara en individuell affär. Barn drabbas av vuxnas dåliga
riskbedömningar, t.ex. kan de stoppa i sig preparat eller omkomma i trafiken. Dålig riskbedömning leder ofta till
konsekvenser för närstående och för samhället, dvs. skattebetalarna. Tankefelen inom detta område kostar ofta
mycket. Ofta kan tråkigheter undvikas genom lite enkelt försiktighetstänkande som många av oss nog
tillämpar, annars skulle mycket mer hända. Vad gäller kemiska substanser finns en ersättningsprincip
enligt vilken en substans som bedöms farlig om möjligt bör ersättas med en mindre farlig eller ofarlig.

Riskelimineringsfel
Ibland kan människor föredra total eliminering av en risk, dvs. nollrisk, framför en proportionellt mycket större
riskminskning som dock inte helt eliminerar en risk. Det kan t.ex. te sig lämpligare att sänka risken från 10% till
1% för en allvarlig händelse än att sänka risken från 0,10% till 0% för en lika allvarlig händelse. Exempelvis
skulle man kunna helt eliminera en låg risk för skada X genom att ta bort ett ämne A, men samtidigt få en ökad
risk för skada Y på samma allvarliga nivå, en skada som A motverkade.
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Rosenröda minnen
Människor tenderar att uppleva förflutna händelser mer positivt än de faktiskt upplevde dem när händelserna
inträffade. I en grupp av experiment intervjuades människor som skulle på semester före, under och efter
semestern. De flesta följde ett mönster med initial förväntan och sedan mild besvikelse. En tid senare
upplevde de flesta händelserna mer gynnsamt än de faktiskt gjorde medan de upplevde dem.
Se Mitchell & Thompson (1994).

Ryktesfel
I en färsk forskningsöversikt om ryktespsykologi definierar DiFonzo & Bordia (2007) ett rykte som
icke-verifierad, cirkulerande, praktiskt relevant information som uppkommer i sammanhang med oklarhet,
fara eller potentiellt hot och som hjälper människor förstå och hantera risker. Redan Allport & Postman (1947)
pekade i sin betydelsefulla bok om rykten på att de uppkommer i oklara och hotande situationer.
DiFonzo & Bordia skiljer begreppsligt på rykten och skvaller – termer som ofta används utbytbart i dagligt tal.
De definierar skvaller som värderande påståenden om enskildas privatliv, vilka uppkommer i
sociala nätverk och som har funktioner som att underhålla, tillhandahålla social information och hålla samman
grupper. De skiljer även på rykten och vandringssägner (”urban legends”), vilka är underhållande berättelser och
som ger information om kulturella sedvänjor och värderingar.

Rykten har rykte om sig att vara otillförlitliga, men det hindrar inte att de ibland kan vara mer eller mindre
korrekta i förhållande till verkligheten och kan även ha överförts korrekt mellan personer oavsett om de
är korrekta eller felaktiga i förhållande till verkligheten. Men falska rykten och förändringar vid överföring
mellan personer gör att rykten generellt sett bör betraktas som otillförlitliga. DiFonzo & Bordia pekar på en
tendens att rykten inom organisationer är sanna. Detta skulle kunna tänkas hänga samman med kunskap
om organisationen och möjligheten att kontrollera för dem som får information. DiFonzo & Bordia betonar
att generellt så varierar ryktens sanningshalt mycket. En del är sanna och kan förbli sanna. En del är falska
och kan förbli lika falska eller bli mer falska.

Det är ett tankefel att hävda att något som påståtts i ett rykte är sant. Ur källkritisk synpunkt skall det förkastas
till dess att det eventuellt visats vara sant. Men det kan också vara ett tankefel att hävda att något påstående är
falskt därför att det kommit ryktesvägen – det kan råka vara sant. Det är även ett tankefel att hävda att ett
rykte bör vara sant därför att det kommer från flera håll – källan kan naturligtvis vara densamma och det enda
ursprungsbudskapet kan vara falskt. En dementi är ingen garanti för att ett rykte var falskt, därför att människor
ofta ljuger. Detta kan vara en förklaring till att rykten kan fortleva även efter att de dementerats och även
motbevisats. Rykten kan även fortleva därför att vi gärna vill tro på dem eller att de passar in väl i en konflikt.
I en del sammanhang, t.ex. politiska, kan rykten om motståndare konstrueras medvetet och spridas. Ett
exempel var när en tjänsteman högt upp i socialdemokraternas partiorganisation sparkades efter att ha
avslöjats hitta på och sprida rykten (eller kanske var det närmast skvaller) om moderaternas partiledare inför
valet 2006. Uppgifter som en part i en konflikt sprider om motparten bör hanteras med extra källkritisk
misstänksamhet.
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Räknefel
Det är inte bara skolelever som begår räknefel av alla de slag. Det gäller även vuxna i privatlivet och i
arbetslivet. Redan i de fyra grundläggande räknesätten grasserar räknefelen och även hos dem som begriper
fullt ut vad de gör så uppkommer plötsliga fel. Siffror som skall användas skrivs också av fel eller slås in fel
i miniräknaren. Lite ouppmärksamhet eller stress kan sabotera en enkel kalkyl. Vid mer komplexa
räkneuppgifter kan tankefel uppkomma kring principerna för hur något skall räknas ut. Jag minns socialchefen
som nära nog blev utkastad när hon inför kommunstyrelsen förklarade att hon räknat fel på ett par miljoner
och hur en revisionsbyrå förklarade att socialförvaltningens bokföring var det värsta de sett. Om man inte ens
bryr sig om att notera siffror så blir det lätt fel. Socialnämndens ordförande hade halv kommunalrådslön för att
bevaka i synnerhet ekonomin, men skötte inte detta och missade bland annat att ansöka om ett statligt bidrag på
någon miljon som kommunen därmed gick miste om. Att fixa en semesterresa (eller snarare fylleresa) till Italien
åt sig själv bakom ryggen på nämnden och en månads behandlingshemsvistelse åt en partikamrat i
kommunfullmäktige kunde han dock avsätta tid för, liksom för en mängd reseräkningar utan angivet syfte med
resorna. Hur mycket och med vilken inriktning man ägnar sig åt att räkna varierar med person och motivation.
En del är mycket pigga på att räkna fel till sin fördel, men i övrigt inte så intresserade av att utföra hederligt
räknearbete. Ett vanligt räknefel vid kalkyler är att man förbiser sådant som tillkommer såsom frakt, resor,
sociala avgifter, moms, försäkringar och löpande underhållskostnader.

Rättvis värld-föreställningen (W – ”just world phenomenon”)
Människor har en tendens att tro att världen är rättvis och att människor får vad de förtjänar (Lerner, 1980).
De människor som råkar illa ut genom arbetslöshet, blir offer för brott eller olyckor har sig själva att
skylla enligt denna föreställning. De som når framgång genom slump eller tur tänks ha gjort sig förtjänta
av framgången genom sin egen skicklighet etc.

Det bör framhållas att människor själva är med och skapar en del av vad som händer dem, men långtifrån
allt. Det finns många skeenden som en enskild människa inte rår över, t.ex. naturkatastrofer eller oförutsedda
händelser på börsen. Men det finns även sådant människor har kontroll över, t.ex. om de röker sig till
lungcancer eller går mot rött ljus och därför blir påkörda på gatan. Det betyder att föreställningen om en
rättvis värld inte i varje läge är felaktig, men den generaliseras till sammanhang där den inte är rimlig.

Rönnbärsfilosofi
Man kan medvetet eller omedvetet förringa värdet av något man gärna vill ha men inte kan få. Uttrycket
rönnbärsfilosofi kommer från fabeln om räven och rönnbären. ”Surt, sa räven om rönnbären”. Talesättet
kommer ursprungligen från den grekiske författaren Aisopos (ca 550 f.Kr.), men i hans version nådde inte räven
upp till några druvor och förklarade i förargelsen att druvorna var sura och att han inte brydde sig om dem.

Röstetalsfel
Tanken förekommer att ju fler personer som stödjer eller tror på ett påstående desto troligare att det är
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riktigt eller en bra uppmaning. Världen är dock full av exempel där det visat sig att enstaka avvikande personer
hade rätt. Kopernikus är ett av motexemplen. Ett annat motexempel utgör motsägelserna mellan de stora
religionerna med många miljoner anhängare vardera, där högst en religion skulle kunna vara riktig i sak
(bortser från etik och beteendeföreskrifter etc.).

Sakfel i premiss/er/ (”error principalis”)
Om det finns ett eller flera sakfel i de premisser (angivna förutsättningar) på vilka en slutsats eller bedömning
grundas, så kan slutsatsen eller bedömningen bli felaktig eller mindre lämplig. Det förekommer till exempel att
inbillade och obestyrkta premisser förs in i resonemang. Det kan även vara så att någon eller
några premisser fattas för att en slutsats skall kunna dras. Inte sällan saknas helt premisser, men en slutsats eller
bedömning hävdas trots det (något jag skämtsamt brukat kalla ”error flummicus”) – jag talar då om sådant
som kan förekomma ute på fältet, men inte i logikböcker. Ibland nöjer vi oss i praktiken med
sannolikhetspåståenden som premisser. Frågan är då hur väl grundad den påstådda sannolikheten är och om
storleken på den är tillräcklig för att dra någon slutsats eller om vi bör avstå från slutsats.
Problemet med premissernas sakliga kvalitet kan mötas med kritiskt ifrågasättande, källkritisk prövning,
kontroller och en rimlig precision (exempelvis kan en vag premiss vara sann i en tolkning och falsk i en
annan tolkning).

Samarbetande minne
När två eller flera människor gemensamt försöker minnas något så kan de tillsammans minnas mer än
en av dem. De kan förhandla och pröva, men det är inte säkert att den som minns rätt får med de andra på sitt
minne. Det kan finnas en eller flera som gärna vill ha en snedvridning av minnena i någon riktning
på grund av något figurerande motiv, förhandsuppfattning, ideologi, besserwisser-personlighet etc.
Informationer från enskilda kan bli blockerade i en gruppsituation genom att den enskilde inte kommer att tänka
på något som finns i minnet eller inte har motivation eller civilkurage att gå emot andra. Som påtalats av
minnesforskare (Andersson, Helstrup & Rönnberg, 2007), så kan personer intervjuade individuellt rapportera
minnen som inte kommer fram när två eller flera personer skall rapportera gemensamt. Separata intervjuer ger de
bästa resultaten. Detta är något att tänka på för utredare. Det går även att i en senare intervjuomgång låta de
intervjuade kommentera vad de andra ansåg sig minnas av samma händelse. Att höra två eller flera personer
samtidigt är olämpligt när kravet på korrekthet är viktigt. Uppgifter av typen ”Personalen minns ….” är
naturligtvis förkastliga ur källkritisk synpunkt. Det finns personer med namnen A, B, C… som var och en
kan namnges och redovisa sitt minne.

Samarbetsfel
En populär variant av samarbetsfel är att en part som söker helt eller nästan helt diktera villkoren i ett
påstått samarbete beklagar sig över att motparten har som det brukar heta ”samarbetssvårigheter”. Det kan
givetvis finnas situationer där samarbete inte är möjligt och då bör termen samarbete inte användas. Att
människor inte vill lyda order eller inte vill låta sig hotas, förnedras och förödmjukas är något annat än bristande
förmåga till samarbete. Termen samarbete bör inte missbrukas. Den förutsätter hänsynstagande,
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förhandlingsmoment och beaktande av sakläget. Det finns minst två parter kring ett samarbete och en part som
beklagar sig över motpartens samarbetssvårigheter behöver inte vara den som har bäst förmåga att samarbeta.
Det är även orimligt att ställa krav på att ett samarbete skall vara friktionsfritt eller något slags uppvisning i
trevlighet. Det är ett annat ord på ”t”, nämligen ”tydlighet” som är mycket viktigt. Många problem kan uppstå
genom otydlighet i budskap och överenskommelser. Ett vanligt samarbetsfel mellan organisationer eller
myndigheter är att underlåta att samarbeta, när så bör ske. De fem havererade fall inom socialtjänsten
som redovisas av Aronsson (red, 2001) m.fl. påvisar allvarliga konsekvenser av bristande samarbete mellan
organisationer.

Sambandsfel
Rumsliga, tidsmässiga och statistiska samband kan ibland föranleda ogrundade och felaktiga tolkande
resonemang. Om Pettersson bevisligen befann sig i närheten av brottsplatsen så betyder det inte att han begått
brottet, men det utgör en förutsättning för att han skall kunna ha begått det. En mycket relevant fråga är hur
många andra och vilka personer närmare bestämt som befann sig i närheten av brottsplatsen? Om en explosion
hörs i kvarteret och tjutande sirener hörs så behöver det inte betyda att polis och ambulans är på väg till platsen
för explosionen utan de kan vara tillkallade av annan anledning och vara helt ovetande om explosionen, som
var en fyrverkeribomb, som inte hade någon skadeverkan utöver det störande ljudet. Om jag sitter och tänker
på att jag skall ringa en person och innan jag hunnit ringa så ringer personen upp mig, så utgör det inget
övertygande argument för telepati. Det kan t.ex. ha funnits ett gemensamt intresseområde som skapade anledning
till att ta kontakt och ibland kan det råka ske slumpmässiga sammanträffanden i tid. Med de enorma mängder
händelser som vi människor deltar i så vore det konstigt om det inte då och då inträffade tidsmässiga
sammanträffanden, som väcker vår benägenhet att tolka in något utöver själva sammanträffandet. Inte sällan vill
vi tolka in en högre mening i det som sker utan att det finns saklig grund för det. Ibland kan det finnas en
kritiktålig teori eller kunskapsbas som ger saklig grund för att hävda orsakssamband, t.ex. mellan global
temperaturuppgång och minskande glaciärisar och ökande vattennivå i haven.

Om man har siffermässiga mått kan man beräkna statistiska samband mellan två eller flera fenomen. Statistiska
samband kan vara positiva eller negativa. Vid ett positivt samband så ökar två mått tillsammans. Vid ett negativt
samband så minskar det ena måttet när det andra ökar och tvärtom. Ett statistiskt samband är en matematisk
abstraktion som inte på något sätt anvisar huruvida eller på vad sätt det råder några orsak-verkan-förhållanden
mellan de fenomen som man lyckats mäta. Om t.ex. ett positivt statistiskt samband framräknas mellan uppgiven
kroppsvikt och personliga skattningar av hur glad personen är i ett formulär, så är det inte alls klart hur detta
bör tolkas (exemplet är påhittat). Ett flertal tolkningsmöjligheter föreligger. Det kan vara ett slumpresultat eller
ett påhittat resultat för att undersökaren skall ha något att publicera. Resultatet kan också ha uppkommit genom
allehanda metodfel, inräknat tvivelaktigt utformade frågor och räknefel. Resultatet kan även ha uppkommit som
en förväntanseffekt på så sätt att åtminstone en del av de som svarat har utifrån formulärfrågorna anat vilken
hypotes som undersökaren har och har i sina svar påverkats av denna aning. Det skulle även kunna vara så att
glada personer äter lite mer eller att glada personer mer äter sådant som ger mer kroppsvikt (men då kanske inte
äter mer mat). En annan möjlighet är att glada personer rör mindre på sig på jobbet eller på fritiden och därför
samlar på sig fler kilon. Det skulle även kunna vara så att glada personer har en tendens att överskatta sin
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kroppsvikt, när de fyller i formulär. Eller att mindre glada personer underskattar sin kroppsvikt. Det kan även
tänkas föreligga en kulturell föreställning att tjocka personer bör vara glada – denna föreställning kan påverka
personer när de fyller i formuläret på så sätt att de med hög vikt uppger sig vara mer glada och de med låg vikt
uppger sig vara mindre glada (de inser ju att de inte är tjocka och därför inte bör vara lika glada). Det kan också
tänkas att tjocka personer i vår kultur av omgivningen förväntas och suggereras att vara gladare och därför också
faktiskt är det. Förväntningarna skulle även kunna ta sig handgripliga uttryck på så sätt att tjocka personer
serveras större portioner inom eller utom familjen, t.ex. en potatis extra. Det skulle även kunna tänkas att
kroppsvikten i sig påverkar hur glad man är. Det skulle även kunna finnas någon bakomliggande
personlighetsfaktor (tredje faktor) som dels leder till att man äter mer (eller annorlunda mat) och dels leder till
mer glädje – exempelvis skulle utåtriktade sociala personligheter med fler kontakter kunna i det sociala
samspelet både känna mer glädje och stoppa i sig fler kalorier. Vi kan även som tredje faktor tänka oss
mediakonsumtion, t.ex. att en del människor ser mycket på TV-kanalernas underhållningsprogram och blir på
bättre humör av det, men samtidigt snaskar chips och dricker öl m.m. i TV-soffan, varigenom ett statistiskt
samband mellan kroppsvikt och rapporterad glädje uppkommer. Det kan även tänkas finnas flera bakomliggande
faktorer som samverkar i uppkomsten av det statistiska sambandet.

Det går att tänka sig en hel del andra tolkningar också av detta påhittade exempel på statistiskt samband. Jag
hoppas dock de påtalade tolkningsmöjligheterna räcker för att visa att lättköpta schablontolkningar av statistiska
samband typ ”högre kroppsvikt gör människor gladare” ofta utgör tankefel. Verkligheten är ofta mer
komplicerad och svårtolkad än i vecko- och kvällstidningsrubriker.

Samhälls-okunnighetsfel
Felaktiga eller naiva föreställningar om hur samhället fungerar förekommer hos många människor. Det finns
anledning skilja på hur samhället i teorin är tänkt att fungera och hur det faktiskt fungerar. Det kan leda till
stor besvikelse när någon upptäcker att samhället inte fungerade som det är tänkt. Den som begår brott bör
efter polisutredning åka fast och få sitt straff av domstol – tyvärr är det inte så många som åker fast och får
straff. Det som står i tidningen är sant – så borde det vara men ofta är det inte så och det går inte att lita på
sådant som stått i tidningar. Domstolar dömer korrekt eller rättvist – i en del fall dömer de till och med felaktigt.
En oskyldig kan inte bli dömd – jodå, det finns åtskilliga exempel.

Doktorn har rätt och vet bäst när det gäller medicinska bedömningar – det finns gott om exempel där människor
klarat sig bättre genom att själva hitta lösningar eller inte göra som doktorn sagt. I Sverige är vi bäst på nästan
allt – tyvärr inte. Den rike har förtjänat sin rikedom och den fattige har sig själv att skylla – om det vore så
enkelt. Regering och riksdag fattar kloka beslut – därom råder ofta delade meningar och rekryteringsförfarandet
garanterar inte mer klokskap än hos människor i allmänhet. Att politiker gärna vill framställa sig som kloka är en
annan sak. Forskarna vet bäst i en sakfråga – nej, ibland vet andra bättre och forskare kan fegt undvika
kontroversiella och heta frågor – inte bra för anslagen och karriären. Myndigheter fattar väl genomtänkta beslut –
dessvärre inte alltid. Utredningarna inom svenska myndigheter håller god kvalitet – nej, ofta undermålig kvalitet.

355
När de som fattar viktiga beslut om samhället, t.ex. i riksdag och regering eller i de kommunala
fullmäktigeförsamlingarna, har felaktiga eller naiva föreställningar om samhället så kan tankefelen flöda och
besluten bli riktigt dåliga.

Sammanhangsfel (kontextualiseringsfel)
Människor har en utbredd tendens att konstruera sammanhang kring uppgifter/information som de möter.
Stanovich (1999) betecknar detta som ”the fundamental computational bias” och pekar mer konkret på ett antal
tendenser i vårt tänkande.
- tendensen att upprätthålla principer för samtal även i situationer som saknar många av dragen i en
samtalssituation.
- tendensen att ta fram lätt tillgängliga kunskaper även när ett problem är av formell natur och den enda
lösningen är en innehållsfri regel
- tendensen att se design och mönster i situationer som saknar detta eller är slumpartade
- tendensen att resonera genom att göra antaganden som inte angivits i ett problem och sedan
resonera utifrån dessa antaganden
- tendensen att tänka i berättelser.
De grundläggande tendenserna till att skapa sammanhang har säkerligen haft och har överlevnadsmässiga
fördelar. Samtidigt medför de en del tankefel, som blir priset för fördelarna. Exempelvis kan populära
berättelser om mänskliga fenomen konkurrera ut alternativa, korrekta berättelser. Om lille Kalle visar upp
ett blåmärke, så kan man inom en socialtjänstkultur tänka ut en berättelse om hur lille Kalle
blir misshandlad av sin brutala pappa (den utbredda berättelsen om den elaka föräldern). Den korrekta
berättelsen kanske i stället är t.ex. att lille Kalle själv åstadkommit blåmärket eller att han drabbats av ett annat
barns agerande. Men ibland kommer den antagna berättelsen att vara den riktiga.

Det kan vara så att tendensen att anta sammanhang har fungerat väl i sociala sammanhang där
misstag ofta snabbt kan rättas till. Tendensen kan vara mer problematisk i moderna människa-maskin-system
såsom cockpit i flygplan eller operatörsrum i kärnkraftverk eller i komplexa ekonomiska system som
börshandeln eller en nations ekonomi eller i människa-miljö-system med långsam tillgång till information om
effekter.

Sanningsillusioner
Ibland utgörs påstådda minnen i själva verket av lögner, dvs. medvetet vilseledande, ofta med något syfte.
Sådana minnen blir ibland trodda därför att en person lyckas ge ett trovärdigt intryck och vi har en benägenhet
till "truth bias", dvs. övertro på att uppgifter är sanna. I rättsliga sammanhang förekommer inte sällan lögnen att
man inte minns, fast man mycket väl minns. Det påstådda minnesfelet består i att man inte vill tala om vad som
hände. Observera att det är en logisk skillnad mellan att verka trovärdig och att tala sanning. En person som
verkar trovärdig kan mycket väl vara bra på att ljuga och en som inte verkar ”trovärdig” kan tala sanning. Den
som ljuger vill ofta bli trodd och söker uppträda på ett trovärdigt sätt, vilket kan ge oss en illusion av att
personen talar sanning. I svenska domskrivningar används ofta termer som ”trovärdigt intryck” som ologiskt
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argument. En sann respektive en falsk berättelse kan ge samma trovärdiga intryck och kan vara omöjliga att
skilja på, om det inte finns annan information som avgör sanningsfrågan.

Sannolikhetsfel
Språkliga uttryck med termer som ”sannolik”, ”sannolikhet” och ”säker” förekommer inte sällan. Mycket
vanliga är även vissa synonymer till sannolik som ”trolig” och ”troligen”. Olika förstärkande ord kan läggas till
som ”mycket”, ”hög”, ”låg”, ”föga” etc. I samband med sådana uttryck förekommer ett flertal tankefel. Inte
sällan används sannolikhetsuttryck i olika övertalande sammanhang, vilket ger ytterligare anledning till skepsis
när sannolikhetsord dyker upp.

- Undersökningar har visat att människor ger olika och rätt skiftande innebörd åt sannolikhetstermer. Exempelvis
kan en person med termen ”sannolikt” avse storleksordningen 10-20% och uppåt, medan någon annan menar
åtminstone 80-90%. Termen ”säkert” verkar av de flesta ges innebörden 100%, men det hindrar inte att en
betydande andel kan nöja sig med sannolikheten 80-99% vid användning av denna term. En persons egna
betydelsetillskrivning till en sannolikhetsterm kan lätt bli överförd till en annan persons uttalande, när den andre
menar något annat. Exempelvis så kan jag tro att Kalle menar minst 90% när han talar om ”hög sannolikhet”,
medan han faktiskt inte kräver mer än 50% sannolikhet för att använda termen.

- Det förekommer att sannolikheten ignoreras (W – ”neglect of probability”; se Baron (2000)). Ett exempel
utgör att man använder något ohållbart resonemang för att inte använda säkerhetsbälte. ”Det händer inte mig”
eller ”Det händer inget på den här korta sträckan” verkar en del resonera. Någon kan hävda att det förekommit
en olycka där någon inte kom loss på grund av säkerhetsbälte. Både statistik och allmän erfarenhet ger tydliga
besked om att det är fördelaktigt att använda säkerhetsbälte och det är sällsynt att det skulle vara en nackdel.
Sannolikheten för olycka kan aldrig bedömas som noll vid bilåkning. Att sannolikheten för olycka ökar vid
fortkörning tycks en del förbise. Körstilen påverkar sannolikheten.

Vid lottköp, vadslagning m.m. kan människor ofta bortse från att möjligheten till vinst är försumbart liten.
Människor kan också betala dyra försäkringspremier för sällsynta skadetyper (med en hel del finstilta undantag)
utan att före försäkringens tecknande begära uppgifter om vanligheten av skadorna.

- Inom statistik kan man ge termen sannolikhet en exakt matematisk innebörd, ett slags objektiv sannolikhet.
Sannolikhet brukar definieras som antalet inträffade fall genom totala antalet fall (definierade på något sätt)
och varierar då siffermässigt mellan 0.00 och 1.00 eller uttryckt i procent mellan 0 och 100 procent.
Exempelvis bör vid 100 kast med en krona cirka 50 kast resultera i krona och cirka 50 i klave. Resultatet blir
i genomsnitt 50% objektiv sannolikhet att få krona. Men det är inte uteslutet att någon kan uppleva en annan
subjektiv sannolikhet, t.ex. utifrån en idé att kronan är en speciell tur-krona eller att man kan med tankekraft
påverka utfallet av kasten eller att eftersom tre klave i följd erhållits så är sannolikheten att nästa kast ger en
krona högre än 50%. Alla dessa subjektiva idéer kan anses vara tankefel.

- I många fall när vi talar om sannolikhet så har vi ingen beräknad objektiv sannolikhet att falla tillbaka på utan
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vi gör en uppskattning utifrån kunskap, erfarenhet och eget tänkande, en subjektiv sannolikhet enbart, men som
vi ändå kan ta oss för att uttrycka i sannolikhetstermer. Exempelvis kan vi hävda att det är ”högst sannolikt” att
Kalle gjort sig skyldig till ett visst inträffat brott eller någon professionell tyckare kan hävda att det är 90%
sannolikhet för att det kommer att gå illa för Kalle om han stannar i hemmet och i den lokala miljön. Det kan
nog allvarligt diskuteras om sannolikhetstermer bör användas i samband med upplevelser och tyckanden.
Det blir lätt frågan om övertalande retorik utan saklig grund. Viktigare är att specificera och kritiskt pröva de
konkreta evidens som föreligger. Innebörden av begreppet sannolikhet blir tvivelaktig eller oklar i en del
subjektiva sammanhang. Frågan är om ”Kalle kommer sannolikt att råka illa ut” betyder något mer än
”Jag tror att Kalle kommer att råka illa ut”, dvs. talarens personliga föreställning. Någon annan kan ha en
annan tro kring Kalle. Användning av termen ”sannolikt” framstår som ett kamouflage för subjektiviteten, ett
försök att göra subjektiviteten mer objektiv. Att tänka sig en subjektiv sannolikhet vara av samma karaktär som
en objektiv innebär ett tankefel.

Ett exempel utgör två rapportskrivare för många år sedan på temat ”invandrare och missbruk” som fick viss
handledning av mig.De kom till mig och berättade att polisen i Örebro meddelat dem att 70% av invandrarna
missbrukade (i sig ett mycket oklart uttalande bland annat vad gäller definitioner). Jag bad dem fråga polisen var
de fått siffran ifrån. Svaret blev att den kom från polisen i Uppsala. Rapportskrivarna hade då insett betydelsen
av att söka en siffras ursprung och kontaktade polisen i Uppsala angående hur siffran tillkommit. Det uppgavs att
siffran var en subjektiv uppskattning gjord av en enskild invandrare som polisen hade kontakt med. När denna
subjektiva siffra förflyttats till Örebro framstod den som en objektiv sannolikhet som okritiskt fördes vidare. Det
var naturligtvis ett källkritiskt misstag att vidareförmedla en sådan för en folkgrupp närmast kränkande siffra
utan åtföljande specifikation av hur siffran tillkommit.

Ett annat exempel: En domstol hävdade subjektivt i en domskrivning att hämndmotiv inte kunde föreligga därför
att så lång tid som ett år förflutit. Huruvida hämndmotiv uppkommer och hur länge de kan vara i tid torde vara
högst individuellt. Det finns många motexempel på hur människor hämnats efter det att många år förflutit. Enligt
domstolens resonemang skulle sannolikheten för hämndmotiv efter ett år här vara noll eller försumbart låg.
Det ter sig anmärkningsvärt att domstolens ledamöter var eniga om denna bedömning som inte krävs särskilt
mycket livserfarenhet för att kullkasta.

- Att utan vidare utgå från att objektiva, beräknade sannolikheter är felfria utgör en annan typ av fel. Vid
uppkomsten av siffror kan förekomma alla möjliga slags felkällor. En typ av fel som kan göra beräknade
sannolikheter felaktiga är registreringsfel. Vid en undersökning av inrapporteringen till SCB rörande
ekonomiskt bistånd till familjer fann vi på en mindre socialförvaltning att registreringen av en av de
angivna familjetyperna i 87% av fallen var felaktig på grund av att handläggaren uppfattat fel eller slarvat
med klassificeringen. Kanske förekom liknande fel på andra socialförvaltningar. Ett annat exempel utgör
statistiken över medelvårdtider vid placeringar inom socialtjänsten. Enligt en statistiker på socialstyrelsen
jag för många år sedan talade med var dessa siffror inte korrekta av den anledningen att det ibland inte
inrapporterades när vård upphörde. Sannolikhetsberäkningar på sådana siffror blir naturligtvis felaktiga.
Andra typer av fel kan uppkomma vid frågeundersökningar genom t.ex. intervjuares påverkan av svaren
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och tolkningar av vilket svarsalternativ som är tillämpligt. När jag under ett par års tid åtta gånger blev uppringd
och intervjuad av SCB:s intervjuare för en stor arbetskraftsundersökning så varierade intervjuarna och
det förekom inkompetenta inslag av typen att intervjuare föreslog svarsalternativ innan jag gett något svar eller
fått tid att tänka fram ett svar. Själv företog jag mig i egenskapen av svarande privatperson experimentet att på
en av frågorna avge ett från gång till gång något varierande felaktigt siffermässigt svar. Det fanns knappast
någon praktisk möjlighet att avslöja denna felaktighet. Hur många andra som avgav felaktigt svar på den aktuella
frågan går inte att veta, men det kan ha varit de flesta.

- Även om en objektiv sannolikhet är korrekt beräknad från grunden så kan den inte generaliseras hur som
helst, vilket ofta sker. Sannolikheter kan variera över tid och kan skilja sig mellan olika kulturer och geografiska
områden. Sannolikheten för ett visst beteende hos 15-åringar i Stockholm kan inte utan vidare generaliseras
till att gälla för 15-åringar i Arjeplog eller i Karlstad. Sannolikheter beräknade på den amerikanska befolkningen
kan inte utan vidare föras över till den svenska befolkningen. Sannolikheter beräknade på ett litet stickprov barn
i Solna år 1956 kan inte föras över till barn i Skåne år 2006. Samhället och miljön förändras och därmed många
sannolikheter.

- Det förekommer ibland omvändningsfel rörande sannolikheter. Sannolikheten för A givet B är inte densamma
som sannolikheten för B givet A, även om det skulle någon sällsynt gång kunna inträffa i något sammanhang.
Om sannolikheten för att få ångestproblem givet att ha blivit misshandlad i barndomen kan beräknas till cirka
20%, så följer inte omvändningen att ångestproblem innebär 20% sannolikhet för att man blivit misshandlad.
Förekomsten av ett flertal andra och vanliga grunder till uppkomst av ångest gör att den senare sannolikheten bör
vara mycket lägre, t.ex. 2% (OBS att sifferexemplet är påhittat). Det förekommer ibland ett teckenlistetänkande
där man menar att de listade tecknen tyder på en viss typ av problem, t.ex. drogmissbruk, alkoholproblem eller
sexuella övergrepp. Sådana listor leder dock ibland till tankefel, när man rätt tanklöst förbiser att andra orsaker
ofta eller ännu mer ofta ger upphov till ett eller flera av de listade tecknen. Det är riktigt att t.ex. sexuella
övergrepp med någon sannolikhet (t.ex. 20%) skulle kunna ge upphov till att lilla Lisa uppvisar tecknet
sängvätning. Men det är också riktigt att en mängd andra möjliga faktorer bakom sängvätning finns, t.ex. att lilla
Lisa har det kämpigt med att vara på dagis, att föräldrarna grälar och bråkar, att lilla Lisa blivit trakasserad av
kamrater, att lilla Lisa fått ett litet syskon m.fl. Det är även riktigt att alkoholproblem hos en anställd med någon
sannolikhet kan ge upphov till tecknet frånvaro/sjukskrivning. Men det är också riktigt att det förekommer en
mängd andra orsaker till att människor är frånvarande såsom allehanda sjukdomar, utmattning, dålig
arbetsledning, mobbning på arbetsplatsen, familjeproblem, depresson m.m. Teckenlistetänkandet innebär,
åtminstone i mer slarviga tillämpningar, att omvändningsfel beträffande sannolikheter begås och konsekvenserna
kan ibland bli synnerligen destruktiva för de berörda. Vanföreställningar, som är svåra att rubba, kan byggas upp
om personer och kan vara svåra att rubba ens med saklig argumentation. I ett fall gick en personalansvarig
omdömeslöst till en arbetsledare och förhörde sig om en person som haft totalt sex frånvarodagar möjligen
kunde ha alkoholproblem – den som varit frånvarande kontaktades inte.

- Det förekommer även en benägenhet att överskatta låga sannolikheter, t.ex. chansen att vinna i lotterier, och en
benägenhet att underskatta avsevärt högre höga sannolikheter, t.ex. risken för olycka vid fortkörning med bil.
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- Ett annat sannolikhetsfel innebär att vi kan tro att sannolikheten för en kombination av två eller flera fenomen
är större än för ett av fenomenen, vilket inte är teoretiskt möjligt. Om sannolikheten för att en person
har egenskap X är 20% och sannolikheten för att en person har egenskap Y är 5%, så kan vid oberoende mellan
X och Y inte hävdas att sannolikheten för samförekomst är större än 5%, t.ex. 12%. Sannolikheten för att båda
fenomenen uppträder samtidigt hos samma person får vi genom att multiplicera sannolikheterna för fenomenen,
d.v.s. 0.20 x 0.05 = 0.01 eller 1%. Sannolikheten för att fenomenen kombineras är alltså avsevärt lägre än
sannolikheten för vart och ett av fenomenen. Att vi kan uppleva den som högre än något av fenomenen innebär
ett tankefel.

Det förekommer situationer då vi helt ignorerar sannolikhet (Slovic & Peters, 2006). Om t.ex. ett potentiellt
utfall uppväcker mycket starka positiva eller negativa känslor kan vi bortse från sannolikheten. Ett exempel kan
vara utsikten av en stor spel- eller lotterivinst. Ett annat kan vara möjligheten av en katastrof, t.ex. en
terrorattack, med mycket låg sannolikhet. Sunstein (2003) talar om ”probability neglect”, där människors
uppmärksamhet fokuseras på utfallet, utan att uppmärksamma sannolikheten.

Satsningsillusion (W – ”sunk cost”)
Efter det att vi satsat eller investerat i något så ökar vår bedömda sannolikhet att satsningen skall ge
avkastning.

Knox & Inkster (1968) bad spelare på hästar att bedöma sannolikheten för vinst under två olika villkor.
En grupp av spelare hade just satsat två dollar och skattade chansen att vinna som i medeltal 4.81 på en
7-gradig skala. En annan grupp av spelare stod i begrepp att satsa två dollar inom 30 sekunder. Dessa
skattade chansen att vinna till i medeltal 3.48 på en 7-gradig skala. Den subjektiva sannolikheten för
vinst ökade alltså efter det att spelare satsat. Detta experiment kan misstänkas utgöra en modell för vad
som händer i många andra beslutssituationer.

Scientism
Enligt Nationalencyklopedin avses med scientism en ”filosofisk uppfattning som tillerkänner den empiriska
vetenskapen en grundläggande och avgörande betydelse för all mänsklig kunskap”. Det hävdas att termen
ofta används för att kritisera en överdriven tro på vetenskapen.

Den finske filosofen Georg Henrik von Wright (1993) talar om scientism som en ”en okritisk och
överdriven tro på att vår tekniskt-vetenskapliga, målinriktade rationalitet kan lösa alla problem och
att frågor som faller utanför dess domän bara kan bli föremål för tyckande och inte för förnuftig
överläggning”.

Selektiv erinring/selektivt minne
Vi kan erinra oss selektivt, t.ex. utifrån något motiv att minnas negativa eller positiva aspekter. Ett typexempel
är konflikter om vårdnad, boende och umgänge för ett barn, där föräldrarna i en del fall ur det förflutna selektivt
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drar fram negativ information om varandra. Positiva aspekter verkar ha försvunnit. Genom selektiv erinring kan
vi få stöd för en uppfattning och samtidigt undvika sådant som skulle tala emot uppfattningen. Eftersom vi inte
kan minnas allt utan bara en mindre del och mer övergripande, så är selektivitet oundviklig. Det gäller att vara
medveten om den. Exempelvis bör en utredare medvetandegöra och redovisa principer för urval och bortval av
information till en utredning. Att återge allt som framkommit är i regel inte realistiskt. Att visa upp
omedvetenhet om hur urval och bortval skett är inte sakligt acceptabelt.

Selektiv varseblivning (W – ”selective perception”)
I en stor mängd information kan vi selektivt se eller höra det vi vill. Urvalet kan bygga på sådant som
förhandsuppfattningar eller en tendens vi har, t.ex. att uppfatta det negativa eller positiva hos något.
En del information som är viktig kan försvinna för den som är selektiv. Selektivitet är oundviklig och
det är viktigt att söka medvetandegöra och klargöra de principer som styrt urvalet. Kritisk granskning kan
göra att man upptäcker selektivitet som behöver korrigeras.

Semantisk mättnad
En mättnadseffekt kan ibland uppstå om ett ord repeteras gång på gång under längre tid (från sekunder
till flera minuter) (Bachmann et al, 2007). Den som lyssnar kan uppleva en förlust av ordets mening eller en
annan mening än den ursprungliga. Meningen ändras lättare för vissa ord än för andra. I vissa fall kan ordet
komma att upplevas som roligt eller okänt. En liknande effekt kan inträffa när ett skrivet ord stadigt
inspekteras under längre tid. Semantisk mättnad inträffar lättare vid trötthet eller utmattning. Enligt
Bachmann et al kan fenomenet ses som ett slags aversion hos medvetandet mot höggradigt förutsägbar
och överflödig stimulering.

Seneffekt vid propaganda
Vi får ofta information från icke trovärdiga källor och kan då till att börja med förkasta den. Men efter en
tid kan vi ha glömt varifrån informationen kom men ha tagit till oss innehållet i informationen, en seneffekt
(eng. ”sleeper effect”) har då uppkommit (för en översikt och kritik se Kumkale & Albarracin, 2004). Effekten
anses inte så stark och utbredd som man en gång trodde.

Seriepositionseffekt (W – ”serial position effect”)
Enheter i början av en lista är lättast att minnas. De följs av enheter nära slutet av listan. Enheter i mitten är
svårast att minnas (Ashcraft, 2002). Effekten utgör en kombination av ”Begynnelseffekt” och
”Avslutningseffekt” och kan även betraktas som en ”von Restorff-effekt” eftersom början och slutet på listan är
mer kognitivt speciella. En praktisk konsekvens är att vid instruktionsgivning så kan något mycket viktigt
placeras i början eller i slutet. Det påstås även vara väl känt bland TV-annonsörer att det ger bäst resultat att
placera reklamen i början eller slutet av ett kommersiellt block.

Sexism
Enligt Nationalencyklopedins ordbok definieras sexism som åskådning enligt vilken könen
har olika värde och det manliga vanligen högst. Termen kommer från engelskans sexism
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och dyker upp 1971. Exemplen på sexism även i det svenska samhället är många. Sexism
saknar saklig grund på det hela taget. I några få aspekter såsom förmåga till barnafödande
och muskelmassa är könen olika, men det leder inte till att de bör ges olika värde. Forskning
om könsskillnader har i vissa avseenden, t.ex. vad gäller verbal förmåga, episodminne och
rumsuppfattningsförmåga påvisat mindre medelvärdesskillnader mellan könen. Det är vid
sådana skillnader för det mesta oklart om de uppkommit genom genetiska skillnader eller
om de uppkommit genom påverkan från uppfostran och samhälle. Små medelvärdesskillnader
har för det mesta ingen praktisk betydelse och säger inget om enskilda män respektive kvinnor.
Väljer vi en man och en kvinna slumpmässigt så blir skillnaden ofta motsatt den mellan grupperna,
då normalfördelningarna av mätvärden för könsgrupperna i stor utsträckning överlappar.

Sexpucko-tänkande
En del personer, nästan bara män, uttalar eller mailar ibland sina sexuella tankar, vilka kan vara
mycket stötande, plumpa och knappast befrämjande för kontakten med det motsatta könet. Ibland
övergår sexpuckon till trakasserande beteenden i form av t.ex. mycket oblyga förslag och tafsande
på kvinnor på arbetsplatser. Även män kan uppleva sexpuckon som frånstötande. Det är inte alls
säkert att rått sexsnack uppskattas av andra män, men sexpuckon inser inte det.

Sofia Albertsson har samlat på internetuttalanden av sexpuckokaraktär hon fått på ett par internetcommunities
(Helgon och Skunk) under tre års tid och har gett ut sådant sexpuckon skrivit med hennes egna avsnoppande
svar i en bok ”Sexpuckona anfaller!” (2007). I tidningen ETC nr 19/2007 ger Albertsson svar på några
frågor, bl.a. följande.

Vad har sexpuckona gemensamt?
- En usel kvinnosyn. Internet återspeglar ju samhället fast värre. På nätet känner de sig trygga och kan
ta ut svängarna.
Vad vill du ge för råd till den som blir utsatt för ett sexpucko?
- Snoppa av som fan! Det är det enda som funkar.

Det förutsätter kanske att sexpuckot inte har masochistiska böjelser eller håller på och söker reta upp
motparten till starkare utgjutelser.

Simningsfel
Människor kan lära sig att simma och det kan vara bra att lära sig det för den händelse att man skulle behöva det
i ett skarpt läge. En del underskattar riskerna vid simning. Det finns de som hoppar eller dyker utan att försäkra
sig om vad som finns under ytan eller att djupet är tillräckligt. Det finns de som ger sig ut på djupt vatten utan att
orka fullfölja och drunknar. En del tror att de automatiskt kan undgå att drunkna vid fall ur en båt därför att de är
simkunniga. Detta gör ju ofta att de inte anser sig behöva flytväst – något för mesar eller något man utan vidare
kan glömma att ta med. En del män tror att de kan simma lika bra som när de var unga eller att det är OK att
kombinera alkohol och båtfärder.
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I Aftonbladet den 22 november 2006 rapporteras om en svensk präst som drunknat på Teneriffa.
”Den gula varningsflaggan var hissad. Vågorna var höga. Men X trodde inte havet var någon fara för en
van simmare.
- Han räknade inte med de starka underströmmarna, säger ett ögonvittne.”
Han var inte den förste som drunknat på stränder med varningssignaler. En del människor verkar dras till faran
utan att beakta tydliga varningar.

Singlism
Med det från engelskan hämtade ordet singlism avses felaktiga föreställningar, stigmatisering och diskriminering
av människor som lever singelliv (se bok av DePaulo, 2006). Jämfört med gifta eller sammanboende, som
ofta beskrivs i mycket positiva termer, så kan singlar anses vara omogna, missanpassade och självcentrerade.
De föreställda skillnaderna mellan gifta/sammanboende och ensamlevande är stora, medan de faktiska
skillnaderna är små påpekar DePaulo & Morris (2006). Dessutom är det föga erkänt att singlism existerar
och när den erkänns så accepteras den ofta som berättigad. Författarna påtalar att argument om äktenskapets
positiva effekter är starkt överdrivna eller felaktiga. Människor blir inte lyckligare eller friskare av att
gifta sig. Singlar har ofta rika nätverk snarare än att investera mycket i en enda person. Singlar kan
också ha mer möjligheter att göra sådant de vill och blir inte indragna i de spänningar och konflikter
som ofta förekommer i familjer.

Det negativa tänkandet om singlar kan bedömas som tankefel och i vart fall går det inte att hävda
att tänkta/påstådda generella drag på gruppnivå skulle gälla för en viss ensamlevande person.

Sjukdomsfel
Man kan tro sig vara sjuk, när man inte är det. I mer bestående fall, så kan man längre tid fixera sig vid
förnimmelser i den egna kroppen, ägna sig åt farhågor för sjukdom på svaga grunder och vara oemottaglig för
läkares försäkringar att sjukdom inte föreligger. Detta kan i mer inbitna fall kallas för hypokondri. Sådant som
TV-program om sjukdomar, medicinska reportage och läkarböcker kan förstärka farhågor om sjukdom.

Men det kan också förekomma att man ignorerar en sjukdom som man faktiskt har och till och med dör utan
att ha sökt sjukvårdens hjälp. Det är dock ett tankefel att tro att sjukvård alltid är till hjälp. Ibland uppkommer
s.k. iatrogena skador, dvs. skador orsakade av sjukvården själv och det gäller både kroppsliga och psykiska
problem. Av en del uppgifter att döma verkar sådana skador dock bara uppkomma i några få procent av fallen,
under fem procent verkar det som, men underrapportering kan föreligga. Ibland kan även vid medicinering
biverkningarna vara så starka att fördelen med att ta medicinen kan ifrågasättas. Varken sjukvård eller medicin
är något som nödvändigtvis leder till positiva resultat.

Ett annat fel är det vanliga passivitetstankefel, då man tycker att läkaren eller medicinen eller terapeuten skall
fixa det hela och att man inte själv skall behöva anstränga sig utan fortsätta som vanligt. Det går att som
egenvård göra många saker såsom förändring av tänkande och attityder, motion, genomtänkt kost, lämpliga vilo-
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och sömnrutiner, eliminering av rökning och alkohol m.m. Exempelvis finns ingen behandlingsmetod för
depression som är bättre än motionslöpning.

Man kan också bete sig självdestruktivt och förneka möjligheten av att bli sjuk av t.ex. rökning,
alkoholkonsumtion, mycket fett, möglig mat eller av t.ex. tunga lyft eller bristfällig klädsel i kyla. Det är ofta
påfallande hur olämpligt klädda många människor är i samband med många minusgrader. Det tycks råda en
stor okunnighet om hur mycket värme som försvinner när man t.ex. är barhuvad.

Ännu värre är de omdömeslösa gymnastiklärare som pressar små barn att delta i hård gymnastik och hårda och
till och med farliga övningar, t ex stationsträning, tunga lyft, hårt sparkade bollar, tvång att springa när man är
förkyld eller sjuk på annat sätt eller på fascistmanér ger extra armhävningar som straffexercis till förlorande lag –
allt har trots upprepade påpekanden under många år förekommit i min egen hemkommuns skolor. Den svenska
varianten av skolgymnastik är ökänd för sin benägenhet att skada barnen (skaderapporteringen är även säkert
mycket i underkant) och så behöver inte det gymnastiska tänkandet vara – det finns mjukare alternativ. Det är
anmärkningsvärt att ett skolämne som avses främja hälsa innehåller så mycket farliga övningar och skapar så
mycket skador.

Själv-andra-bedömningar
Det finns en tendens att människor bedömer sig själva som relativt föränderliga vad gäller personlighetsdrag,
sinnesstämning och beteende, medan de betraktar andra som mycket mer förutsägbara i personliga drag över
olika situationer (Kammer, 1982). Detta kan sammanhänga med att våra inre tillstånd och yttre fluktuationer är
mycket lättare att observera från oss själva än från andras utsiktspunkter. När vi bedömer en annan person har vi
sällan kunnat iaktta den personen i hela spektrat av situationer som förekommer runt den personen.

Självanknutna minnen
Minnesexperiment har påvisat att vi bättre minns sådana informationer som har med oss själva att göra
och minns mindre av sådant som inte har med oss själva att göra (Rogers, Kuiper & Kirker, 1977).

Självavslöjandefel
Det är en förekommande föreställning att man skall vara öppen i personliga frågor, inte gå och bära på
hemligheter och trauman samt ”tala ut” (som kvällpressen kallar det) om tråkigheter. I en del sammanhang
utmålas förtegenhet och återhållsamhet närmast som personlighetsbrister eller antydan till psykisk störning.

Föreställningen är korrekt såtillvida att det existerar fall där en person mått bättre i någon mening av att tala
om något i stället för att gå och bära på det. Forskare inom området har dock nyanserat bilden likaväl som en
smula eftertanke och erfarenhet leder till nyanseringar. Att det går att finna fall som mått bättre betyder inte
att de flesta mått bättre och betyder inte att man blir sjuk av att inte tala om sin hemlighet.

Ett intressant exempel utgör amerikanen Mark Felt som intill slutet bevarade sin hemlighet, att han var ”Deep
Throat” i Watergateaffären i USA på 1970-talet (president Nixons medarbetare begick inbrott i demokraternas
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högkvarter). Efter att han gått ut med det blev en av de ledande forskarna på hemlighetspsykologi, Anita Kelly,
uppringd av många media som ville att hon skulle säga att det varit skadligt.
”They wanted me to say secrecy´s a bad thing, and I´d say, look, there is no evidence. This guy´s in his early
90s, and has seemed to have a healthy life.” (Jaffe, 2006)
Vi ser här ännu ett av exemplen på medias anammande av tankeschabloner och benägenheten att vilja lägga
orden i mun även på sakkunniga. Det råder nog ingen tvekan om att Mark Felts liv blivit annorlunda om han
långt tidigare gått ut med sitt av många efterlängtade avslöjande. Hade han velat leva det livet?

Kelly har bland annat påtalat betydelsen av vad det är för slags hemlighet och av sammanhanget och situationen
runt ett självavslöjande. Vissa hemligheter kan bevaras utan problem och vissa avslöjanden kan skapa fler
problem än de löser. Ett exempel på komplikation utgör att en person som avslöjat en personlig hemlighet kan
komma att se sig själv mer negativt när andra vet och att andra vet kan också få negativa konsekvenser av olika
slag, t.ex. skvaller eller sociala hinder. Att bevara en hemlighet kan vara en form av psykologiskt sund
gränssättning gentemot omgivningen. En annan forskare Gail Saltz delar in hemligheterna i godartade och
elakartade beroende på omständigheterna. Hon menar att det t.ex. är en normal del i en tonårings utveckling och
separation från föräldrarna att ha hemligheter. En annan forskare John Caughlin talar om att människor har dålig
förmåga att förutsäga hur de kommer att känna sig efter att de avslöjat en hemlighet och hur en annan person
kommer att reagera. Han uppfattar att
”People are so accustomed to saying an open relationship is a good one, that if they have secrets it can make
them feel that something´s wrong.”
Själva föreställningen om öppenhet kan bli plågsam, ett falskt försanthållande som många tror på.
Ett annat problem med avslöjande är vart avslöjandet tar vägen – det kan vara svårt att få några absoluta
garantier ens i professionella sammanhang, där läkare, psykologer osv talar i avdelningsmöten, på konferenser
och sinsemellan om sina patienter som även kan råka bli beskrivna i avidentifierad form i artiklar och
läroböcker.

Kelly menar att grundregeln är att om en hemlighet inte orsakar mentala eller fysiska besvär så bör den bevaras
för att ge en känsla av personliga gränser och för att undvika onödiga sociala konflikter. Om den skapar besvär
så kan man välja ut någon lämplig förtrogen som är kapabel att ge hjälp. I annat fall kan man skriva ner tankar
och känslor. Sprider man ut hemligheten till vänner eller bekanta eller arbetskamrater så bör man tänka igenom
konsekvenserna före. Det går knappast att anta att personer i bekantskapskretsen håller tyst. Det räcker med att
observera allt skvaller som vi själva utan att efterfråga det får del av i det vanliga sociala umgänget.

Att hävda att öppenhet i varje läge är lämplig utgör ett tankefel. Livet är mer komplicerat. Det finns t.ex.
personer som missbrukar och förvränger vad de får höra. Det finns de som efteråt starkt ångrar vad de
avslöjat. Det finns lögner som presenteras som sanningar i självavslöjande samtal och som ställer till
med elände. Det kan ibland vara en högst befogad skyddsstrategi att inte avslöja något eller inte alls tala
med personer som missbrukar eller missförstår vad de får höra.
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Självbedrägeri (W – ”self-deception”)
Vid självbedrägeri kan vi förneka eller bortförklara sådant som går vår uppfattning emot. Relevansen eller
vikten av sakförhållanden kan förvrängas. Logiken kan vara ohållbar. Ett exempel utgör rökaren som visserligen
känner till att rökning kan vara skadlig, men det gäller inte just honom. Ett annat exempel utgör bilförare som
kör för fort och anser sig så skickliga att just de själva inte råkar ut för någon olycka på grund av fortkörningen.

Självbildsfel
Att vi kan skapa oss felaktiga eller snedvridna uppfattningar om oss själva är ett väl känt fenomen i vardagslivet.
En del människor tror sig klara av saker som de inte klarar av. Andra tror sig inte klara av saker som de visar
det sig mycket väl klarar av. Vi kan förneka eller inte vilja se egenskaper som vi faktiskt har. Vi kan inbilla oss
besitta egenskaper som vi inte har. Om vi däremot är medvetna om våra egenskaper och förmåga och medvetet
ger andra en falsk bild så är det inte självbildsfel utan bedrägligt och lögnaktigt beteende.

Självförväntanseffekt (W – ”subject-expectancy effect”)
Människors förväntan kan omedvetet påverka dem själva i viss riktning, t.ex. att reagera på ett visst sätt
i en social situation eller i ett experiment eller svara på ett visst sätt på en behandlingsmetod. Inom medicinen
talar man om ”placebo-effekt” (positiv) eller ”nocebo-effekt” (negativ).

Självgynnande betydelseförändringar av ord
Baggini (2007) påtalar hur vi kan göra betydelseförändringar eller omdefinitioner av ord till vår egen
fördel, ibland kan vi definiera ett ord smalare och ibland bredare än brukligt. Ett autentiskt exempel som
nämns är följande:
”I am not a drink driver: it just happened to be a one-off.”
I vanligt språkbruk innefattas även engångsförseelser i begreppet rattfyllerist. Olika varianter av denna
formulering återkommer ständigt i svenska tidningar, när kändisar, politiker, höga jurister etc. ertappats vid
bilkörning med för hög alkoholhalt.

Ännu starkare exempel är mannen som huggit ihjäl sin fru med kökskniven och i domstolen sade
”I´m not a murderer; it just happened to be a one-off.”

Det finns andra aktiviteter där språkbruket kräver att vi gjort något många gånger för att ett visst ord
skall kunna användas. Den som skrivit en dikt eller två kåserier brukar normalt inte kallas för ”poet”
eller ”författare”, men om en person skulle kalla sig för det skulle det innebära att ordens vanliga
betydelseområde vidgats.

Ett populärt område är när någon påvisas ha ”ljugit” (= medvetet vilseleda) och som svar söker definiera
det som inträffat som något annat, t.ex. olyckligt ordval, felsägning, utelämnande av betydelselös uppgift.
”Jag är ingen lögnare: jag tyckte inte den uppgiften hade med saken att göra.”
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Självgynnande tankefel (W – ”self-serving bias”)
Inom socialpsykologin talar man om självgynnande attributionsfel (Miller & Ross, 1975). Termen attribution
syftar på tillskrivning av orsaker eller ansvar. När vi är inblandade i något som händer så har vi en benägenhet att
förlägga orsaker till positiva händelser hos oss själva. Vid negativa händelser så är vi benägna att finna orsaker
hos andra eller i yttre omständigheter. En terapeut vars patient gör framsteg kan tycka att det beror på den
skicklighet med vilken terapin bedrivs, när framstegen i själva verket åstadkoms av andra faktorer hos patienten
eller i patientens omgivning och kanske sker trots att terapin bedrivs felaktigt.

En politiker som vinner ett val har en benägenhet att se sig själv som en viktig orsaksfaktor. Men om en politiker
förlorar ett val, så föredrar politikern att hitta faktorer som motståndarnas lögnaktighet, väljarnas bristande insikt,
yttre inträffade samhällshändelser etc. som förklarar förlusten. Detta kan innebära en underskattning av orsaker i
politikerns eget agerande och budskap.

Självgynnande tankefel kan även innebära t.ex. att människor tror att de presterar bättre än genomsnittet
eller bättre än de allra flesta, när de faktiskt sett inte gör det. Exempelvis tycker en mycket stor andel av
bilförarna att de kör bättre än genomsnittet. Ett tankefel, som verkar utbrett bland politiker, är att de tror sig
tänka bättre än andra eller själva besitta tillräckliga kunskaper och omdöme för att hantera en fråga. Ett
närmast tragiskt, belysande exempel utgör TV-serien i mars 2007 om f.d. statsministern Göran Perssons tid vid
makten, där han tror sig vara en större tänkare än många andra och bland annat beskriver sig som ”Aldrig ensam,
alltid ensam”. Det var så han såg det. Nedvärderingen av andra framgick klart av hans uttalanden.

Självgynnande tendenser vid erinring
När vi erinrar oss material kan det förekomma en tendens att välja ut och beskriva på sådant sätt att det gynnar
oss själva och i synnerhet gäller detta om det står saker på spel eller det gäller händelser i en konflikt.
Människor beskriver sällan sig själva som lögnare eller fähundar.

Självuppfyllande profetia (W – ”self-fullfilling prophecy”)
En självuppfyllande profetia är en förutsägelse som genom att den görs blir sann. Begreppet härrör från
sociologen Robert K. Merton och har inspirerats av Thomas´ teorem, som säger att
”If men define situations as real, they are real in their consequences”.
Människor reagerar inte bara på situationen utan även på hur de uppfattar och tolkar situationen och på
förutsägelser. En förutsägelse/profetia blir en del av situationen som människor reagerar på.
Ett enkelt hypotetiskt exempel är en bank som har lånat ut mycket pengar och har ett normalt flöde av
insättningar och uttag. Om en förutsägelse sprids att banken kommer att gå omkull och människor agerar utifrån
denna förutsägelse och vill ta ut sina pengar så kommer banken att gå omkull då den inte har tillräckligt mycket
kontanter för att betala alla dem som vill ta ut sina pengar. Hade inte förutsägelsen gjorts skulle banken ha
kunnat fortsätta som vanligt. Exemplet har förstås relevans för sätt att hantera information i aktiemäklarkretsar
och inom ekonomisk journalistik och för den delen även för forskare som gör ekonomiska prognoser. Det görs
förutsägelser som kan bli sanna just för att de gjordes.
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Begreppen förväntanseffekt eller Rosenthaleffekt eller Pygmalioneffekt är närliggande.

Självöverskattning
Det kan inträffa för en del av oss eller för oss alla i vissa situationer att vi gör oss skyldiga till självöverskattning
vad gäller vår egen betydelse, våra kunskaper, vår förmåga att klara av att genomföra saker osv. Vi är då inte
realistiska. Freeman & DeWolfe (2006) tar upp detta slags tankefel under rubriken ”Att tro på sin PR-agent”
och pekar på hur olika personer i omgivningen kan förleda en person till att blåsa upp sin självuppfattning.
Det kan bli så att vi tappar ödmjukheten och inte lyssnar på eller ber om andras uppfattningar. Självöverskattning
kan leda till beslut och handlingar som inte är verklighetsförankrade.

Sjöodjur
Det har hävdats att det finns observationer av odjur i både den svenska Storsjön och i den skotska sjön Loch
Ness. Det kan finnas många olika förklaringar till sådana observationer. Det kan t.ex. röra sig om tolkningar
av fenomen på vattenytan, exempelvis flytande föremål typ en trädstam, sjöfåglar m.m.
I Sveriges Natur nr 2/2007 finns med rubriken ”20 meters orm” en insändare från Åsmund Klemmestad som väl
belyser hur en felaktig tolkning kan ske.
”För några år sedan satt vi fyra personer på en klippa en vacker och stilla julieftermiddag, 50 meter över
vattnet vid inlandsfjorden Tyrifjorden i Norge. Cirka 300 meter bort såg vi något som rörde sig i vattnet. Det var
cirka 20 meter långt, hade ett huvud med krum hals och rörde sig som en orm. Som tur var hade vi en snabb
motorbåt och åkte ut. När vi kom närmare såg vi att det var ett större stim av fisk som simmade på detta
ormliknande sätt och längst fram hoppade flera fiskar ständigt en halv meter över vattenytan. Vi gjorde
bedömningen att det var sik vi såg. Är detta ett känt beteende hos fisk som lever i djupa fjordar (Tyrifjorden är
300 meter djup)? Kan motsvarande beteende finnas hos fisk som lever i Loch Ness eller för all del i Storsjön?”

Enligt svaret från redaktionen som talat med en fiskexpert talar allt för att det var frågan om ett stim av sikar
som panikslagna försökte undkomma en fiende, exempelvis en grov öring. Redaktionen håller även med om att
det kanske är flyende sikstim som ligger bakom de påstådda odjuren i Storsjön och Loch Ness.
Exemplet belyser väl hur en tolkning faller och en annan framträder när en del fenomen granskas på nära håll.
En förutsättning för odjurstolkningarna kan ha varit att idén redan fanns kulturellt tillgänglig och att tolkningen
skedde på betydande avstånd från det iakttagna fenomenet.

Enligt Nationalencyklopedin har folklivsforskare påpekat sambandet med den rika norska sjöormstraditionen
och ser Storsjöodjuret som ett minne från den tid när Jämtland var en del av Norge, vars folktro ingår i samma
tradition som Skottlands. Schön (2004) menar sjöodjur i äldre tid omtalades främst i de gamla norska områdena
och gäller även det tidigare norska Bohuslän. Det har där förekommit sägner om att en jätteorm höll till i
Bullarsjöarna och om en jätteorm eller drake som spärrade av Gullmarsfjorden enligt Schön. Jätteormar skall
även ha figurerat i flera norska fjordar och ute på havet. Det kan även nämnas att folklivsforskaren HylthénCavallius i slutet av 1800-talet samlade in ett antal undertecknade vittnesmål om observationer av jätteormar
i Småland.
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Skattefel
När vi deklarerar vår inkomst och förmögenhet så kan vi tänka fel, troligen ofta till vår fördel men inte alltid så.
Även om vi inte medvetet falskdeklarerar så kan vi tänka fel. Vi kan missa att vi haft avdragsgilla utgifter. Vi
kan också tolka avdragsreglerna alltför generöst till vår fördel och göra avdrag som skattemyndigheten inte kan
godkänna. Vi kan missa att ta upp beskattningsbara inkomster som vi haft. Vi kanske inte begriper anvisningarna
eller fyller i blanketterna fel. Vi kan missa i kontrollerna av inkomster och avdrag och summera ihop fel. Det är
även möjligt att taxeringsmyndigheten begår tankefel och t.ex. tar ut för mycket skatt.

Dessbättre har självdeklarationen förenklats på senare år för de allra flesta.

Skeppsbyggnadsfel
Att skepp och mindre båtar kan byggas på sätt som i praktiken visar sig olämpligt är väl känt. Det går också att
bygga så att de blir i det närmaste osänkbara.

Ett klassiskt exempel utgör tankefelet bakom det svenska regalskeppet Vasas omedelbara förlisning år 1628
(se Wall, 2006). Skeppet kapsejsade och sjönk på jungfruseglatsen när det kom en lätt bris och bara med en del
av seglen hissade. Mellan 30 och 60 personer – män, kvinnor och barn – omkom. Skeppet förblev liggande på
botten till dess att det bärgades i vår tid och blev museiskepp. Men varför sjönk det? Det första regalskeppet
Tre kronor, som entreprenören, bröderna Hybertsson, byggde fungerade utmärkt. Detta skepp hade ett
kanondäck, medan Vasa hade två. Kung Gustav II Adolf hade 1626 under byggtiden givit order om att skeppet
skulle ha dubbla kanondäck och entreprenören hade bara att lyda. Men eftersom skeppet var påbörjat byggdes
det inte så stort att det kunde bära två kanondäck. Det kungliga ingripandets roll kommer inte fram i de
efterföljande domstolsförhören. Byggarna försäkrar mot bättre vetande att skeppet är korrekt byggt. Domstolens
ordförande amiral Gyllenhielm är även kungens halvbror. Gyllenhielms närmaste man är den viceamiral som
hade ansvar för skeppsbygget, ett ansvar han inte skött. Sanningen mörkläggs då den skulle varit pinsam att
uttala. Riksrådet väljer att snabbt avbryta den känsliga utredningen av skuldfrågan. Räkenskaperna hos
entreprenören tas i beslag och staten skaffar sig därmed kontroll över den skrivna informationen kring vad som
skett med Vasa.

Likheten med Estonia-utredningen, där man uppenbarligen inte heller velat ha sanningen om förlisningen på
bordet är slående (se Holm & Popova, 2003). Gustav II Adolf visste inte hur man byggde krigsskepp, så det som
hände utgör även ett exempel på tankefelet kompetensöverskridande. Han borde hållit tyst och lyssnat på de som
kunde bygga krigsskepp.

Skev publicering (W – ”publication bias”)
Det förekommer tendenser hos forskare och redaktörer på vetenskapliga facktidskrifter att hantera
positiva resultat (t.ex. statistiskt säkerställd effekt, skillnad etc.) på annat sätt än negativa resultat
(ingen effekt, ingen skillnad) och oklara resultat (se t.ex. Ioannidis, 2005). De negativa resultaten blir inte
publicerade i samma utsträckning, vilket kan ge en skev bild. Ibland kan motiven vara kommersiella som inom
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läkemedelforskningen, som har kritiserats bl.a. av Läkemedelsverkets chef för att undanhålla resultat som inte
påvisat effekt.

Det inses lätt att om det publiceras t.ex. två studier med positiva resultat för ett läkemedel och samtidigt
göms undan två studier med nollresultat eller negativa resultat för samma läkemedel, så blir bilden av
läkemedlets effekt felaktig, vilket kan vara avsikten med undanhållandet. I september 2004 hade flera ledande
medicinska tidskrifter tröttnat på fusket och ställde som krav för publicering av forskning finansierad av
läkemedelsbolag att den registrerats i en databas från starten. Negativa resultat skulle därmed inte kunna
försvinna.

Publicerade studier behöver inte vara representativa för alla vetenskapligt acceptabla studier, något som
kan påverka systematiska översikter av stora mängder studier och s.k. meta-analyser, där man söker
räkna fram resultat över ett stort antal studier. Det finns naturligtvis stor anledning ställa sig skeptisk till
forskningsresultat som gynnar den egna finansiären, som kanske inte vill fortsätta med finansiering om
”fel” resultat framkommer. Situationen inbjuder till fusk på många möjliga sätt. Det är ingen godtagbar
situation ur källkritisk synpunkt.

Skevt urval
Det är vanligt att vi själva gör skeva minnesurval av exempel, fall, händelser etc och grundar påståenden eller
slutsatser på de skeva urvalen. Det är också vanligt att andra försöker få oss att acceptera påståenden grundade
på skeva urval.
- När vi t.ex. skall bedöma en person som vi har information om, så kan vi utifrån en förutfattad mening
söka selektivt i minnet efter negativa omständigheter kring personen och komma fram till en negativ
helhetsbedömning. Vi kan också ibland göra tvärtom, dvs. söka efter positiva omständigheter och komma fram
till en positiv helhetsbedömning. I båda fallen blir bedömningarna missvisande. Logiken ter sig i sådana fall
cirkulär. Förhandsuppfattningen styr urvalet av material som bekräftar förhandsuppfattningen.
- Enkätundersökningar där urvalen blivit skeva genom att människor själva valt om de skall svara eller inte
presenteras ibland felaktigt som giltiga för hela den aktuella gruppen.
- Politiker hävdas ibland vara lögnaktiga och det är korrekt såtillvida att en del använder lögn som metod. Frågan
är hur stor andel av svenska politiker som gör det? Påståendet verkar grundas på ett litet urval av avslöjade
politiker som inte räcker för en generalisering till flertalet.
- Kvällstidningarna låter ibland göra internetenkäter om vad deras läsare tycker i olika frågor. Dessa kan på sin
höjd säga något om vad de som besvarat enkäten tycker, vilka logiskt sett utgör en annan självutvald grupp än
läsarna. Man behöver inte ens läsa tidningen för att besvara enkäten och många som läser tidningen besvarar inte
sådana enkäter. Ändå framställs resultaten ibland som att allmänheten tycker så eller som att läsarna tycker så.
Det är faktiskt bara den grupp som svarat som resultaten gäller för. Denna kan avvika mycket från läsargruppen
eller från befolkningen i stort.
- När det gäller vårdnads-, boende- och umgängesutredningar så har konflikten vid utredning ibland gått så långt
att den ena eller båda parterna bara är i stånd att anföra negativa omständigheter kring motparten – omdömeslös
smutskastning, anförande av trivialiteter och grova överdrifter. Ibland hakar vårdnadsutredarna själva på och kan
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t.ex. köra skevt negativt urval på ena parten och skevt positivt urval på andra parten eller undvika negativt urval
på den andra parten.
- Alla de hundratals svenska s.k. barnavårdsutredningar ingivna till domstol som jag har sett har utnyttjat
övertalningsteknik med skevt urval. Negativa uppgifter om familjen söks, konstrueras och maximeras och
positiva uppgifter typ resurser undanhålls rutinmässigt. I dessa utredningar körs tankefelet med skevt urval
medvetet och har därmed karaktär av förfalskning och bedrägeri gentemot domstolarna och de som drabbas.
Grundlagens saklighetskrav sätts ogenerat ur spel.
- I politiska debatter är det vanligt att deltagarna driver sina ståndpunkter med hjälp av skeva argumenturval.
Dock har motståndare möjlighet att påtala de omständigheter som undanhållits. Även i dessa fall torde
medvetenhet föreligga hos de som framför skeva urval.
Argumentation med skevt urval ur underlaget förekommer även i en del av domstolars domskrivningar för att
underbygga det domslut som domstolen bestämt sig för. Det verkar ibland som domarna inte förstått att
godtycklig argumentering inte är sakligt godtagbar.

Tankefelet ensidigt bekräftelsesökande kan ges stöd genom användande av skevt urval. Även personangrepp
kan förstärkas genom skevt urval. Skevt urval är ofta en av ”metoderna” vid cirkelargumentation.

Skilsmässofel
Det är säkert så att det ibland är den bästa lösningen på en svår situation att gifta eller sammanboende människor
med eller utan gemensamma barn separerar. Detta kan exempelvis gälla vid misshandel, grava alkoholproblem,
notorisk otrohet eller där någon ägnar all tid åt att gnälla över allt och inte kan släppa mönstret. Men ibland är
det inte så.

De negativa konsekvenserna kan bli så påtagliga och plågsamma att separationen framstår som ett misstag, inte
minst när små barn är inblandade. Ibland kan parterna dessutom komma att ångra separationen och flytta
samman igen och konstatera att de tänkt fel.

Det kan misstänkas att skilsmässa eller separation är en mentalt lätt tillgänglig idé som ibland tillgrips utan att
särskilt mycket ansträngning i tanke och handling gjorts att bearbeta relationsproblemen. Ibland behöver det inte
vara alltför svårt att förändra en del tankemönster eller beteenden. Ibland kan det handla om orealistiska
kravnivåer eller någon idé om att partnern borde vara perfekt eller att den ene hela tiden vill få uppmärksamhet
eller bli uppassad. Ett annat tankefel kan vara doktrinen om nollpåverkan, dvs. man inser inte att man själv är
delaktig i uppkomsten av plågsamma situationer och händelser utan skyller allt på den andra parten. Ytterligare
ett vanligt tankefel är att ensidigt söka efter fel och brister hos partnern och inte ägna uppmärksamhet åt de
positiva sidorna. Andra tankefel är att överdriva och älta triviala förhållanden och händelser. Vid intensiva
konflikter kan allehanda tankefel lätt uppkomma och frodas i näringen från ett negativt känsloklimat.

Ett i mer tvistiga fall förekommande beteende är att den ena eller båda parterna kastar skit på varandra och
saboterar den andres umgänge med barnet/barnen. Barnen kan fara mycket illa i den spända situation som
råder och kan bli använda som spelbrickor i en konflikt mellan omogna och egocentriska vuxna. Gräl och
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beskyllningar kan till och med äga rum i barnens närvaro. Tankefelet är att den ene eller båda de vuxna
prioriterar sina egna motiv med hämnd, girighet etc., vilket drabbar barnen, som kan få ett helvete och
till och med uppvisa psykiska störningar. Dessbättre beter sig det stora flertalet skilda föräldrar med barn
mer förnuftigt och samarbetsvilligt.

Den som lider av illusionen att partnern borde vara i alla avseenden högvärdig eller perfekt gör nog klokast i att
inte skaffa någon partner. Ett exempel är kvinnan (det kunde lika gärna varit en man) som ständigt satt och
jämförde sin make med andra män. Han framstod då som undermålig i de flesta jämförelser. Hon såg förstås till
att göra ett sådant skevt urval att han framstod som undermålig. Han kunde inte dansa som Kalle, var inte så
humoristisk som Pelle, kunde inte laga mat som Olle, kunde inte skratta som Lasse osv. En sådan för henne ideal
partner kunde naturligtvis inte existera. Efter ett par år av denna och annan psykisk misshandel så avslutade
maken äktenskapet och kvinnan har i mer än tjugo år därefter psykologiskt följdriktigt levt ensam. Nu kan båda
mycket väl ha haft del i tillkomsten av konflikten, men ingen av dem kanske ville se sin del och mannen kan
t.ex. ha suttit och gnällt över andra saker.

Skuld genom beröring/association (W – ”guilt by association”)
”Guilt by association” är en term som ofta stoppas in i svenska språket och syftar på ett logiskt tankefel
som utgår från en föreställning om dåligt sällskap för något, t.ex. en idé. Något anses falskt eller olämpligt
på grund av vilken person, organisation etc. som hävdat det eller på grund av källans beröring med någon
belastad person, organisation etc. Exempel på argument: ”Bo Edvardsson har föreläst vid en konferens
anordnad av en organisation, kritisk till svensk rättssäkerhet och i vilken advokaten Pelle Svensson är medlem
och är därför olämplig som vittne”. Den förvirrade advokat som framförde argumentet på fullt allvar fick senare
själv på synnerligen allvarliga grunder avsäga sig sin advokattitel. Tyvärr var jag associerad genom att ha blivit
förhörd i domstol flera gånger av denna advokat!!!) Tankefelet avleder från det saken gäller och ger lätt en
känslomässig effekt på mottagarna. Domaren konstaterade att argumentet saknade relevans. Det finns
naturligtvis associationer som inte är godtagbara, t.ex. sådana som innebär jäv. Den här nämnda advokaten hade
i ett brottmål en sexuell relation med polisens utredare, vilket inte var en acceptabel association.

Skuldsättningsfel
Människor kan uppvisa ett bristande förutseende eller brist på ekonomisk realism i sitt tänkande när de
lånar till inköp eller annat eller förbrukar resurser på löpande räkning. En del pratar i mobiler utan att
ha ett kostnadsmedvetande och resurser att betala fakturan. Andra kan köpa en alltför dyr bil på lån utan att ha
tillräckliga och långsiktiga inkomster. Andra lånar till en semesterresa och betalar sedan lånet och dryg ränta på
lånet, dvs. resan blir mycket dyrare än om man sparat ihop till den först. En del startar företag och behöver låna
riskkapital, som ibland förloras om det inte går bra. Någon annan har gått i borgen och hamnar därför i en skuldsituation efter att ha underskattat risken med att gå i borgen. Andra saknar sparkapital och behöver plötsligt täcka
en tandläkarräkning med ett snabbt högräntelån, som de får svårt att betala. Någon kan inte betala hyran därför
att tillgängliga medel har använts till andra levnadskostnader. Någon går och gifter sig, men tar inte någon
besparing utan en rejäl skuld med in i boet, som den andra parten har svårt att kompensera.
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En faktor vid uppkomst av svårhanterlig skuldsättning verkar vara bristande förutseende, dvs. man inser inte
klart att man behöver pengar till utgiftsposterna A, B, C m.fl. och som är nödvändigt även till uppskattade
oförutsedda utgifter såsom ett oförutsett fel på bilen, en oförutsedd medicinkostnad, en avgift som ingen
tidigare upplyst om, en reparation som inte förutsetts osv. En grund kan naturligtvis vara att pengarna omöjligt
kan räcka till ens det som är nödvändigt, ett läge då socialtjänstens ekonomiska bistånd kan bli aktuellt. Men
i många fall har det funnits medel, men de har disponerats oklokt. Pengar försvinner på olika sätt. Genom att
låna och tvingas betala räntor dessutom går det åt mer pengar än om pengarna först sparats ihop. Många utgifter
kan tyckas små, t.ex. att köpa plastkassar i affären, kvällstidningar, cigarettpaket, godis osv., men summorna
blir stora när man räknar över exempelvis ett helt år för att inte tala om flera år. Andra pengar försvinner på
stora, dåliga eller onödiga köp av varor. En onödigt stor och lyxig bil kan bli en stor ekonomisk belastning.
En semesterresa kan förbruka det sparade reservkapital som borde funnits till angelägnare behov. Några
spontana krogrundor kan dränera en kassa utan stora reserver. Att dras med i julhandelns maniska köpbeteende
eller överdrifter kring julklappar kan få svåra konsekvenser för en trängd ekonomisk situation. Att ha
40 TV-kanaler och en onödig värstingdator kanske inte bör ha hög prioritet i en familjeekonomi. Vi är ständigt
utsatta för en oupphörlig bombardering med uppmaningar till köp från affärslivet och det är lätt att önska sig
både A och B och C och överskatta de egna ekonomiska tillgångarna. Det gäller att skaffa sig ett kritiskt
tänkande inför de ständiga propåerna och ge sig själv motsuggestioner om hur affärsmännen söker lura oss
konsumenter att köpa sådant vi inte behöver genom allehanda säljtrick. Reklammonstret vill krama ur oss våra
sista slantar – ta fram det skarpslipade svärdet och hugg huvudet av det!

Skvallerfel
Att tro att skvaller, rykten, pladder etc. har något sakligt värde och förmedla det vidare innebär ett tankefel.
Felet är hur vanligt som helst. Det kan ibland inträffa att den/de personer som skvaller handlar om så
småningom nås av det och kan konstatera tokerierna. För många år sedan blev jag en kväll uppringd av
en närboende person som hade hört att vi skulle flytta och ville köpa huset vi bodde i. Detta var felaktigt
och vi bor fortfarande kvar. Men inte nog med det. Nära i tid fick jag från två andra personer höra att de
visste att vi skulle flytta och den ene påstod sig dessutom veta vart vi skulle flytta. Det finns de som begår
tankefelet att tro att om en uppgift kommer från flera håll så är den säkrare eller sann. Så behöver det naturligtvis
inte vara. Om någon fabulerar en uppgift (som i vårt fall antagligen var fallet) och den sedan sprids åt flera håll,
så kan den nå någon annan från flera håll. Några år senare fick min hustru höra från en bekant till henne att
en annan person påstått att vi skulle skiljas, en något förvånande uppgift, eftersom vi aldrig diskuterat något
sådant och fortfarande trots prognosen inte har skilt oss. I vårt fall bör de båda ryktena ha avslutats efterhand
som det stått klart att det som påstods inte inträffade. Men det är vanligt att skvaller och rykten fortlever under
långa tidrymder, t.ex. rykten om vad någon skall ha gjort kan pågå livet ut och efter döden. Detta sammanhänger
med att det ofta inte finns något naturligt avslut som i vårt fall, där skvallrets felaktighet bör ha blivit uppenbart
för de intresserade och där motuppgifter spreds av oss. Annars kan pladdret fortgå, repeteras och spridas
obegränsat på grund av människans karaktär av skvallerapa. Vi verkar inte kunna låta bli att prata: fråga och
svara. Skvallret fyller sociala, kontaktskapande funktioner och används som underlag för våra privata beslut.
Kvällstidningarna verkar kunna höja sina säljsiffror med hjälp av sidor med sladder om kändisar oupphörligt dag
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efter dag. Att sätta tilltro till den mentala skiten innebär tankefel. Slarv och intellektuell redlöshet råder i den
typen av media som använder skvaller som en grundläggande metod.

Grundregeln är att prat som förmedlas mellan personer inte kan tillskrivas något sakligt värde. Om man har
intresse av en uppgifts faktiska (inte upplevda) sanningshalt måste man kontrollera den med tillförlitig metodik,
inte bara svälja vad någon påstått.

Skyldighets-rättighetsfel
Ibland sammanblandas en rättighet med en skyldighet. Man kan t.ex. ha rättighet att påtala något, men behöver
inte därför ha en skyldighet att göra det. Aronsson (2001) pekar på socialtjänstens fel i handläggningen kring
en flyktingflicka, som slutar med att hon blir mördad av släktingar. Aronsson antyder att det kan vara så
flickans rättighet enligt artikel 30 i FN:s barnkonvention att få ha kvar sin kultur kan ha tolkats som en
skyldighet av socialtjänsten, som släktplacerade henne på familjens önskan, men mot hennes vilja.
Det är också så att begrepp som skyldighet och rättighet kan ges inte bara en juridisk utan även en moralisk
innebörd utanför juridisk reglering.

Skällhundsfel
En del ägnar sig åt att befogat eller obefogat skälla på allt och alla eller på det mesta och på de flesta eller
på mångt och mycket. Skället blir lätt vagt, oklart, överdrivet eller felaktigt i sak och riktas inte till någon
mottagare som kan förändra något. Energi kan ödas till ingen nytta. Skällhunden själv och omgivningen kan
belastas psykiskt av skället. Skällhunden kan utdefiniera sig själv från en saklig diskussion.

Mer selektiva och konstruktiva angrepp på missförhållanden etc. bör vara att föredra om man vill förändra
något till det bättre. Tänka kan vara effektivare än att skälla. Hur gör jag för att få till stånd en förändring
av detta och detta? Det är inte säkert att den som vinner debatten eller har hög intensitet lyckas förändra något.
Det kan kräva mer genomtänkta tillvägagångssätt. Ofta innebär förändring för övrigt långsamma och
mödosamma processer.

Slutledningsfel
Slutledningsfel innebär att fel begås i resonemanget så att slutsatsen inte håller.
- I Expressen 2005-12-31 går Linda Skugge till motangrepp på DN:s f d chefredaktör Hans Bergström som
tydligen anklagat henne för ”nedbusning av språket och det offentliga samtalet i Sverige”. Skugge skriver bland
annat: ”När han DN-chefen säger så där så betyder det ju att han ser ner på alla som läser mig......Hörrni alla
som läser och gillar mig, DN:s förre chef tycker att ni är puckon som gillar mitt fördummande språk.”
Detta är ingen logiskt hållbar slutledning utan snarast ett uttryck för Skugges egna tankar om Bergströms
tänkande. Det räcker egentligen med att konstatera att Bergström inte tillfrågats om vad han tycker om Skugges
läsare och Skugge lär inte ha något kikhål in i hans medvetande. Jag kan tänka mig att det finns en del
variationer bland Skugges läsare och att även Bergström inser det. Det kan t.ex. finnas de som läser Skugge för
att de gillar att få exempel på ohållbar logik eller gillar att få sig ett gott skratt åt Skugges språkliga utagerande
eller för att de inte har något vettigare att göra.
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Om en slutsats inte logiskt följer av de givna säkerställda uppgifterna kan den vara felaktig (den kan råka bli rätt
även om slutledningen är logiskt felaktig). Exempel:

Premiss 1: Jaktlag X har "fått" en älg idag.
Slutsats: Älgen sköts av en manlig jägare.

I exemplet saknas premisser för att berättiga slutsatsen. Följande tilläggspremisser krävs:

Premiss 2: Älgen sköts och blev inte jaktlagets på något annat sätt, t ex genom att ramla utför ett stup.
Premiss 3: Älgen sköts av en medlem i jaktlag X (och därmed inte av en medlem i t ex ett angränsande jaktlag,
på så sätt att älgen tillföll jaktlag X på grund av på vems mark den stupade)
Premiss 4: Jaktlag X hade inga kvinnliga jägare när älgen sköts.

Exemplet belyser den vanliga situation när premisserna/befintliga uppgifter inte räcker till för att logiskt dra
slutsatsen, men en sådan dras ändå och skulle nog i de flesta fall vara korrekt till sitt innehåll på grund av hur
älgar brukar tillfalla jaktlag genom skott från manliga jägare. Slutsatsen skulle alltså kunna vara riktig i sak, men
ha tillkommit genom tankefelet att ignorera behovet av tre ytterligare premisser.

Slutledningsfel kan även ibland uppkomma på ett logiskt förvirrat sätt. Premisserna kan medge en slutsats och en
annan slutsats dras. Exempelvis att premisserna 1-4 i exemplet följs av slutsatsen att älgen slogs ihjäl
med påk av en kvinnlig jägare. I detta fall kommer slutsatsen i konflikt med premisser, en icke ovanlig situation.
Ibland talar man om "felslut av begärelse" (fallacia libidinis) när en önskad slutsats framförs utifrån
tokresonemang. De tidigare nämnda cirkelresonemangen torde ofta kunna hänföras till felslut av begärelse, t ex
betingad av socialt tryck, konflikt, ideologi, maktbegär eller ekonomisk vinning.

Snatterifel
Det är lätt att tänka fel kring vem som begår snatterier, t.ex. att det är just människor av det slag som brukar åka
fast för snatterier. I Hällefors kommun inträffade i samband med flyktingmottagandet i Hällefors en
snatteridebatt i början av 1990-talet. Från köpmannahåll och associerat politiskt håll hävdades att
flyktingarna snattade, vilket baserades på några konstaterade fall, där flyktingar plockat på sig varor.
Polisen hade svårt att se någon ökning och den stora mängden av brott i samhället svarade kommuninvånarna
själva för, t.ex. slagsmål, stölder, misshandel, narkotika, rattfylleri. Vänsterpartiets ledare menade i en diskussion
att en period hade pensionärerna anklagats för att snatta och en annan period hade skolungdomarna anklagats.
Nu var turen kommen till flyktingarna. Man skulle också kunna anklaga dem som hade gröna kläder hävdade
han med en blick mot mig. Om man iakttar någon grupp mer intensivt så ökar förstås mängden upptäckta
snattare i den gruppen. Det är också så att vi inte vet vilka de skickliga snattarna som inte upptäcks är. Det är
också frågan om vilka snatterier som anmäls och inte anmäls.

Det finns också både uppgifter och undersökningar som anger att butikspersonal och ägare till butiker svarar
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för det mesta svinnet. Att köra en snatteridebatt från köpmannahåll kan således vara en avledningsmanöver.
Därmed vare inget sagt om hur det förhöll sig i varje enskild butik. Poängen här är att det var näst intill
omöjligt att fastställa vem som svarade för mest snatterier i butikerna och kategoriskt utpekande av en
tämligen försvarslös grupp hade inte saklig täckning.

Det kan för övrigt påpekas att butiker enligt min erfarenhet ofta snattar från kunder genom att i kassan ta
ut högre pris än de har satt som försäljningspris på varuhyllan eller slå in en vara som kunden inte köpt – min
erfarenhet av detta är omfattande. Oftast små belopp, men multiplicerade med många kunder blir beloppen
stora. En annan lönsam teknik är att låta kunder köpa varor som står kvar på hyllorna efter bäst-före-datum eller
med stora kvalitetsbrister (t.ex. halvruttna grönsaker). Ytterligare en mycket ful teknik är att låta en kund betala
även en föregående kunds belopp för andra gången genom att inte slå ut kvittot till den föregående kunden – har
upptäckt att det hänt mig en handfull gånger på senare år och rört sig om totalt någon tusenlapp. Alla de som
slänger kvittot utan att kolla lär förlora en hel del pengar och butikerna vinner, dvs. snattar från kunderna.
Någon gång körs i butikskassorna också tekniken att lämna tillbaka pengar på en mindre sedel än den som
kunden lämnat, en diskussion om detta faller inte alltid väl ut för kunden har jag märkt. Köpmännen har alltför
länge ostört kunnat köra ut sin propaganda om att det är kunderna som snattar, när mycket tyder på att det kan
vara köpmännen och personalen som snattar mest. Vi kunder är så snälla att vi inte polisanmäler de systematiska
och grova bedrägerierna i butikskassorna. Butikerna har ansvar för dessa oavsett hur medvetna de är. Självklart
skall allt gå rätt till från båda parter i butikerna.

Social smittoeffekt vid erinring
När flera personer försöker erinra sig samma händelse kan de påverka varandras erinringar. Experiment har
visat att t.ex. en deltagare i en försöksgrupp vid ett minnesexperiment kunde smitta ner de minnen som skulle tas
fram i samverkan, medan enskilda opåverkade försökspersoner hade mycket mer korrekta minnen. En dominant
person kan påverka andra i riktning mot den egna versionen.

Sociala bedömningsfel
Vi kan göra felaktiga bedömningar av vad som händer i sociala situationer. Vi kan felaktigt bedöma
en annan persons intentioner eller felaktigt tolka ett beteende hos en person eller felaktigt tolka vad
som händer mellan två personer. Detta kan ibland leda till sociala förvecklingar. Kalle kan felaktigt
bedöma att Lisa är intresserad av att tala med honom, när hon i själva verket önskar att Kalle vore
någon annanstans. Men hon uppträder ändå trevligt mot honom. Kalle skrattar lite lätt och Lisa tror att han
skrattat åt henne, men det var något han kom att tänka på utan beröring med Lisa som föranledde skrattet. Någon
ser en man besöka den kvinnliga grannen och tolkar det som att hon har något på gång med honom. Men
sanningen var att det var en försäkringsagent som presenterade några försäkringsförslag för henne. Det hindrar
inte det sociala skvallret från att löpa. Människor har svårt att hålla tyst med även osäkra funderingar. Ibland
är också sociala bedömningar riktiga och vi kan dra fördel av dem. Fördomar, förhandsuppfattningar,
önsketänkande, inverkan av tidigare erfarenhet m.m. kan leda till felaktiga bedömningar. Den som växt upp
med en alkoholiserad pappa kan bli överdrivet benägen att uppfatta alkoholproblem hos män. Den som
tror att män är bättre ledare än kvinnor kan tycka sig uppfatta brister hos en kvinnlig ledare. Den som
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alltid tror människor om gott kan bli grymt besviken när den förtroendeingivande kassören i föreningen
visar sig ha förskingrat kassan där liksom tidigare i några andra föreningar. Tillgång till pengar var motivet till
att han erbjöd sig sköta pengarna.

Sociala utnyttjandefel
Ibland kan en person upprepat utnyttja en eller flera andra personer till att prata eller diskutera sina egna
bekymmer eller intressen och därmed inkräkta på och tidsmässigt och känslomässigt belasta den andres
familjeliv, fritid, arbete eller studier. Om den andre tycker det är OK så får den andre leva med det, se det som en
god gärning eller kanske t.o.m. känna sig betydelsefull. Men det kan medföra även att den andre bryter kontakten
för gott genom att t. ex. inte svara i telefon, skaffar skyddat nummer eller nummerpresentatör eller säger ifrån.
En del tidstjuvar drar sig inte ens för att i privata syften ringa upp någon på arbetet och stjäla av den andres och
arbetsgivarens arbetstid. En del telefonterrorister kan inte se en telefon utan att ringa upp någon som inte alltid är
så road över att bli uppringd utan större anledning. På senare år har även epost-terroristerna blivit vanliga.
Allehanda meddelanden och reklam inkommer, ofta som grupp- eller massutskick, och ofta rörande sådant som
inte intresserar mottagaren och ofta med kommersiell inriktning. Detta besvärar många mottagare och långa
oönskade bilagor eller oönskade bilder kan ibland blockera en dator med begränsad kapacitet. En motreaktion
blir ofta att mottagare som erhåller mycket epost inte öppnar mängder av meddelanden. Viktiga meddelanden
kan försvinna i bruset med strunt.

Ett annat problem för många av oss utgör de störande oupphörliga pratare, ”talkoholics”, som vi tvingas lyssna
till. Det kanske finns de utan koncentrationskrävande syssla som gillar att lyssna på ett oupphörligt pratande,
men för andra av oss är det inte så. Om pratterroristen tänker att andra vill höra allt så är det ett tankefel.

Socialflum
Det förekommer inom socialtjänsten i vissa slag av ärenden argument och utredningsmetoder som inte håller för
närmare granskning och inte har något stöd i gällande lagar. Socialtjänsten är naturligtvis inte ensam om detta.
Ett frekvent exempel utgör den förekommande ”tycka-tro-känna-uppleva-intryck”-kulturen, där man anför
subjektiva faktorer hos bedömare och ofta inte redovisar konkreta omständigheter i sak. ”Vi känner oro för
Kalle” är ett i sak irrelevant men ofta anfört argument, där bedömaren sammanblandar sig själv med Kalle.
Vaghet och sammanblandning mellan bedömare och bedömd ingår i socialtjänstens organisationspsykotiska
syndrom. Ett effektivt verklighetsrelaterande kräver att man tar fram och använder sig av relevanta och rimligt
preciserade sakomständigheter kring Kalle. Ett annat exempel på socialtjänstens flumkultur är när man hävdar att
människor som är kritiska till socialtjänsten eller som offentligt går ut och kritiserar socialtjänsten i media skulle
just därför vara olämpliga som vårdnadshavare. Detta är irrelevanta omständigheter och det kan naturligtvis
förhålla sig precis tvärtom så att den som är kritisk är en bättre vårdnadshavare. I Expressen den 10 augusti 2006
återges utdrag ur en skrivelse från socialtjänsten rörande en 4-årig pojke som är placerad hos sin 50-åriga faster
som socialtjänsten tycker är för gammal att ta hand om honom. När fastern gått ut till media med fallet, så
använder socialtjänsten just detta som ett ytterligare argument för att placeringen skall upphöra. Som både
allmänhetens pressombudsman och Svenska journalistförbundets ordförande påpekar i reportaget är detta inget

377
relevant argument. Dokumentet är undertecknat av socialsekreterare, enhetschef och avdelningschef. Det står
bland annat:
”Detta agerande gör oss än mer övertygade om att en framtida placering hos paret Bengtsson kommer att
innebära att nämnden inte får den insyn i vården som lagen föreskriver”.

Hur denna socialtjänstens prognosfantasi skulle följa av att fastern vänt sig till Expressen undandrar sig mitt
begripande. Åldersargumentet imponerar inte heller – det är omsorgsförmågan som är relevant, inte en ålder där
en person normalt anses fullt arbetsför i ytterligare 15 år, t.ex. som anställd inom barnomsorg. Att fastern kämpar
för sitt syskonbarn ter sig som en lämplighetsindikation. Det kan även nämnas att generellt är sannolikheten för
omplacering vid släktplacering mycket lägre än vid annan placering.

Socialtjänstens till domstol ingivna barnavårdsutredningar utgörs av klippkollage av uppgifter utan styrande
frågeställning och som konstrueras utifrån en förutfattad mening. Ensidigt bekräftelsesökande med strävan efter
maximering av fel och minimering av positiva resurser ingår som standardmetoder. Undanhållande av sådant
som talar mot förhandsuppfattningen och evidensfabrikation genom vaghet, anförande av triviala omständigheter
och felaktiga uppgifter, spekulationer och ohållbara resonemang tillhör bilden. Många uppgifter tillförs
utredningstexterna utan att vara rimligt säkerställda genom bestyrkanden från uppgiftslämnare, systematisk
replikering från berörd person eller andra kontroller. Deltagande i och utnyttjande av skvaller och
ryktesspridning är inte heller främmande inom socialtjänstens arbetsmetoder. I socialtjänstens flumkulturer tror
man på fullt allvar att man utreder när man konstruerar övertalningsdokument i form av klippkollage av icke
säkerställda och skevt valda uppgifter. Uttalanden som står i strid med svensk lagstiftning är vanliga, t.ex.
hävdas icke dömda personer vara skyldiga till brott trots att Europakonventionen utgör även svensk lag . Det
tillkommer bara domstol att pröva fråga om brott och utan sådan prövning skall en person betraktas som
oskyldig. Socialtjänsten överskrider sitt kompetensområde. Även den grundlagsfästa yttrandefriheten söker
socialtjänsten ibland sätta ur spel genom att dra in som argument att en person yttrat sig kritiskt om
socialtjänsten.

Efter många års närmare bekantskap med och studier av socialtjänstens flumkultur och organisationspsykotiska
syndrom (dvs. ignorerande och förvrängande av verkliga förhållanden) kan jag konstatera att det finns starka
inslag i den som utgör en samhällsfara, dvs. den undergräver och hotar tveklöst demokrati och rättssäkerhet och
kontrollen över socialtjänstens frekventa maktmissbruk är alltför svag. Verksamheten måste kritiskt granskas och
kvalitetssäkras – logik, källkritik och saklighet måste iakttas. Det är väl närmast ett politiskt tankefel att så inte
skett för länge sedan. Att det även förekommer mycket seriöst arbete inom socialtjänsten gör inte att flummet
och övergreppen på en del enskilda människor kan anses godtagbart eller kompenserat.

Soffliggarfelet
I samband med politiska val brukar man tala om ”soffliggare”, dvs. de som inte röstar. Personernas skäl till detta
kan naturligtvis variera. En del har tankar om att ”det spelar ingen roll”, ”min röst gör ingen skillnad” eller
”det blir samma oavsett vem som vinner”. Det finns saklig grund för att anse sådana resonemang vara felaktiga.
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Det händer emellanåt att en enda röst avgör om ett parti blir representerat i kommunfullmäktige eller vilken
gruppering som får makten. Ett stort fel i resonemanget är att summan av alla som för sådana resonemang
blir en mycket stor mängd röster som kan avgöra valet förutsatt att rösterna fördelar sig något annorlunda än för
dem som röstar. En tredje kritik som kan riktas mot soffliggarresonemangen är att det trots en hel del likheter
mellan partierna även finns nog så betydande skillnader, i synnerhet inom rikspolitiken. Soffliggaren kommer
att beröras av vilken arbetsmarknadspolitik, skolpolitik, socialpolitik, sjukvårdspolitik, energipolitik, miljöpolitik
etc. som det segrande partiet eller blocket kommer att föra. Nu kan soffliggaren ha andra argument för att inte
rösta, t.ex. att alla partier som deltar i valet är ruttna och korrumperade eller odugliga eller att soffliggaren anser
sig inget veta och begripa om politik. I detta läge kan det verka lämpligt att soffliggaren meddelar denna åsikt
offentligt genom att delta i bildandet av ett alternativt parti eller opinionsbildning eller för fram detta till de
etablerade partierna eller ägnar lite tid åt att informera sig. Blankrösten utgör ett svagt alternativ.
Soffliggaren kan liksom många andra rösta på det parti han/hon anser minst dåligt av ett antal dåliga partier
och vid mer engagemang söka påverka det partiet.

Att inte rösta alls eller inte söka påverka något man anser fel på minsta sätt innebär att man drar sig ur ansvaret
för de gemensamma angelägenheter politiken handlar om – allt ifrån den lokala kontrollen av glasskioskernas
hygien till satsningar på olika energislag eller privatisering av sjukvård i landet i stort. Här ligger soffliggarens
stora tankefel: jag tar inget ansvar för något gemensamt. Om alla skulle resonera så faller samhället samman
eller styrs enbart av en tjänstemannakårs värderingar.

Sokal-felet
Jerkert (2001) beskriver historien kring fysikern Sokals bluffartikel i tidskriften Social Text 1996.
Sokal ansåg att det förekom missbruk av naturvetenskapliga teorier inom delar av akademiska discipliner
som på engelska benämns ”science studies” och ”cultural studies”. Han samlade ihop ett antal exempel
på flum och satte ihop dem i en förment vetenskaplig artikel med titeln ”Transgressing the boundaries:
Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity”. Artikeln insändes till tidskriften Social
Text, som lät trycka den som ett seriöst bidrag, varpå Sokal omedelbart avslöjade i en annan tidskrift
att artikeln var en bluff, något som gav upphov till en omfattande debatt om den s.k. Sokal-affären.
Sokal och Bricmont (1998) gav även ut en bok med titeln ”Fashionable nonsense. Postmodern intellectuals´
abuse of science.

Med termen Sokal-felet syftar jag här på vår ibland okritiska benägenhet att godta pretentiöst och abstrakt
nonsens eller vetenskapsfärgat flum, dvs. det tankefel som bedömarna i tidskriften Social Text verkar ha begått.

Sol-och-vår-fel
Det händer att vi godtroget litar på personer som har avsikten att lura av oss pengar, gratis arbete, dyrbara
ägodelar, sexuella transaktioner eller vill stjäla av vårt goda rykte genom att kunna hänvisa till oss. Många
gånger består sol- och vårandet enbart i att en person beställer en vara eller tjänst och sedan struntar i att betala
och personen har i en del fall aldrig tänkt sig att göra rätt för sig. Lustigt nog gäller detta ibland personer som
mycket väl har råd att betala för sig, men inte vill göra det. Andra sol- och vårare kan få oss att köpa värdelösa
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eller på tok för högt prissatta varor. Andra åter kan vara mäklare, rådgivare etc. på banker och försäkringsbolag
som har sin egen bonus för ögonen och inte bryr sig om att kunderna drabbas av de tvivelaktiga råden.
Begreppet sol-och-vår har mer snävt kommit att kopplas till män som ”artigt och skenbart kärleksfullt
uppvaktar en kvinna i syfte att lura av henne pengar” ( Nationalencyklopedins ordbok) eller mer sällan till
kvinnor som lurar män på likartat sätt (kan tänkas att män är mindre benägna att vidgå att de blivit blåsta eller
inte vill inta en offerroll). Sådana avancerade sol-och-vårare kan företa turnéer, där många drabbas. I
Aftonbladet den 27 april 2007 beskrivs en man som påstås vara Sveriges genom tiderna värsta sol- och vårare.
Reportern uppger sig ha intervjuat honom 2001, när han satt häktad för 44 sol-och-vår-historier för vilka han
senare dömdes till sex års fängelse. Hans uppfattning var att ”Kvinnor vill ha äventyr” och han talar om hur han
varit ”läkare, kamrer, posttjänsteman, reparatör, försäljare”.

Han har bland annat lurat äldre kvinnor på avsevärda belopp. En äldre kvinna som blivit lurad på 64.000 kr
nämner att ”mannen sa att han arbetade med säkerhetsfrågor på Swedbank”. ”Han påstod att hon kunde hjälpa
honom att avslöja en liga som lurade banken på pengar. ”
”- Jag måste kontrollera datasystemet och du hjälper mig om jag får ta ut en summa från ditt konto, sa han.”
”Det fick han.”
Exemplet visar hur en bedragare kan använda sig av listigt uttänkta berättelser med gott syfte och som kan te sig
rimliga för någon som inte är van att ifrågasätta. Inte alla tänker heller på hur lätt det kan vara att göra en enkel
kontroll – i exemplet ovan ett telefonsamtal till bankens ledning eller säkerhetschef. Det räcker att någon enstaka
av ett större antal tillfrågade går på bluffen för att den skall ge utdelning. Mer förbluffande är exempelvis hur
falska läkare gång på gång kan få anställning, därför att landstingen inte tillräckligt noga kontrollerar att de
faktiskt har den utbildning som påstås.

Som framgått förespråkar jag här ett mycket bredare sol-och-vår-begrepp. De största sol-och-vårarna är förvisso
inte av den mediauppmärksammade typ som beskrivs i Aftonbladet utan både tjänar mer och syns mindre. Det
är givetvis mycket mer lönande att formellt oantastligt sol-och-våra stora grupper av kunder, konsumenter,
försäkringstagare etc. än att mer kriminellt plocka av några få damer deras besparingar. Det är till exempel
märkligt att så många människor ställer upp på att de fyra storbankerna får disponera deras pengar och för det
mesta utan att betala någon nämvärd ränta eller att stora elbolag med vettlöst stora ekonomiska utdelningar till
höga chefer kan behålla sina kunder. Människor verkar inte vilja se eller göra något åt det faktum att de blir
plundrade i stor skala. Med tanke på den höga utbildningsnivå som vi har i vårt land ter det sig ännu mer
märkligt.

Spegelfel
Att människor sitter framför spegeln och uppfattar brister i sitt eget utseende är ett välkänt fenomen, som
innebär en lukrativ marknad för tillverkare av allehanda förskönande eller påstått förskönande preparat
och plastikkirurgisk verksamhet och kanske även kan glädja tillverkarna av antidepressiva psykofarmaka.
Enligt Aftonbladet den 7 augusti 2006 har amerikanska forskare jämfört hur vi ser på oss själva och hur
andra uppfattar oss. Resultatet blev att vi uppfattas som vackrare än vi tror. Människor har lättare för att se
det vackra hos andra än hos sig själva. En av anledningarna är att skönhet handlar om mer än yta. Professorn
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i socialpsykologi Thomas Johansson menar att ”Ju mer man tänker på sitt utseende, desto mer självkritisk
blir man”. Något som jag tycker en del borde tänka på är att en del åtgärder som är tänkta att vara förskönande
inte behöver te sig så hos en del relevant omgivning, som t.ex. kan föredra ett mer naturligt utseende och
undra hur det är fatt med en person som tillgriper alla dessa skönhetsåtgärder. Det ter sig även som ett
tankefel att andra människor skulle vara starkt intresserade av detaljer i vårt utseende – de är snarare upptagna
av bekymmer om sitt eget utseende. En framstående svensk konstnär som Anders Wallin uttalade i en diskussion
med några kursdeltagande damer och mig för några år sedan att ”vi män är nöjda med er kvinnor som ni är”.
Diverse skönhetsåtgärder såg han mer som en fråga om intern konkurrens mellan damerna. Han fick inget
mothugg. Perceptionspsykologiskt kan anmärkas att utseende dels är något som drar till sig uppmärksamhet, dels
är något som lätt låter sig förändras så det blir mer iögonenfallande. Det är mycket lättare att förändra än t.ex.
personlighet, känslomässigt register, handlingskraft, kunskap eller klokhet. Det kan vara ett tankefel att ägna
energi åt att iaktta och söka modifiera en ytlig egenskap, när vi hellre borde ägna oss åt något viktigare, t.ex.
förändra en djupare egenskap eller att hjälpa varandra.

Spekulativa uttalanden
Det är mycket vanligt att vi spekulerar om hur saker förhåller sig, om vad som hänt, om orsaker till något osv.
Detta behöver inte vara osakligt så länge vi har helt klart för oss att det är frågan om enbart spekulationer.
Det gäller även att eventuella mottagare eller lyssnare får klart för sig att det endast är en spekulation de tar
emot. Ibland kan man se i vetenskapliga artiklars diskussionsavsnitt formuleringar i stil med ”One can
speculate...” klar kvalitetsdeklaration således. Problematiskt eller tankefelsaktigt blir det när vi själva eller
mottagaren mentalt glider över till att anse spekulationen som något sannolikt eller säkert och kanske så säker att
personen handlar eller vidtar åtgärder. Det finns även sociala problem med en del typer av spekulativa
uttalanden. Andra människor kan t.ex. bli förargade eller till och med hämnas vid vissa slag av spekulativa
uttalanden.

Om äpplena på mitt träd blir stulna så gör jag nog klokt i att inte till min sociala omgivning gå ut med en
spekulation om vem som tagit dem. Om jag t.ex. uttalat spekulerar om att det är grannen så kan denne bli rejält
förbannad och t.ex. sprida ut lögner om mig som motaktion. Det kan vara ett socialt tankefel att inte tänka på den
möjligheten innan jag spred min spekulation. Ofta är det klokt att tiga om egna spekulationer om andra
människor. Vi vill nog även att andra behåller sina spekulationer om oss för sig själva. Ett fungerande socialt
samspel kräver återhållsamhet med socialt relevanta spekulationer. Men det finns många andra spekulationer
som inte berörs av detta, t.ex. om hur samhället fungerar.

Spelarens misstag (W – ”gambler´s fallacy”)
Något som kallas för spelarens misstag (”gambler´s fallacy”) nämns på många håll i litteraturen kring
tankefel. Om någon kastar krona och klave tio gånger, så är inte de senare kasten på något sätt beroende
av utfallen av de tidigare kasten. Den som fått t.ex. 8 krona i serie, kan tro att chansen att få klave har
ökat i de sista två kasten utifrån något slags irrationell idé om balans eller rättvisa mellan kronans båda
sidor i utfallen av kasten. För samtliga 10 kast är sannolikheten att få krona respektive klave hela tiden
50%, varken mer eller mindre (om nu inte kronan är manipulerad på något sätt). I Wikipedia nämns
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följande fyra typer av spelmisstag:
- En slumpmässig händelse inträffar mer sannolikt därför att den inte har hänt under en viss tidsperiod.
- En slumpmässig händelse inträffar mindre sannolikt därför att den inte har hänt under en viss tidsperiod.
- En slumpmässig händelse inträffar mer sannolikt därför att den nyligen inträffade.
- En slumpmässig händelse inträffar mindre sannolikt därför att den nyligen inträffade.
Som framgår är tankegångarna delvis motstridande. Dessa felaktiga sannolikhetsidéer kan leda till
felbedömningar inte bara vid spel utan i vardagslivet i stort.

Ett annat tankefel benämns ”omvänt spelarens misstag” (W – ”inverse gambler´s fallacy”).
Ett exempel ur Wikipedia är följande:
”Ett par hederliga tärningar kastas en gång och resultatet blir två sexor. Detta är ett tämligen osannolikt
resultat. Därför kastades sannolikt tärningarna många gånger dessförinnan.”
Varje kast med tärningarna är statistiskt oberoende av av alla andra kast. Ett visst kast påverkas inte av
hur andra kast utfallit – tärningar har inget minne. Även om tärningarna kastats många gånger dessförinnan, så
skulle det inte öka sannolikheten för två sexor i det observerade kastet. Varje kast är fristående i sin
sannolikhet. Resonemanget om att tärningarna kastats många gånger dessförinnan är felaktigt.

Ett annat spelmisstag betecknas som ”spelarens undergång/ruin” (W – ”gambler´s ruin”). Om en spelare
som gjort en vinst på t.ex. ett kasino fortsätter att spela med vinsten, så kommer det förväntade värdet av
spelarens kapital att minska och till sist kan spelaren förväntas bli ruinerad.

Ett annat spelmisstag kan kallas för ”spelarens självöverskattning” (W – ”gambler´s conceit”)
Enligt Wikipedia kan detta definieras som den felaktiga föreställningen att man är i stånd att stoppa
en vinnande handling, när man fortsätter att vinna. Denna föreställning kan ofta uppkomma vid slumpspel
såsom kasinospel och på börsen. Spelaren tror att han kan vinna och undvika ruin genom att utöva den
självkontroll som behövs för att stoppa när han ligger väl till i spelet. När spelaren håller på att vinna kan
han komma att tro att det är hans skicklighet, inte slump, som ger upphov till vinst och då är det vettlöst
att stoppa medan man fortfarande vinner. Tankefelet med spelarens självöverskattning kan paras med
spelarens misstag när förlorande spelare får för sig att de skall fortsätta spela därför att deras tur måste
vända snart.

Speltänkande
Det är naturligtvis viss skillnad på helt slumpbaserade spel och på spel med mer eller mindre inverkan
av skicklighet. I båda fallen förekommer tendenser att överskatta sannolikheterna för vinst. Vid skicklighetsspel
kan enstaka spelare driva upp sin skicklighet så högt att de faktiskt går med vinst, t.ex. nätpoker. Men många
andra begår misstag när de är med och finansierar vinnarnas vinster.

- Vid lotterier överskattar vi sannolikheten för vinst och särskilt för en hög vinst. Alla lottköpare utom några
få förlorar och de stora vinnarna är arrangören och staten. Sannolikheten för en hög vinst i ett stort lotteri är i
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praktiken försumbar. Vinnarna är de som inte köper lotter – under en livstid kan beloppet bli stort jämfört med
dem som idogt köper lotter och förlorar allt eller nästan allt. Om lottköpare skulle räkna på vad de satsat
respektive vunnit på lottköpande, vid livets slut, så skulle ytterst få ha större vinster att redovisa, medan mängder
av människor skulle ha gått back tiotusentals eller hundratusentals kronor på lottköpandet. Så fungerar
lotterierna. Det är matematiska tankefel (dumhet om man så vill kalla det) och önsketänkande som får en del av
oss att köpa lotter. Nu kan det ju finnas andra motiv, t.ex. sociala eller humanitära, att köpa lotter och vi ser då
lottköpande mer som att ge gåvor eller bete sig socialt.

- Vid slumpspel typ kronkastning, tärningskastning eller tombola kan ett visst utfall komma att inträffa fler
gånger än vad som är normalt över längre tid. Tankefelet kan då uppkomma att det inträffade inte kommer
att upprepas vid de närmaste omgångarna, att sannolikheten för alternativa utfall har ökat.
Exempelvis vid kronkastning blir utfallet vid ett stort antal kast i det långa loppet 50% krona – de stora talens
lag. Men de stora talens lag gäller inte för små serier, där skillnaden mellan antal krona och klave kan bli stor.
Om vi kastar en krona och råkar få fem stycken klave i följd kan man lätt tro att chansen för krona i nästa kast
är förhöjd. Men den är fortfarande 50% i varje fortsatt kast. På motsvarande sätt kan en spelare tro att nästa spel
har ökad sannolikhet för vinst därför att en lång serie dessförinnan inte gett vinst.

- Inträffande av småvinster kan lätt ge oss illusionen att en storvinst är mer sannolik än den är.
Från inlärningspsykologin är väl känt att oregelbunden förstärkning (i detta fall småvinster) är en effektiv
inlärningsform. Det gäller att genomskåda hur vi manipuleras att spela bort våra pengar genom suggestiv och
lögnaktig reklam rörande vinstchanser och genom att inlärning skapas av småvinster och genom att storvinnare
visas upp i pressen som förebilder och mål. Vi låter oss också påverkas av vårt eget icke-verklighetsförankrade
önsketänkande och vill inte se att vi blir lurade.

I värsta fall kan en spelare hamna i ett tvångsmässigt spelberoende och förstöra sin ekonomiska och sociala
tillvaro och till och med gå in i kriminella handlingar – ett stort spelmisstag. Detta är mycket värre än att
frivilligt avhända sig några tiotusental kronor i lottkostnader under en livstid (lägg ihop kostnaden för alla
lotter!) med försumbara vinstchanser som motprestation. Det är ju själva poängen med lotterier att köparna
extremt sällan skall vinna, men köparna vill inte inse det.

Sportfel
Det är skillnad på sport och sport och jag syftar inte här på enkla motionssporter och andra lugna aktiviteter,
som kan vara både bra för hälsan i måttlig mängd eller roande för deltagare och åskådare. Elitsporten som breder
ut sig i tidningarnas sportbilagor utgör ett levebröd för många aktiva och för sportjournalister. Den ena gruppen
kunde knappast existera utan den andra. Jakten på mästerskapen och de stora pengarna dominerar idag.
Elitsportens interna konflikter och ”affärer” av olika slag från doping till skattesmitande diskuteras. Stora
sponsorpengar pumpas in – pengar som, kan många tycka, kunde ha använts till viktigare ändamål än att
överbetala spelare.
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Genom idrottsföreningar, skolor och media görs sport till något viktigt som tillåts tränga undan och även
inkräkta på andra viktiga saker i livet som studier och familj. Skolgymnastik bedrivs också på ett sådant
fanatiskt sätt att mängder av skador på barnen uppkommer, varav många inte ens rapporteras. Barn utsätts
(förhoppningsvis sällan) för bisarra bestraffningsmetoder, typ att förlorande laget måste springa några varv
eller göra ett antal armhävningar. I vuxenidrotterna florerar på den internationella arenan doping gång på
gång och utan att inblandade avstängs för gott och åtalas. I lagsporterna utbryter ständigt nya slagsmål
och extremt aggressivt uppträdande. Huliganer härjar och domare misshandlas. Skattefusk uppdagas
i rika klubbar.

Det kan ses som ett tankefel att göra sport till något utomordentligt viktigt som tränger undan viktigare saker i
livet, att ta sporten på för stort allvar, vilket leder till att familjelivet negativt påverkas eller t o m till våld mellan
klubbföreträdare eller slagsmål på planen.

I Aftonbladet den 19 augusti 2006 kommenterar idrottsreportern Peter Wennman kritiskt ”guldjakten” inom
fotbollen. Han skriver bland annat
”Jag vet inte var den här girigheten, dessa fantomlöner, detta halvstjärnornas paradis kommer att leda
fotbollen.”
”Premier League har kopplat ett magiskt grepp om de flesta, det är inte bara vi svenskar som är tokiga. På lång
sikt kanske ändå fotbollen får se upp – jag tänker inte bara på England – när det handlar om fansens tålamod.
Girigheten är en sak, fusket och myglet en annan.”
”Förra säsongen innebar rekord i fusk, mygel och skådespelarprestationer (filmningar på plan), och risken är
att det blir ännu värre i år.”
Wennman beskriver här hur sport, genom diverse tankefel kan det förmodas, omvandlats till något annat än sport
– en penningcirkus med ruffel och båg. Varför ställer sponsorer och publik upp på det som sker? Pengarna kan
användas bättre.

Sportkommentatorsfel på TV
Att inte kunna hålla käften, inte kunna klara av tystnad och till varje pris förstöra tittares upplevelse av
en skön uppvisning i t ex konståkning på skridsko. Att prata sönder upplevelsen av något som händer.
Att tvinga sig in i andra människors medvetande genom trivialt prat, medan de vill uppleva något.

Spridningseffekt vid inlärning (W – ”spacing effect”)
Repetition gör att man minns bättre. Om repetitionerna sprids ut över längre tidrymd så ger det bättre effekt
än om de packas ihop (Whitten & Bjork, 1977). Ett klassiskt exempel är intensiv tentamensläsning strax före
tentamen jämförd med studier över ett längre tidsintervall, där den senare inlärningsformen troligen är
effektivare. Att försöka lära in en stor mängd under kort tid och tro att det skall stanna i minnet kan anses
innebära tankefel. Det gäller även att förstå, bearbeta och organisera det som lärs in, inte stanna vid en texttrogen
upprepning.
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Språklig påverkan
Även om vi kanske inte alltid lägger märke till det så påverkas vårt tänkande av det språk vi själva använder
och det vi möter från andra eller läser (se t.ex. Semin, 2004). Ibland kan språkliga begrepp formligen löpa amok
och ragga upp stora mängder användare, som gärna vill använda begreppet, trots att det kan vara föga tillämpligt.
Ett exempel är kvällstidningarnas överanvändning av starka ord på löpsedlar, t.ex. ”chock”, ”kris” etc.
Ett annat exempel utgör det från Freud härrörande ordet ”förträngning”, som saknar vetenskaplig grund och
används urskiljningslöst i argumentationer.

Mottagaren av budskapet kan då låta sig missledas av att ett språkligt uttryck använts.
Språk kan även medvetet användas för att söka kamouflera aspekter av verkligheten eller något som hänt, t.ex.
kan gräl betecknas som ”konstruktiva samtal”.

Användningen av subjekt och verb och underförstådda förutsättningar kan få oss att minnas, tänka och svara
olika. Jämför t.ex. följande varianter:
”Vad gjorde han?”
”Vad gjorde du?”
”Vad gjorde ni?”
”Vad hände?”
”Hände det något?”
”Hur såg situationen ut?”
”Minns du något?”
”Vad minns du?”
”Kan du ha missuppfattat situationen?”
Exempelvis förutsätter den första frågan att den som är tänkt att svara minns och att just en åsyftad ”han” var
aktiv och ”gjorde” något. Några andra frågor förutsätter inte alls detta. En av frågorna öppnar t.ex. för
möjligheten att den svarande inte minns och en annan för att den svarande kan ha missuppfattat situationen.

Den som svarar suggereras av den som frågar och anpassar sig till frågeställaren. Att inte inse detta innebär
tankefel. Det kan förstås även hävdas att det innebär tankefel att ställa förutsättande frågor, där förutsättningen
inte är säkerställd.

Språkspelsfel
Ord kan ingå i olika sammanhang och samma ord eller fraser kan då få olika betydelser. Wittgenstein (1958)
betonade begreppet språkspel och menade att språket alltid måste förstås kontextuellt, dvs. i relation till
de situationer där det används. Om jag efter att ha fått ett bokmanus antaget till publicering skulle gå hem till
köksbordet och säga ”Idag skiner solen”, så kunde kanske något av mina barn se frågande ut och påtala att det är
mulet eller regnar eller är snöstorm ute. Men min hustru skulle nog förstå att uttalandets betydelse var mer
symbolisk och hade att göra med ett socialt sammanhang.
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Ett lokalt parti, ”Hällefors oberoende”, med sex mandat i kommunfullmäktige hade inför valet 2006 publicerat
en annons med punkter. Den första punkten lyder:
”- Skapa en vårdmiljö där människan alltid är i centrum”
Det är inte lätt att förstå vad som mer konkret skulle kunna menas med detta uttalande. Jag betvivlar att
företrädare för partiet kan konkretisera detta särskilt långt. Frasen ”i centrum” är en utsliten politisk fras.
Vad partiet här gör är att försöka förknippa sig med ett positivt uttryck. Detta är en spelöppning mot
läsaren, som då med denna positiva association i minnet kan komma att rösta på partiet. Vad partiet vill
är att behålla sina mandat och arvoden – det kommer liksom tidigare att uträtta föga eller intet under de
kommande fyra åren. Vallöftena är snart glömda och partiet är inte ensamt om det. Om fyra år kommer
liknande språkspel med övertalande avsikter att upprepas än en gång. Det mest påtagliga och beklagliga
tankefelet i detta är nogatt en och annan naiv väljare kan tro att partiet menar något konkret och tänker göra
något konkret i frågan. Före valen strör partierna vaga och intetsägande fraser omkring sig i språkspel med
väljarna. Partierna vill oförskämt nog att väljarna skall basera sina beslut att välja parti på dessa fraser och det
gör många väljare – de deltar i språkspelen.

Väljarna borde avkräva partierna redovisningar av vad de uträttat och mer konkreta och precisa besked om
vad de kommer att göra i a) regeringsställning respektive i b) opposition. Förutsättningarna att göra något blir då
olika. Gruppledaren för partiet ”Hällefors oberoende” uttalade i pressen vid förra valet att om den borgerliga
alliansen (där hans parti är störst och inte alls oberoende) vann valet, så tyckte han det socialdemokratiska
kommunalrådet skulle sitta kvar. Detta väckte förstämning bland övriga borgerliga partier. Han hade begripit hur
man fångade väljare med språkspel före valet, men det politiska systemet som han då verkat i ett par
mandatperioder hade han inte begripit. Av partiets valpropaganda framgick den gången att man på allvar trodde
sig som lokalt parti utan regional och nationell nivå kunna påverka statliga frågor såsom polisfrågor. Nyligen har
rapporterats i rikspressen att den oupphörligt uppmärksammade dokusåpakändisen Linda Rosing startat ett eget
parti ”Unika partiet” samtidigt som hon skyltat stort med sin okunnighet i samhällsfrågor. Hittills har hon bara
visat upp synnerligen vaga språkspel kring vad partiet vill göra. Kritiker har påstått att partiets hemsida stängdes
när det började komma frågor med krav på mer precisa svar. Det är utmärkt att människor vill arbeta med politik
snarare än läppförstoring, men lite elementär kännedom om hur samhället fungerar bör nog inhämtas innan man
etablerar sig som partiledare. Vaga språkspel räcker inte även om de etablerade partiernas ledare också tillåter
sig sådana eller i vissa fall närmast bildspel med intetsägande partiledarnunor. Sådant röstfiske och sådana hån
mot demokratin vore det tankefel att ta på allvar.

Spågummefel
Astrologer, spågummor, psykologer, terapeuter, socialarbetare m.fl. kan avge allmänna och vaga uttalanden om
människors person eller om vad som kommer att hända som om uttalandena vore resultat av något slags
klokskap. Uttalandena kan vara så allmänt hållna att de kan hävdas vara riktiga i ett stort antal av fallen eller
rentav i samtliga fall. Det är lätt att nå höga träffprocent med allmänna, vaga, brett hållna uttalanden.

”Du har förmåga att tänka” säger astrologen eller psykologen som använt ett Rorschachtest. I stort sett alla
människor har det, men vi vill gärna höra sådant trams om oss själva i alla fall.
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”Kalle har resurser” säger socialarbetaren – ja, vem har inte det? ”Det kommer att hända något överraskande
i ditt liv” säger spågumman eller astrologen. Ja, överraskningar inträffar för oss alla. Svårare blir att mer konkret
förutsäga vad som kommer att ske. ”Det har hänt något i din barndom” säger psykologen eller terapeuten.
Ja, det brukar göra det i alla människors barndom. En skenbart mer sofistikerad variant är att göra ett tillägg
i stil med ”Du har förträngt det som hänt”. Eftersom patienten inte minns så kan terapeuten ge ett konkret
förslag att ” X har hänt”, vilket patienten kan suggereras att tro. Det blir med en sådan teoretisk konstruktion
svårt att hävda att den ”kloka” terapeuten har fel. Att fästa tilltro till substanslösa, vaga uttalanden innebär
tankefel. Men en del av dem kan verka som positiva suggestioner. Att en del verkar som negativa suggestioner
och ibland kan ställa till med helveten, när de tas på allvar, är beklagligt.

Stabilitetsillusioner i minnet
Ibland kan upplevelse av att förändring inte skett (stabilitet) uppkomma (Wilson & Ross, 2004). Ett praktiskt
exempel är när människor värderar varandra negativt vid skilsmässor och har svårt att minnas tidigare
positiva värderingar i goda tider. I en studie fick universitetsstudenter rapportera sina känslor för en
flickvän/pojkvän vid två punkter i tiden. De tillfrågades hur de känt vid det första rapporteringstillfället.
De som mellan tillfällena blivit mer kära rapporterade sig då enligt sitt minne ha varit mer förälskade vid det
första rapporteringstillfället än de faktiskt hade rapporterat. De som mellan tillfällena blivit mindre kära
rapporterade sig då ha varit mindre förälskade vid det första rapporteringstillfället än de faktiskt hade sagt.
De svarande ökade således överensstämmelsen mellan tidigare och nuvarande känslor. I ett annat experiment
(Goethals & Reckman, 1973), så fick studenter rapportera sina attityder i olika sociala frågor. En kort tid efter
fick de delta i en gruppdiskussion som massivt ändrade deras inställning till ”bussning” (av skolelever för
att nå ökad blandning i skolorna). De fick efteråt ånyo fylla i det formulär de besvarat den första gången och
med instruktion att fylla i det på exakt samma sätt som de svarat den första gången. De svarande verkade
föga medvetna om att de ändrat attityd och fyllde i den attityd de hade till bussning efter gruppdiskussionen.
Det hade gått kort tid och de visste inte att gruppdiskussionen haft som syfte att ändra deras attityd. Deras
senare attityd är mer mentalt lättillgänglig och kan i frånvaro av ett klart minne av den tidigare attityden
användas för att rekonstruera vad de tidigare haft för attityd. Genom att en mängd andra sociala frågor
fanns med i formuläret var minneskraven höga och en mental strategi kan ha varit att gå på vad man just
vid det senare ifyllandet hade för attityd snarare än erinringar av vad man svarat tidigare.
I vardagslivet möter vi ofta uttalanden av typen ”Det har jag tyckt hela tiden”, ”Det sa jag från början”,
”Det har jag vetat länge”. Dessa är nog inte alltid korrekta. Vi kan t.ex. ha uttalat oss mer osäkert vid
tidigare tillfälle.

Statistisk form
Formen för den statistiska informationen kan påverka huruvida människor löser förelagda problem korrekt eller
felaktigt. Presentation av sannolikheter leder till fler fel än om problemet formuleras likalydande med naturliga
frekvenser. Ett av de problem som upprepat studerats (t.ex. av Gigerenzer & Hoffrage, 1995) lyder på följande
sätt.
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”Sannolikheten för bröstcancer är 1% för en 40-årig kvinna som deltar i rutinmässig ”screening”. Om en
kvinna har bröstcancer är sannolikheten 80% att hon kommer att få ett positivt mammogram. Om en kvinna inte
har bröstcancer är sannolikheten 9,6% att hon kommer att få ett positivt mammogram. En kvinna i denna
åldersgrupp hade ett positivt mammogram vid rutinmässig ”screening”. Vilken är sannolikheten för att hon
faktiskt har bröstcancer?”

Vid experiment ger de flesta ett felaktigt svar, ofta runt 80 procent. Det kan noteras att svaret 80 procent kan
innebära att den svarande har vänt på den sannolikhet som nämns i uppgiften. Det korrekta svaret är 7,8 procent.
Om problemet i stället presenteras matematiskt likvärdigt i naturliga frekvenser kan det lyda på följande sätt.

”Tio av varje 1000-tal 40-åriga kvinnor som deltar i rutinmässig screening har bröstcancer. Av dess 10 kvinnor
med bröstcancer får 8 ett positivt mammogram. Av de återstående 990 kvinnorna utan bröstcancer får 95 ett
positivt mammogram. Föreställ dig ett stickprov av kvinnor i denna åldersgrupp som hade ett positivt
mammogram vid rutinmässig screening. Hur många av dessa kvinnor har faktiskt bröstcancer?”

Avsevärt fler löser problemet korrekt när det formuleras med naturliga frekvenser. Det gäller både lekmän och
juridiska och medicinska experter.

Här kan den efterfrågade andelen eller snarare uppskattningen beräknas som antalet med positivt mammogram
och med bröstcancer dividerad med totalantalet med positivt mammogram, dvs. 8 dividerat med 8 + 95 , vilket
blir 8/103 = 0.078, eller 7,8 procent. Att rita upp de förekommande mängderna och delmängderna och ange
definitioner av dem kan hjälpa till att ge klarhet. Att lösa problemet med hjälp av sannolikheterna i den första
formuleringen är svårare och fel uppkommer lättare.

En allmän tankemässig svårighet vid detta slag av problem kan vara att vi ofta föreställer oss att metoder som
används ger korrekta resultat. I detta fall ger metoden övervägande falska alarm. Samtidigt ger metoden
80 procents upptäckt av dem som har bröstcancer.

Statistiska tankefel
Lekmän, journalister, diverse yrkesutövare och forskare begår mängder av statistiska tankefel. I forskarnas fall
är statistikfelen ovanligt väl dokumenterade i läroböcker, vetenskapliga artiklar och uppsatser. Borg &
Westerlund (2006) har i sin statistiklärobok lagt in ett särskilt kapitel om ”statistiska fallgropar”, som tar upp
några av de vanligaste tankefelen mer utförligt.

Ett vanligt tankefel är att ett statistiskt samband mellan två variabler innebär ett orsakssamband. Detta är något
som måste övervägas från fall till fall med beaktande av övriga evidens. Det kan uppkomma samband av en
slump eller genom inverkan av bakomliggande faktorer. Den universitetslärare som räknar fram ett statistiskt
samband mellan antal närvarotimmar på undervisningen på en kurs och antalet poäng på den skriftliga tentamen
kan lätt börja tro att detta visar att närvaro vid undervisning ger bättre kunskaper. Så behöver inte vara fallet.
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Exempelvis kan bakomliggande faktorer som intresse, mängden satsade studietimmar m.fl. påverka både antal
närvarotimmar och tentamensresultat. Ett lättfattligt exempel som Borg & Westerlund ger är att
ett statistiskt samband mellan glassätande och drunkningsolyckor inte innebär att risken att drunkna ökar
om man äter glass. Rimligen borde den bli lägre för den enskilde när glassen äts, eftersom man i regel inte
befinner sig i vattnet vid glassätande. När värmen ökar så leder det till både ökat glassätande och ökad badning
(som ökar drunkning) på gruppnivå. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma personer som äter glass
respektive badar.

Tankefel kan även uppkomma kring hanteringen av extremvärden, vilka kan uppkomma genom naturlig
variation eller genom t.ex. mätfel. År 1985 upptäckte tre brittiska forskare att ozonskiktet över Antarktis hade
minskat med 10 procent. Den amerikanska Nimbus 7-satelliten hade samlat in data sedan 1976 som inte påvisade
någon minskning. Kontroll visade att satelliten instruerats att ignorera extremvärden och betrakta dem som
felmätningar, vilket fördröjde kunskapen om ozonskiktets minskning. Andra dumheter som kan begås med
extremvärden är att räkna in dem i medelvärden och sedan felaktigt betrakta det erhållna medelvärdet som
typiskt. Exempelvis kan den genomsnittliga förmögenheten i ett bostadsområde bli mycket hög om ett
antal måttliga förmögenheter adderas ihop med en där boende miljardärs förmögenhet och delas med antal
hushåll eller invånare. Genomsnittssiffran blir då missvisande och bättre torde vara att separatredovisa
miljardären eller använda medianvärdet, dvs. det värde under respektive över vilket 50 procent av värdena
ligger) eller att ange ett inkomstintervall inom vilket de flesta, säg 2/3 ligger. Ett grundläggande krav bör
vara att redovisa att det existerar extremvärden och redovisa hur de har hanterats.

Något annat man bör vara försiktig med ställd inför statistiska resultat är att i efterhand sitta och tillämpa
subjektiva tolkningar på siffor som lika gärna kan tolkas på ett antal andra sätt. Det kan t.ex. leda till att
slumpvariationer tolkas eller till att felaktiga förklaringar konstrueras. En vetenskapligt sett lämplig metod
är att utifrån någon teori ställa upp en hypotes som man sedan gör en undersökning för att pröva. De statistiska
resultaten kan då ge stöd åt hypotesen (och därmed åt teorin) eller tala emot hypotesen.

Ett vanligt problem inom forskningen är det s. k. massignifikansproblemet. Om man t.ex. beräknar ett större
antal statistiska samband eller skillnader, så ökar sannolikheten för att s.k. signifikanta (betydelsefulla) resultat
skall uppkomma. Man använder här ofta en medveten risk på 5 procent att felaktigt acceptera den funna
skillnaden eller sambandet. Om vi beräknar t.ex. 100 samband så kan 5 av dem vara signifikanta av slump. Borg
& Westerlund påtalar att risken att få med felaktigt signifikanta utfall ökar snabbt med antalet
signifikansprövningar. Vid exempelvis 4 signifikansprövningar med felrisken 5 procent så blir den totala risken
18,5 procent att få med ett falskt resultat. Borg & Westerlund påtalar hur forskare ibland kan göra en stor poäng
av någon enstaka signifikant korrelation i en tabell med kanske femtio korrelationskoefficienter. Redan vid 14
signifikansprövningar är den totala risken 51 procent att få med minst en falsk signifikans. Vid 100 korrelationer
är den totala risken 99 procent att få med minst en signifikans av en slump. Av en slump erhållna samband
eller skillnader kan man sedan sitta och spekulera fram förklaringar till. Borg & Westerlund anser att så fort man
gjort mer än en signifikansprövning så bör man påtala massignifikansproblemet i publikationen.
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Borg & Westerlund påtalar även ett välkänt problem med stora stickprov.
”Problemet med stora stickprov är att alla effekter blir signifikanta. Även sådana effekter som är så
mikroskopiskt små att de inte ens är av något teoretiskt intresse, blir signifikanta om stickprovet är tillräckligt
stort. Egentligen är detta inget större problem så länge man inte stirrar sig blind på om resultatet är signifikant
eller ej utan även fokuserar sin uppmärksamhet på hur stark effekten är, till exempel hur stor korrelationen är.”
Det är inte korrekt att alla effekter blir signifikanta vid stora stickprov. Om t.ex. några enheter får ökat mätvärde
och några andra enheter får ett minskat mätvärde, så kan medelvärdet förbli helt eller i det närmaste oförändrat.
Det bör även påtalas att kvadraten på en korrelationskoefficient (varierar mellan -1 och +1) ger den proportion
av variationen i den ena variabeln som kan förutsägas utifrån den andra variabeln. Exempelvis ger
korrelationskoefficienten r = 0.20 ett förutsägelsemått på 0.20 x 0.20 = 0.04, dvs. 4 procent av variationen i den
ena variabeln kan förutsägas utifrån värdena i den andra, inte särskilt imponerande även om det kan vara ett
signifikant samband i ett stort stickprov.

Om spridningen i en eller flera variabler är begränsad blir det svårare att upptäcka samband eller skillnader.
Ett klassiskt exempel är samband mellan ett test och en senare prestation i t.ex. studier eller ett yrke.
Om vi testar alla sökande och sedan antar alla sökande till utbildningen eller yrket, så får vi en stor spridning
i både testvariabeln och i kriterievariabeln (betyg eller yrkesframgång/misslyckande). Om vi däremot
bara anställer den halva av de sökande som hade högst testpoäng så begränsas spridningen i testvariabeln
avsevärt. Även spridningen i framgångsvariabeln kan begränsas på grund av detta. Korrelationskoefficienten
bör bli avsevärt lägre, när vi bara räknar samband för dem som antagits. De som inte antagits har inget mått
i kriterievariabeln och ingår inte i beräkningen.

Forskningsresultat produceras i stor utsträckning på gruppnivå i form av bland annat statistiska påståenden om
grupper, t.ex. medelvärden eller sambandsmått mellan variabler. Dessa statistiska mått går inte att tillämpa
på undergrupper eller på enskilda individer i gruppen och ännu mindre på grupper och individer som inte alls
tillhör den undersökta gruppen. Det är dock enligt min erfarenhet vanligt att så sker i många sammanhang.
I utredningstexter kan det t.ex. tas in citat/referat från vetenskaplig eller kvasivetenskaplig litteratur med
påståenden på gruppnivå som utan skrupler i texten kopplas till ett enskilt fall utan att det på något sätt påvisats
ha giltighet i det enskilda fallet. Mått på gruppnivå gäller naturligtvis endast för den undersökta gruppen
som helhet och inte för någon annan enhet. Om vi skulle ta fram den genomsnittliga alkoholkonsumtionen
för vuxna svenska medborgare, så skulle detta medelvärde inte ge någon särskilt bra beskrivning av
undergruppen vuxna svenska kvinnors alkoholkonsumtion eftersom männen svarar för en mycket stor det
av den totala konsumtionen. Inte heller skulle genomsnittsmåttet kunna hävdas gälla för en enskild man
eller kvinna i gruppen, som skulle kunna råka vara t.ex. alkoholfri eller storkonsument. Att det erhållna
medelvärdet inte utan vidare kan överföras till britter eller till en enskild afrikan (dvs. grupper eller enskilda
utanför den undersökta gruppen) torde vara lätt att inse. Det förtjänar även att påpekas att de statistiska
uppgifterna inte heller får vara föråldrade om de gör anspråk på att beskriva den vuxna svenska befolkningens
alkoholkonsumtion just nu – förhållanden på gruppnivå, typ alkoholkonsumtion, förändras ofta över tid.
Att komma dragande med inaktuell statistik är ett vanligt fel, särskilt om det finns mer aktuella uppgifter.
En annan variant är att otillåtet generalisera från en delmängd till en hel grupp eller en delvis överlappande
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grupp. Om t.ex. svenska folket ringer in och röstar på melodier eller artister i TV-program, så är det
antal röster som räknas (en del röstar många gånger), inte antal personer. Det är heller inget representativt
stickprov av svenska folket som röstar eftersom många inte ser programmet och skulle kunna ha haft
en annan uppfattning. Det behöver inte heller vara ett representativt stickprov av tittarna på det aktuella
programmet som röstar utan kanske de mest engagerade eller de som är mest benägna att få högre
telefonräkningar. Det har även visat sig att omröstningsresultaten ibland inte stämmer särskilt väl med
webb-enkäter i kvällspressen i samma fråga, där urvalet av röstande är ett annat, t.ex. personer med större
datorintresse och datorvana. I många fall vet vi alltså inte särskilt väl hur den grupp ett statistiskt mått gäller
är sammansatt och inte vilka felkällor som funnits i röstningen (exempelvis registreringsfel).

Det kan ofta föreligga felkällor kring mätningar. Exempelvis kan avläsningsfel gå mer i ena riktningen än i
den andra. Människor kan missledda av ledande frågor i intervjuer och enkäter tro sig minnas sådant som
aldrig inträffat eller tro sig ha åsikter som de inte har. Svaren kan omvandlas till siffror som ger en felaktig
bild av verklighetens beskaffenhet eller utgör resultat av undersökarens påverkan.

I statistiska sammanhang förekommer en regression (återgång) mot medelvärdet vid upprepad mätning. Detta
är en tendens som inte behöver gälla varje enskilt mätvärde. Om flera gynnsamma eller ogynnsamma faktorer
råkar inträffa kan vid första mätningen inträffa ett relativt högt eller lågt värde. Samma tur eller otur kommer
inte att råda vid upprepad mätning, där tendensen blir att komma närmare medelvärdet. Ett exempel är en
idrottsman som har tur och slår personligt rekord på en tävling. I de flesta fall blir prestationen på nästa tävling
lägre. En annan idrottsman som hade avsevärd otur eller var tillfälligt ur form på en tävling kan mycket möjligt
komma att prestera bättre i nästa tävling, dvs. närmar sig medelvärdet underifrån.

Mätfelen i variabler gör att statistiska regressionseffekter uppkommer. Konsekvensen av detta är att om vi skall
förutsäga var en person med högt värde i en variabel kommer att hamna i en annan variabel, så är det klokt
att placera personens förmodade värde något närmare medelvärdet i den andra variabeln – om vi inte råkar
ha någon speciell information som ger anledning till något annat. Det kan vara lätt hänt att tro att vad som är
endast en regressionseffekt beror på någon behandling eller åtgärd. Om vi t.ex. ger stödsamtal till ett antal
personer i akut kris, så kan vi tro att när dessa efter några veckor känner sig betydligt bättre så är det en effekt av
samtalen. Om vi haft en kontrollgrupp som inte fått stödsamtal kunde det visat sig att även den förbättrats
lika mycket eller mer. Det förekommer till och med att en del stöd och behandling har försämrande effekter, men
genom regressionseffekt kan människor närma sig medelvärdet i alla fall – det finns så många andra faktorer hos
personen, i miljön och i livet som kan inverka gynnsamt. När man är i akut kris har någon eller några
ogynnsamma faktorer råkat inträffa. Dessa ger i de flesta fall med sig efterhand.

En speciell form av statistiska eller siffermässiga tankefel är de som har med talmystik att göra. Exempelvis såg
jag en text som påvisade att ett visst litet tal förekommit på ett flertal sätt kring en katastrof. En invändning
var naturligtvis att det kunde vara frågan om slump. En viktigare invändning var dock att det givetvis går lätt att
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finna ett antal exempel på förekomster av ett litet tal, om man envetet letar och konstruerar förekomster. Det
redovisades inte på något sätt att man ansträngt sig för att finna förekomster av andra små tal kring den aktuella
katastrofen. Dessutom var sättet att räkna i exemplen tämligen ansträngt och godtyckligt.

Status quo-tendens (W – ”status quo bias”)
Det är ett inom många områden välkänt fenomen att människor vill att saker och ting skall fortsätta i stort sett
som förut (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991; Samuelson & Zeckhauser, 1988). Detta är inte särskilt
anmärkningsvärt eftersom det kan råda osäkerhet om vad en förändring innebär (man vet vad man har men inte
vad man får) och den kan innebära att man måste satsa tid och energi på att ställa om sig. Status quo-tendensen
kan ibland framstå som ett hinder för positiva och behövliga förändringar, men framstår i vissa lägen som ett
skydd mot alltför snabba och destruktiva förändringar. Exempelvis finns en status quo-tendens medvetet
inbyggd i svenskt statsskick på så sätt att förändringar i grundlagarna kräver beslut av två riksdagar med ett
val emellan.

”Stekta sparv”-felet
En del människor går in i föreställningen att de inte skall behöva tänka ut eller göra något själva, att
andra skall säga till dem vad de skall göra eller ordna livet för dem eller att det bara är att ta för sig från andra.
Stekta sparvar skall flyga in i munnen på dem. Eller för att vara mer tydlig: andra människor skall i familjen, på
jobbet eller via skattsedeln eller på grund av kriminella operationer sörja för deras liv utan att de själva skall
behöva anstränga sig. En del kan av olika orsaker inte anstränga sig, men det är inte dem som åsyftas här.

Stereotyper
Vi är ofta kvicka att indela människor i kategorier som vi på mer eller mindre goda grunder anser utmärks av
vissa egenskaper. Även om det ibland kan ligga något i detta, så leder det lätt till misstag kring enskilda
människor. Generaliseringarna håller inte. Alla smålänningar är inte snåla, kanske inte ens de flesta. Alla
professorer är inte kloka och särskilt inte utanför sitt eget område. Psykologer sitter för det mesta inte och
observerar och analyserar sina medmänniskor, även om det kanske kan förekomma. Stereotypa föreställningar
kan ingå i det sociala pladdret, man vill någonting säga, och kan även vara uttryck för t.ex. önsketänkande eller
sociala konflikter. Vi vill gärna att doktorn skall ställa rätt diagnos och detta kan ge näring åt en idé om att
doktorer har förmåga att göra korrekta medicinska bedömningar, något som långtifrån alltid sker. Vi kan önska
att norrmän håller sig borta från Sverige och talar då gärna svepande om att ”norrmän är dumma”, när de
antagligen inte är dummare än svenskar – vad som nu kan menas med ordet ”dum”? De ord som förekommer i
de stereotypa föreställningarna är ofta vaga. Föreställningarna kan då lättare bibehållas eftersom ett vagt ord kan
stämma in på mycket. Nästan vad som helst som en norrman gör kan betecknas som ”dumt”, om man så vill.

De som har styrka nog att skapa och sprida en stereotyp föreställning kan göra det och därigenom gynna sina
egna intressen – ekonomiska, politiska, känslomässiga fördomar etc.

Forskarna Operario & Fiske (2004) påtalar att människor med makt och kontroll över andra tenderar att utveckla
ett mer stereotypt tänkande. Makthavare ägnar mindre uppmärksamhet åt enskilda människor och förlitar sig
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på antaganden om kategorier av människor (jfr antaganden i den politiska debatten). Människor i underordnad
position är mindre benägna att använda sig av stereotypt tänkande om sina överordnade. De ägnar mer
uppmärksamhet åt makthavarnas individuella egenskaper och skapar sig ibland orealistiskt positiva bilder av
makthavarna. Ett anmärkningsvärt forskningsresultat är att människor med lite makt och resurser tenderar att
tänka på ett sätt som rättfärdigar sin egen grupps låga status. Detta kanske sammanhänger med att man tror att
stereotyperna är sanna snarare än myter kopplade till skillnader i makt.

Stockholmssyndromet (W – ”Stockholm syndrome”)
Vid ett bankrån vid Norrmalmstorg i Stockholm 1973 togs gisslan av rånarna under sex dygn. En del av gisslan
kom under tiden de var tillsammans med rånarna i valvet att ta parti för rånarna och även efteråt. Detta
psykologiska fenomen har blivit internationellt omtalat som ”Stockholmssyndromet”, en term myntad av
psykiatern Nils Bejerot. Den pressade situationen ledde till att tänkandet förvrängdes. Fenomenet har
internationellt konstaterats i en mängd andra fall och har även hänvisats till i underhållningsfilmer.

Stockholmstänk
Inför riksdagsvalet 1998 formulerade moderatpolitikern Anna Kinberg Batra en aspekt av tänkandet i
Stockholm på ett sällsynt idiotiskt sätt: ” Stockholmare är smartare än lantisar.” Idiotin i det kända uttalandet
handlar om den kategoriska besserwisseraktiga formen och det vaga utnyttjandet av det laddade ordet ”smartare”
och att det ger upplysning om källans eget usla tänkande. Uttalandet saknas precisering och ger ingen upplysning
i sak utöver om källans attityd. Det kan förvisso tänkas att Stockholmare är smartare än lantisar i något eller
några avseenden, t.ex. att förse sig själva med höga löner och förmåner eller exempelvis på att ljuga i maktens
tjänst. Men det är ännu säkrare att det utanför Stockholm existerar tänkande på områden, där det stockholmska
tänkandet inte ligger så långt framme. Det finns faktiskt lantisar som kan tänka om och uträtta saker som
knappast någon stockholmare skulle klara av (utan att ha varit en sådan lantis ). Man behöver inte nödvändigtvis
gå till universiteten utanför Stockholm för att finna sådana kompetenser utan det kan konstateras att det
förekommer verksamheter på andra håll i Sverige som inte förekommer i Stockholm, t.ex. att bygga bilar, bygga
stora båtar, storskalig odling eller djurhållning och mängder av kompetenta tillverkningsindustrier som ligger
långt ifrån Stockholm. Tänkandets art är nära förknippad med vilken verksamhet och miljö människor deltar i.
Det kan tilläggas att sådant som buller, alkohol, droger, rökning, stress och vissa psykiska störningar har en
fördummande inverkan och stockholmarna ligger väl framme när det gäller psykiska och sociala störningar.
Frågan är vad Anna Batra tänkte på eller kanske tänkte hon inte på något särskilt?

Stresseffekter på minnet
Modern livsstil med stort mediautbud, reklam, många aktiviteter och kontakter leder till att både arbetsminne och
långtidsminne belastas. Belastningen kan leda till konkurrens mellan material och att vi t ex
minns mer iögonenfallande eller iöronenfallande mediabudskap än sådant som vi har större nytta av att komma
ihåg. Vi kan tappa bort det viktiga i det ständiga bruset av oviktigheter, trivialiteter och skvaller. Överbelastning
och åtföljande stress kan leda till att vi inte hinner organisera in viktiga uppgifter i minnet innan annat tränger sig
på, stör och hindrar organiseringen av material och stör reflektionen.
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Stroboskopisk rörelse
Gestaltpsykologen Max Wertheimer (1912) visade att det uppkommer en illusion av rörelse när ett ljus
lyser upp i mörker och några få millisekunder därefter ett annat ljus intill lyser upp. Tekniken förekommer i
reklamskyltar. Stroboskopisk rörelse är även principen bakom filmer med rörliga bilder. I de tidiga
stumfilmerna användes 16 stillbilder per sekund, varvid rörelserna verkade ryckiga. Idag används 24
bilder per sekund för att ge en bättre illusion av rörelse.

Stroop-fenomenet
Ibland använder vi oss av väl inlärda reaktioner i stället för att reagera som situationen kräver. I en typ av
experiment så visas färgade färgord, t. ex. skyltar där det står GUL, BLÅ osv. Frågan som ställs är: ”Vilken
färg har texten?” Många läser då vad som står (den väl inlärda reaktionen) i stället för att svara med färgen
på texten. Exempelvis säger en person ”gul”, när detta ord visas med blå bokstäver. Att barn och även vuxna
ibland inte kan låta bli att pilla på saker, som de inte bör eller får pilla på (situationens krav) kan ses som ett
liknande fenomen. Den väl inlärda reaktionen är svår att stoppa. I trafiken kan väl inlärda men olämpliga
reaktioner få svåra konsekvenser. Att bromsa är t.ex. en väl inlärd reaktion, men inte alltid den mest lämpliga,
t.ex. när en annan bil ligger strax bakom eller en bil kommer rätt emot i samma körfält – köra av vägen kan
vara att föredra.

Struntprat
En mer ingående analys av struntprat har genomförts av komikern Tage Danielsson i boken ”Grallimmatik.
Struntpratets fysiologi och teknik.” Danielsson var för övrigt den som i en berömd sketch drev med
kärnkraftsförespråkarnas sannolikhetsprat. Ett exempel på en av de regler för struntprat som Danielsson
formulerar är:
”Ta alltid med stora abstrakta substantiv! Låt samtalet flyga så högt upp i himmelen (bra ord!) att ingen har
möjlighet att få grepp om det! Undvik alla låga substantiv med fastlagd betydelse, t.ex. stol, spårvagn,
Skövde!”
För fältstudier kan rekommenderas diverse samtal, föreläsningar, politiska tal och inte minst kvälls- och
veckotidningar.

Stundfelet
Hur kort eller lång är ”en stund”? Det verkar kunna variera med vem som pratar eller tänker och även med hur
sammanhanget ser ut. Jämför t.ex. när en familjs tonårsson säger att han ”går ut en stund” och när mamma säger
att ”det tar en stund att sy i knappen på skjortan”. Det finns nog anledning gissa att sonens stund blir betydligt
längre än stunden att sy i knappen. Om pappa säger till sonen att ”jag hjälper dig med läxan om en stund”, så
kan pappa mena en timma och sonen kan tro att det gäller tio minuters väntan. Båda kan felaktigt tro att den
andre har samma ungefärliga definition av hur kort eller lång ”en stund” är.

Liknande förvecklingar kan uppkomma kring tidsordet ”strax”. Vad menar den som skrivit ”Kommer strax!”
på en lapp och satt på dörren? Gäller det fem minuter eller en halvtimma? Vad tror läsaren? Vad tror barnet
när pappa säger att ”vi skall strax åka” och så sker avfärden om en timma? Barnet hade förväntat avfärd
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inom ett par minuter. Föreställningar och förväntningar kring tidsordet ”strax” kan skilja sig mycket.

Det kan förefalla som om ord som ”en stund” och ”strax” fungerar som gummiband. Den tid de syftar på kan
i praktiken töjas ut och kanske är det ordens funktion att ge oss tidsmässig frihet att dröja en timma i stället
för fem minuter och inte binda oss vid något mer precist tidsbesked. Samtidigt kan de ge upphov till kritiska
reaktioner från den som förväntat sig en kort tidrymd och som irriterar sig över det flummiga tidspratet.
Kanske blir det ett tankefel att vi tycker att just vår egen definition skall gälla?

Stureplansfelet
Ibland kan organisationer eller personer som har föga att komma med genom skicklig marknadsföring
och utnyttjande av nätverk komma att bli omtalade och åtminstone för en del framstå som viktiga.
Stureplan syftar här på några krogar kring Stureplan i Stockholm, där några kändisar och rikemansbarn
ibland infinner sig. En del av marknadsföringen sker i tidningen ”Stureplan” och genom återspeglingar
i andra tidningar. När detta skrivs har nyligen publicerats en lista över ”de 100 mäktigaste på Stureplan”.
Aftonbladets nöjeskommentator Fredrik Virtanen kommenterar det sociala fenomenet Stureplan i
Aftonbladet den 3 februari 2007 under rubriken ”Stureplan är - ingenting”.
”Det är dags att släppa den här bisarra vurmen för Stureplan. Stureplan är bara en vägkorsning där det
säljs sprit.”
Virtanen argumenterar för att även om de påstått 100 mäktigaste på listan faktiskt vore det, så skulle det
betyda mycket lite. Det vore, säger Virtanen, bara en hårfin skillnad mot att utse ”de 100 mäktigaste
på Södra Promenaden i Norrköping”.
Enligt Virtanen är Stureplan ett ”lysande varumärke”, som berör och säljer och provocerar vanligt folk.
Detta skulle enligt Virtanen sammanhänga med avundsjuka och wannabe-drömmar. Han pekar på hur
medier fixerar sig vid ”minsta lilla skitlista” där ordet Stureplan finns och namn på kändisar som Elin Nordegren
och Zlatan Ibrahimovic införts ”för att maximera träffytan”. Virtanen menar att dessa förstås inte har
nånting med Stureplan att göra. Virtanen utbrister:
”Tack gode gud för sjuksköterskor, dagisfröknar, busschaufförer, hjälparbetare och politiker.
Så här: Stureplan är ingenting.”
Det är lätt att hålla med om kritiken. Alla de som knegar och bär upp vårt samhälle från grunden blir
inte marknadsförda i media. Bakom Stureplanspratet ligger ekonomiska vinstintressen kring
krogarna. I syfte att skapa vinster skapas någonting av ingenting. Och en del människor tycker att de
blir någonting genom att associera sig med vägkorsningen där det säljs sprit. Detta torde vara ett
tankefel, även om en del kanske inte ser det så. Det finns förstås fler platser som blir någonting genom
att associeras med kändisar.

Suggestionsfel
Som säkert många av oss lagt märke till och reflekterat över har vi en benägenhet att låta oss suggereras av
sådant som sägs av andra eller av oss själva, av sådant vi läser i text och även av bilder. Vi förmår inte hela
tiden vara kritiskt ifrågasättande och saknar ibland kunskapsmässiga förutsättningar att ifrågasätta. En del
vältaliga eller manipulativa personer kan dessutom åstadkomma starkare suggestion än andra. En typ av

395
extremt exempel utgör det välkända fenomenet med sol- och vårare som blir dyrbara för dem som låter sig luras.
Ett annat extremt exempel utgör hur domstolar trott på personer som senare visat sig ljuga (se Axberger m.fl.,
2006). Men fenomenet är högst alldagligt. Vi tror på vad som står i tidningar, om än inte på allt. Vi litar på
nyhetsuppläsarens suggestiva framtoning och kanske till och med litar på meteorologen. Vi tror på grannens
skvaller och på smickret i kompisens brev. Det är kognitivt bekvämt att låta sig suggereras, men leder till
felaktiga tankegångar eftersom de påståenden vi möts av ofta är mer eller mindre felaktiga eller kräver
betydande nyansering. Ett sätt att bli mer vaksam är att söka precisera källans position, motiv och intressen i
makt-intresse-fältet. Vanliga tekniker är skönmålningar, svartmålningar, överdrifter, fabuleringar och lögner,
inkl medvetna förtiganden och undanhållanden. När det gäller text kan motverkande teknik vara att noga
och kritiskt läsa igenom texten ytterligare gånger och ställa granskande frågor av typen ”Vad finns? Vad nämns?
Vad fattas? Vad nämns inte? Hur vet källan detta? Stämmer det med tillgängliga fakta?”

Summan ignoreras
Ett vanligt tankefel, inte minst i samband med hushållsekonomi och miljöproblem, är att ignorera summan
av stora mängder små eller som man tycker försumbara kostnader, energiförbrukning, utsläpp av gifter, strålning
etc.

Om man exempelvis dricker vin för 200 kr per vecka i en familj, så blir det på ett år 52 x 200 = 10.400 kr av
skattade pengar. Kanske måste man tjäna in t.ex. 15.000 kr för att betala vinet, vilket kan vara en månadslön
för en lågavlönad person. Inom hushållsekonomi rör det sig ofta om att många små repeterade utgifter blir en
stor summa, även om det också förekommer stora poster i hushållsekonomier. Ett annat intressant exempel är
vilken summa som uppkommer genom en ständig liten utgift under många år, t.ex. att köpa en eller flera
plastkassar varje gång man handlar livsmedel. Räknar man på summan under ett hushålls liv så kan det lätt bli
frågan om tiotusentals kronor eller kanske 50.000 kr på säg 50 år och då med skattade pengar. Exempelvis kan
man behöva tjäna 75.000 kr för att kunna köpa plastkassarna. För några tior kan man skaffa t.ex. ett par
tygkassar som håller i många år. Det ligger i girighetens natur att butikerna inte gärna vill propagera för eller
sällan säljer sådana kassar och gärna ser till att de är otympligt tjocka att ha i fickan. Apoteken har ofta haft en
tunn och bra modell. Vi konsumenter tänker ogärna långsiktigt ens när det gäller vår egen ekonomi.

Ett annat exempel utgör energiförbrukning genom standbyfunktioner på apparater. Det har länge varit känt att
dessa innebär en kostsam energiförbrukning. Brittiska regeringen förbereder enligt Aftonbladet den 26 juli 2006
ett förbud mot standbyknappar. Det är summan av all standbyförbrukning som blir besvärande, inte att en
enstaka apparat står på en enstaka dag. Alla standbyfunktioner bör naturligtvis så mycket som möjligt hållas
avstängda.

Den enskilde bensinskatteprotesterande bilisten kan tänka att bensinskatten borde sänkas. Detta leder troligen till
att de frigjorda pengarna delvis används till mer bensinförbrukning vilket bland annat leder till högre utsläpp.
Många enskilda bilisters utsläppsökningar blir en stor summa extra utsläpp. Det går naturligtvis kognitivt att
ignorera detta problem eller att felaktigt förneka att utsläppen är av betydelse – två tankefel.
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Svarstendenser (W – ”response bias”)
Det är väl känt inom enkät- och intervjubaserad forskning att människor kan uppvisa svarstendenser (se t.ex.
Krosnick, 2000). Dessa tendenser kan även förekomma i t.ex. vardagliga samtal, vid politiska beslutsmöten, i
företagens styrelser eller när en kund svarar en försäljare. Vid samtal, där vi direkt tilltalas som personer, verkar
vi ha en grundläggande mänsklig tendens att svara, s.k. social responsivitet (en term från socialpsykologen
Asplund).

Vi har en benägenhet att svara även på obegripliga, dumma och meningslösa frågor. Detta kan ibland leda
till ogenomtänkta och underliga svar, särskilt om vi inte fått eller haft tid att tänka igenom saken. Ibland
resulterar den sociala responsiviteten i en trivial replikväxling om väder och vind eller om något som står
på dagens löpsedlar. Ibland kan vi vara så ivriga att vi inte lyssnar ordentligt på vad den andre sagt och
vi kan till och med falla den andre i talet och inte låta den andre tala färdigt eller fylla i resten av vad den
andre var på väg att säga. Ibland kan vi även välja att för fridens skull tiga när den andre drar sina korkade
åsikter, kanske titta bort eller inskränka svaren till enkla ”hm” eller ”säger du det”. Dessvärre tror många
att de fått medhåll, när den andre egentligen undvikit att tala om sin uppfattning, och i värsta fall sprider
den som tror sig ha fått medhåll ut namnen på vem/vilka som håller med eller hävdar felaktigt att många
tycker samma. Det kan också förekomma att den som svarar tycker sig uppfatta klander eller nedvärdering av
sig själv från den andres sida och går till motangrepp på vaga grunder eller utifrån missuppfattningar eller
minnesfel av vad som faktiskt sagts. Det kan ibland vara befogat att tala om en paranoid svarstendens, inte minst
vid konflikter.

I grupper kan människor uppvisa andra svarstendenser än i samtal. Ett inte ovanligt mönster är att enstaka
personer kan socialt rätt okänsligt prata mycket eller prata sönder en grupp, i praktiken hindra andra från
att komma till tals och kanske till och med tro att de som inte kommit till tals har samma uppfattning som
dem själva. Ett annat mönster är att människor anpassar sig till gruppen genom att sitta helt eller nästan helt
tysta och detta fenomen ökar med ökande storlek på gruppen. De kan sitta tysta även om de inte håller med
om vad som sägs eller har annat som de tycker borde diskuteras. Det kan vara så att de inte vill eller förmår
diskutera, inte tycker det är lönt mödan att gå in eller inte vill avslöja sina uppfattningar. Detta kan förstås
av andra oberättigat tolkas som att de höll med. Att tiga är dock en mänsklig rättighet, även om vissa
situationer kräver ett ansvarstagande av en person, att man upplyser om något viktigt eller säger ifrån
i t.ex. en moralisk fråga. Svarstendenser kan t.ex. hindra effektiv problemlösning eller leda till situationer
med s.k. grupptänkande, där verklighetsuppfattning och problemanalys brister.

När det gäller forskning, utredningar, utvärderingar etc. med intervjuer och enkäter, så kan svarstendenser
av olika slag leda till snedvridningar av svar och resultat. Svarstendenser kan variera med vilken metod som
används. Olika metoder kan inbjuda mer eller mindre till olika svarstendenser. En svarstendens är att inte
svara alls och den verkar slå hårdast mot en del typer av enkäter och kanske mer mot sådana med tråkigt
innehåll. Det är nästan alltid frivilligt att svara och frivilligheten skall det klart informeras om. Svarsbortfall
av hela formulär eller på enskilda frågor kan leda till en snedvriden resultatbild i förhållande till faktiska
förhållanden i gruppen eller i stickprovet. En annan svarstendens är att svara, men göra det mer eller mindre
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slarvigt. Exempelvis läsa frågor och påståenden dåligt, läsa svarsalternativ slarvigt eller bara delvis, inte leta
i minnet eller inte tänka igenom svaren. Den svarande kan söka bli kvitt enkäten eller intervjun så snabbt som
möjligt och kanske tycker (ofta berättigat) att undersökningen är strunt. En motsatt tendens är optimering, då
den svarande gör ett noggrant tankearbete. I litteratur om enkät- och intervjuundersökningar har ofta påtalats
att en del svarande har en tendens att instämma eller ja-sägar-tendens. Det kan även förekomma hos en del
svarande en tendens att säga emot. Det har även hävdats förekomma en tendens hos en del svarande att
avge socialt önskvärda svar. Ytterligare en tendens kan vara att undvika att ta ställning genom att t.ex. välja
neutrala alternativ eller ”vet ej”-svar. Andra tendenser kan vara att anpassa sig till de ledtrådar som ges
i enkäten eller intervjun. Ytterligare problem är glömska hos de svarande – de minns ofta inte att de fått
veta saker, varit med om händelser etc. Vad gäller minne förekommer också ofta felaktiga minnen. Vi
har t.ex. svårt att minnas episoder korrekt och stora svårigheter att mer exakt minnas tidpunkter och tidsperioder, t.ex. vilket år något hände. Tendensen kan beskrivas som införsel av felaktiga minnen i svaren.
Det är allmänt sett ett tankefel att bortse från svarstendenser när man bedömer svar från enskilda och grupper.

Ett speciellt område för svarstendenser är när människor väljer ut sig själva som svarande eller icke-svarande.
Det kan gälla att besvara enkäter på en kvällstidnings webbplats eller att ringa in till ett TV-program och
rösta på en åsikt eller på en person. De som bryr sig om att svara är troligen inte en statistiskt representativt
stickprov för vare sig läsare/tittare eller för befolkningen i stort. Det kan vara personer med sådana egenskaper
som tillgång till internetuppkoppling, tillgång till tid och med intresseuppsättningar som gör att de använder
sin tid till att läsa/titta och svara. Dessutom kan en del som röstar ibland rösta ett stort antal gånger och
tendensen till detta kan vara olika för de olika alternativen. Ofta övertolkas sådana röstförfaranden inom
journalistiken som att ”Läsarna anser…” eller ”Svenska folket tycker…”. Vad ett statistiskt representativt
stickprov av läsarna (viss dag eller regelbundet?) eller från svenska folket tycker har då inte undersökts.

Svartsjukenoia
För det mesta är nog tankar om att ens partner på något sätt dras till eller har ihop det med andra felaktiga, men
för all del sanna ibland. Ibland är svartsjuketankarna tämligen orealistiska och utan varje grund. De kan
dessutom bli närmast tvångsmässiga.
- Ett exempel är när svartsjuketankar uppstår därför att andra möjliga partners till ens egen partner råkar passera
i närheten, men utan att det finns några indikationer som skulle berättiga svartsjuketänkande.
- Ett annat exempel är när en man inte råkade kunna svara i telefon på arbetet, där han en stor del av tiden inte
kunde befinna sig på sitt tjänsterum, och därför blev anklagad för att ha sysslat med något amoröst under den
tiden.

Synlighetsfel
När vi tänker så fokuseras och betonas lätt det som är lättast att se och det som är svårt att uppfatta kan komma
att bli underbetonat eller ignorerat. Exempelvis kan fokusering ske på en persons utseende, klädsel, gester och
bilmodell, när vi borde sökt närmare bedöma personens kunskaper. Inom medicinen kan t.ex. sådant som synliga
kropppsliga aspekter och resultat av labprover bli mer fokuserade än personens egna subjektiva rapporter om
hur det t.ex. känts i kroppen i olika situationer. När människor köper hus eller bilar så kan det lätt bli ett fokus
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på det lätt synliga utifrån och inifrån, medan mer svårsynliga aspekter som begynnande mögel, läckage, fukt,
rost eller mindre synligt slitage, energiförbrukning, försäkringskostnad m.m. inte får den uppmärksamhet det
kunde förtjäna.

I Filipstads tidning den 27 november 2007 ges ett exempel på synlighetsfel inom kommunal renhållning.
Filipstads kommun har insett att även invånare som är befriade från sophämtning i soptunna kan innebära
kostnader för hantering av t.ex. grovavfall och miljöfarligt avfall. Kommunen har därför beslutat om
en grundavgift för alla hushåll och en hämtningsavgift för dem som har sophämtning. Soptunnor och
sophämtning med sopbil är mycket synliga, men andra former av avfall är mindre synliga och tydligen
hade man inte tänkt på att dessa kostnader fanns för de som hade befrielse från sophämtning.

Systemtankefel
Ibland kan system, t.ex. organisationer, datorprogram, apparater etc., ha inbyggda tankefel. Ett
produktionssystem kan till exempel vara inriktat på att producera en stor mängd enheter med minimal kvalitet,
medan ett annat produktionssystem kan vara inriktat på att producera en begränsad mängd enheter med hög
kvalitet. Det första systemet kan både komma förbruka mer resurser och bli dyrare i längden för en köpare
(kortare hållbarhetstid). Ett annat exempel utgör stand by-funktionerna på apparater. Utifrån perspektivet att
spara energi utgör de ett tankefel.

Ett annat exempel kan utgöra ett utbildningssystem som antas ge erforderlig kompetens genom lektioner och
inläsning av läroböcker. Detta kan vara ett tankefel. För att nå den erforderliga kompetensen kan krävas
laborationer, övningar och konkret träning, då det som inlärts teoretiskt bara till hälften har begripits och
föga finns kvar i minnet utan träningsmoment.

Jag har drabbats av datorprogram som beskräftigt håller på och lägger in saker i texten som jag aldrig bett om
och nästan aldrig vill ha och dessutom måste lägga ner tid på att korrigera. Konstruktörerna har här lagt in sina
tankefel kring vad användarna kan vilja ha, men inte vill ha.

Sägner
Schön (2004) definierar en sägen som en kort berättelse som ofta bara består av en enda episod och där
huvudmotivet, det bärande skelettet, förändras föga vid återberättande, medan personer, platser och andra
detaljer varierar. En sägen framförs med anspråk på att bli trodd. Berättare påstår att allt det som berättas
verkligen har hänt, och ofta i berättarens hembygd.

Enligt Nationalencyklopedin betraktas sägner ofta som sannolika och verklighetsförankrade. De handlar om
verkliga personer och verkliga platser. En viktig skillnad är den mellan vandringssägner och lokalsägner.
Vandringssägner kan vara vitt spridda och lokalsägner är kända bara inom ett begränsat område och med unikt
händelseförlopp. Det tillkommer ständigt nya sägner (se af Klintberg, 1994). Schön påtalar att modernare
urbana sägner förekommer i tätorterna och är i hög grad beroende av massmedia för sin spridning. Dessa
grundas ofta på internationella vandringsmotiv.

399

Enligt Nationalencyklopedin är skillnaden mellan ett rykte och en vandringssägen att sägnen har formen av
en berättelse med en intrig med rollinnehavare, som är utbytbara beroende på i vilken miljö sägnen återges.
Ett rykte däremot har formen av ett påstående utan intrig och gäller ofta en välkänd företeelse eller person.
Övergångar kan ske genom att rykten byggs ut till sägner och sägner dras ihop till rykten. Både rykten och
sägner kan idag spridas snabbt och brett på internet, t.ex. via mycket besökta bloggar.

Säkerhetsfel
Att förbise säkerhetsaspekter i de miljöer vi lever och vistas i kan få ödesdigra konsekvenser. Vandrarhemmens
spisar är obligatoriskt försedda med tidur, men sådana finns inte i hushållens spisar och går knappt ens att köpa
idag, trots att överhettning av en spisplatta är en vanlig brandorsak – märkligt! Vi märker att det är skador på en
elsladd eller strömbrytare men underlåter att göra något åt saken. Vi kan tanklöst ta in en elapparat i badrummet,
varpå vattnet kan bli strömförande. Människor fortsätter att köra bil trots stor trötthet och begår då lätt misstag.
Vi låter bli att sanda en ishalkig trappa, varpå en fallolycka inträffar. Båtar kör omdömeslöst rakt in bland
badande på badplatser. Bostäder som inte utrustats med brandvarnare, brandsläckare och utrymningsmöjligheter
kan bli dödsfällor. Hundägare kan låta sina påstått ofarliga bestar springa okopplade och bita eller till och med
döda andra människor. Mediciner eller farliga preparat kan lämnas så att barn eller förvirrade åldringar kan
stoppa dem i munnen. Giftiga växter, vars giftlighet är okänd för många och för barn, kan planteras. Barn blir
ihjälkörda därför att deras föräldrar låter dem vistas för nära trafiken eller för att vissa förare far fram på ett
hänsynslöst sätt vid skolor och i bostadsområden. Bussförare bryter mot gällande hastighetsbegränsningar
med bussar fulla med människor. Pratglada passagerare söker sociala samtal med bussförare under ignorerande
av skylten om att det är förbjudet. Bilförare pratar i mobiltelefon eller pillar med bilradion, medan de kör. En del
förare öser på i skymda kurvor och verkar till 100 procent räkna med att det inte kommer någon från andra hållet
eller står någon bakom kurvan. En del tycker att de druckit så lite alkohol och är så bra bilförare att det inte gör
något att de kör med alkohol i sig. Samhället tillåter människor att behålla vapen eller fortsätta köra bil trots att
det är olämpligt i en del fall.

Det kan ligga nära tillhands att tro att säkerhetssystem i varje läge förhindrar katastrofer. Det som hände med
kärnkraftverket i Forsmark sommaren 2006 kan belysa det problematiska med en sådan tanke. Följande
beskrivning ges av Aftonbladet den 15 september 2006.
”Utanför Forsmark finns ett ställverk som tillhör Svenska kraftnät. Där utförde elektriker ett rutinmässigt
underhållsarbete i juli. De bytte bland annat strömbrytare. När de var klara skulle en operatör på driftcentralen
i Vällingby koppla på ställverket igen. Men det fattades en – en! – rad i den skrivna instruktionen. En ingenjör
hade missat att skriva ut den raden. Följden blev att operatören hoppade över ett moment i arbetet, vilket
resulterade i kortslutning. En strömpuls fortplantades in i kärnkraftverket, som skapade en kedja av fel där det
visade sig att Forsmarks egna säkerhetssystem inte fungerade.”

Elavbrottet slog ut hälften av reservgeneratorerna. Enligt Statens Kärnkraftsinspektion kunde det inom fem
timmar ha blivit en härdsmälta om alla fyra reservgeneratorerna hade slagits ut och operatörerna inte agerat.
SKI kritiserar Forsmark bland annat för att inte ha stängt av reaktorn tillräckligt snabbt. Kärnkraftverket
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måste byggas om. Hela den nordiska elmarknaden påverkas och kraftindustrin påstås hittills (15 sept) ha förlorat
en miljard kronor. Generaldirektören för SKI uttalar: ”Jag tycker det är allvarligt för säkerhetssystemen behövde
tas i anspråk samtidigt som en del av säkerhetssystemen slogs ut.”

Frågan är väl om inte själva termen ”säkerhetssystem” innebär ett tankefel. Det leder tankarna fel, till att inget
allvarligt kan inträffa. Man kanske snarare borde tala om ”riskminskande system” eller någon liknande term.

Frånvaron av risktänkande och förebyggande säkerhetstänkande är i en del situationer ett allvarligt problem. Det
verkar ofta finnas en bekymmersfri tankegång i stil med ”Det brukar gå bra”, ”Det har gått bra hittills” eller
”Inget kommer att hända” eller bara ett primitivt tänkande av ”Ös på!”- typ. Inom områden där det uppkommer
en aldrig sinande ström av olyckor blir sådana tankar felaktiga och ansvarslösa.

Säkerställandefel
Människor kan tänka eller handla utan att ha rimligt säkerställt underlaget i sak. Ibland kan t.ex. skvaller
användas som underlag för att lämna uppgifter eller för att fatta beslut. Ett slag av elementärt säkerställande
är att låta en uppgiftslämnare i lugn och ro läsa och granska, korrigera och komplettera ett sammandrag av
lämnade uppgifter. Utan sådan granskning och bestyrkande innehåller referat ofta fel.

En annan elementär åtgärd är att alla berörda parter/intressenter skall höras och få ge sin syn, något som
är absolut nödvändigt vid en konflikt. Kalle anklagar Pelle för något. Det räcker inte med Kalles version utan
Pelles version behövs också. Ytterligare en elementär åtgärd är att ge möjlighet till systematisk replikering.
Om någon berörs, i synnerhet på negativt sätt, så skall vederbörande ges möjlighet att replikera punkt för punkt.
Kalle hävdar A, B och C om Pelle. Det går inte att anse detta som rimligt säkerställt utan att Pelle har fått
goda möjligheter (tänka igenom i lugn och ro, inte behöva svara direkt) att replikera. Kanske krävs då ytterligare
replikomgångar från Kalle och Pelle för att möjligen nå klarhet. Andra möjliga åtgärder är kontroller med t.ex.
befintliga register, originalbetyg, andra informanter med kännedom etc. Det är även av vikt att har en rimlig
precisionsnivå på en uppgift, t.ex. är uppgiften ”Kalle är besvärlig” värdelös, då vi inte vet vad som menas
konkret med ”besvärlig”. Den går därför inte att säkerställa, men att ett eller flera konkreta beteenden inträffat
går att säkerställa. För att förstå dessa krävs även en redovisning av sammanhanget runt i tid och rum.

Enligt min erfarenhet sker mycken publicering av uttalanden i pressen utan att den påstådda källan har fått
granska det som skrivs. Men i åtminstone en del fall, särskilt större artiklar, erbjuds intervjuade personer
möjlighet att granska. En sådan granskning är enligt min erfarenhet problematisk, då utrymmet för att göra
tillägg och förtydliganden ofta inte finns. Det är mest direkta fel som blir korrigerade. Perspektiv och urval
är journalistens. Inom socialtjänstens utredningar (barnavårdsutredningar, vårdnads- och umgängesutredningar
m.fl.) förekommer inte alls eller i liten utsträckning bestyrkanden från uppgiftslämnare (inkl. familjemedlemmar)
och replikering endast kring enstaka uppgifter, inte alls systematiskt. Andra kontrollmöjligheter ignoreras ofta.
Det förekommer även att uppgifter fabriceras utan något som helst underlag i sak och sprids vidare i
utredningstexter.
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Sämre-än-genomsnittet-effekten
Människor kan underskatta sin egen förmåga och tro att de är sämre än genomsnittet utan att faktiskt vara det
(se Kruger, 1999). Effekten kan tänkas sammanhänga med dåligt självförtroende, nertryckande suggestioner från
omgivningen eller att möjligheterna att lyckas är mycket små eller genomgångna sjukdomar eller kriser.

Sömntänkandefel
Sömn ägnar vi oss alla åt, men den kan ske på olika sätt och te sig olika. Människor tänker ofta på olika sätt fel
kring sin sömn, vilket kan leda till sömnproblem. En del ägnar sig vakna åt att läsa, arbeta eller se på TV i
sängen eller i sovrummet, vilket kan leda till att sängen och sovrummet blir förknippade med att vara vaken
och kan leda till sömnsvårigheter. Andra stressar in i det sista på kvällarna eller stoppar i sig mat och dryck som
försvårar insomnande. En del lägger sig för tidigt och/eller stannar för länge i sängen på morgnarna och kan den
vägen få insomningsproblem. Andra försummar att låta sömnen föregås av regelbundna rutiner såsom
tandborstning, byte till nattkläder och stilla nedvarvning. En del höjer till exempel sin vakenhet med kaffe.
Andra konsumerar alkohol som kan underlätta insomnande, men resulterar i sämre sömn senare under natten. En
del låter sig plågas av psykopatiska grannar som kör stereo eller högljutt talande under nattimmarna – det går att
säga till. En del tror sig sova mindre än vad de faktiskt gör – vi tenderar att underskatta mängden sömn. En del
ligger och anstränger sig att komma till sömns i stället för att gå upp och göra något tråkigt och senare gå och
lägga sig. Några tror att de skall dö i sömnen och är oroliga för det – i och för sig riktigt att man kan göra, men
det händer när man är vaken också, så det finns knappast någon anledning utpeka just sömnen. Vi dör när vi dör
– det är bara att vänja sig vid tanken. En del sover under dagen och tror att de även kan få lång nattsömn. En del
stör sin sömn eller hamnar i omvänd dygnsrytm genom TV-tittande på nätterna. Några vrider sig i sängen över
tanken på allt de skall göra i morgon eller kring hur de skall lösa sin ekonomiska knipa – de tillåter detta att
påverka sömnen. Genom tänkande kan vi skapa oro och ångest som skadar vår sömn. Genom att underlåta att
motionera/ta promenader (dock inte strax före läggdags) kan vi försämra vår sömn. Skaffar vi oss övervikt kan
det leda till snarkningar och att vi genom dem stör vår egen och andras sömn. Sömnmedel kanske kan hjälpa
någon i en svår och akut situation, men kan leda till beroende och störningar av drömsömnen. Det finns många
tankefel kring sömn.

Tankefel om tankefel
Det går förstås att tänka fel om tankefel också. Vi kan tro att vi begått ett tankefel när vi inte alls gjort det,
t.ex. när andra hävdar en annan uppfattning så kan vi ge vika. Vi kan även hävda att ett resonemang med
tankefel som ingrediens är korrekt. Eller vi kan hävda att ett resonemang innebär ett tankefel, trots att det är
korrekt.

Ett tankefel som fungerar i en viss situation bör dock fortfarande betraktas som tankefel. Ibland kan vi tänka fel,
men få ett acceptabelt eller bra resultat. Exempelvis kan vi bedöma alla dörrförsäljare som bedragare och
avvisa dem. Denna bedömning är antagligen fel i sak i åtminstone en del fall, men ger ett bra resultat – vi blir
inte lurade av någon dörrförsäljare. Tankefel kan alltså i vissa fall vara praktiska och ge ett gott resultat.
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Tankefelsblindhet (W – ”bias blind spot”)
Pronin et al (2002, 2004) förklarade några tankefel för försökspersoner. När de sedan ombads bedöma hur
mycket de själv använde tankefel så uppskattade de att de var mycket mindre benägna till tankefel än en
genomsnittlig person. Det är knappast någon överraskning att vi har svårt att uppfatta att vi själva tänker
fel.

Tankeläsning
Ibland tror sig människor om att kunna läsa andras tankar och gör dessutom uttalanden om hur de tänker
och ofta utan att fråga den berörde. ”Jag vet hur du tänker”-snacket. Det är i och för sig en viktig mänsklig
egenskap att vi försöker tänka ut hur andra tänker och anpassar vårt beteende till vad vi tror. Men det innebär
inte att osäkerheten kan kastas överbord och att fabuleringar kan tillåtas löpa amok.
- Idrottsreportern Lasse Anrell skriver i Aftonbladet 2006-02-05 lyriskt om Kajsa Bergqvists världsrekord dagen
innan. Han gör påståenden om hur hon tänkte sekunderna innan, bland andra följande.
”Plötsligt såg man i hennes ögon att ribban inte är en motståndare längre utan något hon redan besegrat.
Kajsa visste att hon kunde slå världsrekordet just då. Kajsa visste till och med att hon i praktiken redan gjort
det. Nu skulle hon bara trycka på ”spara” som man gör på sin dator när man egentligen är färdig. Hon visste
att bara en tilt eller en bomb stod mellan henne och världsrekordet.
Sedan verkar Anrell nyktra till lite, men återfaller igen i bisatsen.
Det låter kanske som en efterkonstruktion men jag är övertygad om att Kajsa skulle bekräfta känslan jag såg i
hennes ögon.”

På ett annat ställe i reportaget läser Anrell även den tidigare världsrekordhållarens tankar, dock med en liten
osäkerhetsmarkering (”nog”).
”Då förstod nog Heike Henkel, den gamla rekordhållaren, på plats inne i hallen, att rekordet skulle raderas.”

En intressant fråga är förstås hur långt från Bergqvists ögon som Anrell satt och vilka möjligheter det finns att
utifrån subjektiva intryck utifrån ögonen sluta sig till tankar. Anrell verkar fabulera friskt och uppvisar dessutom
tankefelet med övertro på egen bedömning. Det framgår att Bergqvist inte ens tillfrågats. Kanske kan Anrell
överväga en karriär som poet.

En annan form av tankeläsningsfel är när vi utgår från att någon annan borde förmått läsa våra egna tankar.
Det händer att någon gör det, men ibland behöver vi vara mer tydliga med hur vi tänker än att förlita oss på
andras förmåga till tankeläsning.

Tarot-kort ( www.skepdic.com)
Tarokorten har en historia på några hundra år och användes vanligen av en spåkvinna/spåman, men idag
används de av i stort sett vem som känner för det. Korten används för att vinna insikter om en persons
sanna jag och potential samt för att förutspå vad som kommer att hända. Det saknas varje form av
begriplig och hållbar förklaring till hur man kan få ut något sådant ur tarotkorten. Att det kan kännas
spännande, mystiskt och bidra till det sociala umgängespratet att använda korten är en annan sak.
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Bakom användningen av korten verkar finnas ett primitivt, magiskt tänkande med strävan efter insikt
och kontroll, men som inte tål kritisk-vetenskaplig granskning.

I Aftonbladet den 7 april 2007 rapporterar Robert Aschberg om en testning av den påstådda tarokortsmästaren
Ylva Trollstierna som hade 34 år i branschen . Hon har skrivit böcker och utbildat många andra i ämnet.
Ett test genomfördes i TV-programmet ”Insider” (2007-05-05) och i samarbete med Christer Sturmark från
föreningen Humanisterna. Trollstierna fick titlarna till 15 böcker och fick 15 svarta lådor med en av böckerna
i varje låda. Ingen visste vilken bok som låg i vilken låda, då dessa blandats före numrering. Trollstierna skulle
med hjälp av Tarotkorten placera boktitlarna på lådorna. Testet blev ett fiasko med noll rätt, trots att chansen
att få en slumpträff är 36 procent. Många vanliga svenskar utan Tarotkort skulle ha slagit Trollstierna genom
slumpträffar.

Teckentydningsfel
Vi försöker ofta tolka tecken i omgivningen och det kan bli rätt ibland, men ofta uppkommer fel. Begränsade
kunskaper och begränsade erfarenheter och fantasier hos den som tolkar kan leda till fel. Många fel uppkommer
vid försök att tolka tecken kring personer. Ibland begås felet att använda egna tolkningar som tecken, som i sin
tur tolkas.
- ”Han tittade bort när stölden kom på tal, så något skumt är det.” En intressant fråga är basfrekvensen. Hur
många gånger och när under samtalet tittade personen bort? Vilka andra anledningar finns till att en person kan
titta bort under ett samtal? Hur kan bedömaren veta att det skulle innebära något skumt att personen tittade bort?
- ”Jag uppfattade ångest i barnets ögon.” Ångesten i barnets ögon kan vara bedömarens tolkning och kan vara
en felaktig tolkning. ”Barnet har det inte bra hemma.” Var finns den sakliga grunden till detta påstående? Har
andra tänkbara grunder, t.ex. miljön på daghem/skola eller bedömarens egen påverkan, uteslutits och hur i så
fall?

Godtycklig teckentydning innebär att alternativa tolkningar inte övervägs. Fel uppkommer ofta.

Ett utomordentligt dråpligt exempel utgör tolkningen av vad som uppfattades som märkliga skrivtecken eller
runor i en diabasgång i Blekinge (Runamo intill Bräkne-Hoby; se Calner m.fl., 2009). En dansk
forskarexpedition dit år 1833 ledde till att fornforskaren Finn Magnusen något år efteråt trodde sig ha knäckt
koden och presenterade en vers på flera rader på ett gammalt versmått. När tre andra framstående forskare (den
svenske kemisten Berzelius, geologen och arkeologen Nilsson och arkeologen Asmussen Worsaae endast finner
naturliga sprickor lider Magnusen ett förkrossande vetenskapligt nederlag. Han hade dock haft stöd av geologen
Forchhammer i att vissa av sprickorna var gjorda av människohand, så det var inte bara hans egen feltolkning.
Worsaae visade bl.a. genom gipsavgjutningar att teckningarna från 1833 års expedition inte var tillförlitliga.

Teckningsfel
När människor som inte är tränade tecknare skall teckna av t ex ett hus, ett träd, en person, en miljö etc., så
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stämmer teckningarna i sträckor, vinklar, former etc. ofta illa överens med verkligheten. Vi förmår som det
verkar inte att hålla dessa saker i minnet och när erinringen kommer i form av en teckning så störs den av sådant
vi redan har i medvetandet, t ex schablonföreställningar om hur ett hus eller en människa bör se ut. Dessa fel
inträffar även om den som tecknar hela tiden kan lyfta upp blicken och iaktta det som tecknas av. Det går
dock att träna sig att bli bättre och bättre. Inom konstnärliga utbildningar tränas ofta att teckna av nakna
kvinnliga modeller, s k kroquis-teckning. Det skall dock tilläggas att mycken konstnärlig verksamhet inte alls
syftar till en exakt återgivning, i vilket fall det inte blir intressant att tala om avbildningsfel. En faktor som
kan medverka till teckningsfel är att vi vanligen inte studerar omgivningen särskilt noggrant.

Teknikfel
Tanken att teknik kan lösa alla problem eller tanken att teknik bör utnyttjas utan andra hänsyn är inte ovanliga
tankefel. Övcrteknifiering och destruktiva konsekvenser av teknik är väl kända problem. Grannen kör med
påtagna hörselskydd en vrålande bensindriven trimmer längs staketet för att få av de sista, tydligen mycket
störande, grässtråna. Jag får gå inomhus och stänga fönstren för att drägligt kunna överleva, men något
koncentrerat tankearbete är inte att tänka på. Tillverkare och försäljare av bensindrivna trimmers vill naturligtvis
få oss att tro att vi behöver sådana. Själv kör jag inte ens en motordriven gräsklippare och jag har avsatt en del
ytor i trädgården som ekologiska med träd, buskar och oklippt gräs. En lättkörd handgräsklippare klarar
tillräckligt väl de ytor som behöver klippas. Längs staketen får gräs och blommor växa ostört och jag har inte
sett till att teknikanpassa ytorna – idén att trädgården är till för tekniken. Fördelarna med att inte använda
avancerad motorteknik är i detta fall att naturen tillåts existera mer, att det inte blir en mängd utsläpp som
ökar växthuseffekten och att jag själv spar tid och mår bättre av att se variationer i växtlighet än överallt
snaggade gräsytor.

Tekniken kan ingå i tvångsmässiga beteenden, t.ex. mannen i aktion i en trädgård på annan ort som jag blev
förevisad av en av grannarna som sa att han varje dag efter hemkomsten från jobbet klippte hela trädgården med
sin lilla klipptraktor med åtföljande ljud till grannarnas förnöjelse. Tekniken verkade ha gått in i huvudet på
honom.

Andra exempel på tankefel kring teknik kan vara att när det står en TV någonstans, så måste den slås på och
tittas på. Detta har förstört mycket familjeliv och mer produktiv verksamhet. Närmast oräkneliga är väl alla de
datorer med vilkas hjälp inget eller föga väsentligt har utförts eller som bara blivit stående. Men de skulle finnas
därför att dator måste man ha. Inte nödvändigtvis, men datorer går att använda till en del viktiga ändamål
utöver allt strunt och lek de används till. Man behöver inte heller nödvändigtvis ha mobiltelefon påslagen
bara för att man har en. Själv har jag nästan aldrig min mobil påslagen och ringer bara i enstaka situationer,
då det är nödvändigt att ringa, t.ex. efter bilbärgning eller då någon måste få ett meddelande snabbt. Andra
använder mobil för att utöva pratterror på sin sociala omgivning till telefonbolagens förnöjelse.

En del hamnar i teknikberoende och teknikmissbruk. De måste klippa grässtrån, titta på TV, spela datorspel,
prata i telefon, skicka SMS, surfa på nätet eller oupphörligt köra moped runt kvarteret eller köra 300 meter med
bilen för att köpa mjölk eller oupphörligt rusa en bilmotor inne i ett bostadsområde och vråla iväg som det gällde
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en dragstertävling. Det torde vara en diskutabel existentialfilosofisk hållning att låta tillgången till teknik styra
våra liv, styra vad vi gör, i stället för att låta tekniken då och då underlätta för oss i liv som vi själva skapar. Men
det går naturligtvis att göra valet att låta tekniken styra, men då bör man tänka på konsekvenserna för
omgivningen som kan känna sig terroriserad och vidta motaktioner, t.ex. skaffa nummerpresentatör och inte
svara på vissa nummer som betyder pratterror. Eller banka hårt på dörren hos grannen som kör
stereoanläggningen på full volym klockan två på natten, när vi skall upp och jobba nästa dag. Visst är det
märkligt att en del verkar totalt sakna insikt om teknikens konsekvenser – ett slags teknikpsykos, där de låter
tekniken löpa amok över omgivningen. En del verkar dessutom ha den uppfattningen att agerandet är OK, så
länge ingen lagparagraf bryts. Nu kan konfrontationsteknik mycket väl användas mot dem som inte bryter
lagparagrafer, i enklaste fall tillsägelser eller påpekanden som ett lägsta trappsteg. I andra fall skarpare
motaktioner i form av att intressera media för saken.

Teknikstress
Vi har på senare år fått tillgång till alltfler apparater och tekniska möjligheter. Fasta telefoner, radio och TVapparater tillhör sedan länge vår vardag. Många går idag runt med påslagna mobiltelefoner och har datorn
påslagen eller slår ofta på den både på jobbet och hemma. Apparaterna går sönder och måste lämnas in för
lagning.

En del kanske trivs med ett liv i intensivt samspel med en mängd apparater, en del har arbeten som kräver
intensiv användning av t.ex. mobiltelefon, medan andra blir stressade och känner sig kanske jagade, känner att
de får alltför lite tid över. Huvudproblemet är inte de nämnda apparaterna i sig utan hur de används. Vi kanske
låter oss suggereras att vi skall vara nåbara dygnet runt på mobil utan så behöver vara fallet. Vi sitter och hänger
för länge framför TV. Vi svarar i telefon när vi skall äta middag eller lägga oss. Vi springer och kollar vår epost
mycket oftare än vad som behövs. Vi kanske inte alls behöver gå runt med en påslagen mobil – det är inget som
jag hittills har gjort utan jag använder den i undantagsfall. Sms behöver inte massproduceras. Jag underlåter i
regel att svara i min fasta telefon efter klockan åtta på kvällen. Jag kan genom att avläsa min nummerpresentatör
välja bort ett och annat samtal. Det går ibland även att snabbt få ett avslut på ett samtal som skulle kunna ta lång
tid i anspråk. Och jag varken öppnar eller läser all epost – merparten är värdelöst ”brus”. TV-kanalerna erbjuder
övervägande en mängd amerikanskt pladder och uppvisning i hur man löser nästan alla problem med våld –
ointressant att offra tid på. Det finns knappast något program som någon ”måste” se. Det gäller att plocka de få
russinen ur soppan.

Det är hur vi tänker och beter oss, som avgör om apparaterna kommer att terrorisera och stressa oss.
Vi behöver ofta inte utnyttja apparaterna, vi måste ofta inte utnyttja dem och framför allt behöver vi
inte överutnyttja dem, om vi nu inte trivs med det – människor är olika. Men den som mycket nyttjar
apparater typ mobiltelefon bör tänka på att alla andra inte är lika förtjusta i det och kan känna sig störda
både som mottagare av samtal och som ofrivilliga lyssnare. Vi behöver inte klistra oss vid apparater därför att
andra vi känner gör det. Och mycket viktigt är att vi kan bli fördummade av att blåsa in en massa skräp från
apparater i vår hjärna. Det gäller att sålla och förkasta och välja och stänga av. Vi kan ta medveten kontroll över
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både apparater och deras användning. Vi behöver inte använda en apparat bara för att den finns där. Vi behöver
inte gå in i psykologiska beroenden till apparater.

Tekoppsillusionen
Om en person ombeds att betrakta en tekopp (eller en bild av en tekopp) från sidan och får i uppgift att markera
på en tesked (eller en bild av en tesked), som ligger horisontellt framför tekoppen, hur djup tekoppen är, så sker
i de flesta fall en grov överskattning av tekoppens djup (Colman, 2001, ”teacup illusion”). Illusionen visar hur
vi uppfattar fel även kring vanliga föremål. Illusionen låter sig lätt visas hemma på köksbordet och felen är
förvånansvärt stora. Se även ”Horisontal-vertikal-illusionen” och ”Höga-hatt-illusionen”.

Telefonfel
Med telefonfel åsyftas här ekonomisk ouppmärksamhet på gällande taxor för fasta eller mobila telefoner
hos det/de bolag som anlitas. Till problemet hör att taxorna hos vinstdrivande företag konstrueras för att
gynna bolagen och maximalt avlura kunderna deras pengar. Till teknikerna hör lockpriser kombinerade med
tigande eller finstilt information om övriga kostnader typ att kunna ringa för 0 kr per minut, vilket vid närmare
granskning kan innebära att man t.ex. får betala öppningsavgiften 69 öre för samtal upp till 1 min. Ett mer
korrekt påstående vore att kunden kan ringa för 69 öre eller mindre per minut, t.ex. 34,5 öre per minut för ett
tvåminuterssamtal eller 6,9 öre per minut för ett 10 minuter långt samtal. De flesta mobilsamtal torde vara korta
och påståendet om 0 kr per minut är en reklamlögn. Kunden bör dessutom tänka på att det finns en
avskrivningskostnad för själva telefonen och batterier och eventuella reparationer, som kan vara högst
varierande, men bör slås ut på minutkostnaden under telefonens livslängd. Om telefonen t.ex. kostar 2000 kr och
används av en sparsam användare till att ringa 1000 minuter innan den slutar fungera, så blir själva telefonens
minutkostnad 2 kr per minut.

I Aftonbladet den 28 mars 2007 finns ett reportage med rubriken ”Så luras du av dolda avgifter. Dina
mobilsamtal dyrare än du tror”. Det påpekas att de påstått sänkta samtalskostnaderna ofta kan innebära
chockhöjning av andra avgifter. En viktig aspekt är om bolaget tar betalt per påbörjad sekund eller påbörjad
minut. I det senare fallet debiteras t.ex. ett 63 sek-samtal med två minuter. Flera bolag tar betalt för mobilsamtal
som kopplas till röstbrevlådor och kan ta ut startavgifter på upp till en krona. Öppningsavgifterna anges vara
en guldgruva för bolagen med intäkter på bortåt fyra miljarder årligen. Vid många och korta samtal har
öppningsavgifterna stor betydelse för kostnaderna. Flera bolag höjer avgiften för sms och mms om kunden
inte laddar sitt kontantkort inom 30 dagar, t.ex. från 69 öre till 199 öre per sms/mms. Detta höjer kostnaden
för en del kunder avsevärt.

Det är ett tankefel att låta sig suggereras att tro att det är så billigt att ringa som telefonbolagen påstår och
förledas till en mängd onödiga samtal. Kunden behöver tänka igenom hela kostnadsbilden. Och ibland även den
egna tidskostnaden och mottagarens tidskostnad och tredje mans tidskostnad vid telefonsamtal. Att ringa ett
privatsamtal in till en arbetsplats kan innebära att inte bara mottagaren (minskad arbetstid) utan även
arbetsuppgifter och andra på arbetsplatsen och t.ex. väntande kunder drabbas. Ibland kan dessutom samtal
uppskjutas till dess man träffar en person. En del personer missbrukar telefoni till att utsätta andra för obefogade
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samtal. Det kan verka som om människor ibland använder telefoner för att de råkar finnas tillgängliga eller för
att de inte kan hitta på något mer konstruktivt att göra.

Telefonsäljande, telefonenkäter och diverse andra bedrägerier
Telefonsäljarna är ett förbannat gissel, men de kan mycket undvikas genom att man låter registrera sig
kostnadsfritt i spärr-registret Nix-Telefon (http://www.nix.nu/ eller telefon 020-27 70 00). Det finns sällan
anledning lyssna på telefonsäljare eller delta i telefonenkäter obetalt på fritiden. Det är sällan någon enkät
är en viktig samhällsangelägenhet. Ofta handlar det om att fräckt utnyttja människors fritid för att öka någons
vinst eller stärka någon intressents propagandasituation genom manipulerade undersökningar (de håller ofta
inte för kritisk-vetenskaplig granskning, inte ens de påstått vetenskapliga studierna).
”Nej tack” – lägg på luren -metoden är utmärkt.

Visa tydligt vem som bestämmer över din egen tid. ”Det är JAG, inte du som bestämmer över MIN tid”.
Om någon påstridig säljare eller intervjuare inte ger sig så be att få deras hemtelefonnummer och säg att du vill
kunna ringa upp dem på deras fritid för att propagera eller ställa frågor till dem. Eller lägg bara på. När jag blir
uppringd är det ibland säljaren eller intervjuaren som vräker på luren, men så långt behöver man inte besvära sig
med att driva det för att bekämpa trakasserierna, lögnerna och intrången i privatlivets tid. Nix-registret kapar de
stora volymerna av lögnaktiga försäljarsamtal till vår familj.

I Aftonbladet den 5 februari 2007 beskrivs hur en mamma lurats av en Telenor-säljare att betala för
två mobilabonnemang samtidigt till dottern. Det är sånt som händer om man går in i diskussion med
manipulativa säljare. Mattias Grafström, vd för Konsumenternas tele- och internetbyrå, påpekar några
av säljarknepen:

- Säljaren ljuger om t.ex. täckningen för ett abonnemang.
- Säljaren ger fel prisuppgift.
- Säljaren blandar ihop olika begrepp (medvetet och manipulativt kan det förmodas),
så att missförstånd uppkommer. Exempelvis kan bindningstid och uppsägningstid
blandas ihop.
- Säljaren lovar saker innan inspelning sker och står sedan inte för det.

Grafström konstaterar:
”Problemet är att ord ofta står mot ord. Går det inte att bevisa att säljaren lovade något är det svårt
att få rätt. Därför är det bra att få säljaren att skriva ner sina löften. ”
Det skriftliga från säljaren bör man då ha i handen före någon överenskommelse träffas. Det finns dock
en annan möjlighet, som inte nämns. Alla har rätt att spela in samtal i vilket de själva deltar för att säkerställa
vad som sägs och det behöver inte den andre upplysas om. Säljare kan göra så, kunder kan göra så. I en butik
med teleutrustning går det att helt lagligt köpa en enkel liten sugproppsadapter som sätts på den egna
telefonluren och som matar in samtalet i en bandspelare, som lämpligen sätts på när samtalet med säljaren
börjar. För att göra det hela tydligare kan du även då och då upprepa vad säljaren sagt och ställa klargörande
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frågor där svaren går in på bandet. Om företaget sedan inte fullgör sina åtaganden går du uppåt till chef och talar
om att du har överenskommelsen inspelad och kommer att gå till pressen med bandkopia och exakt utskrift om
företaget inte fullföljer överenskommelsen. Fifflande organisationer är i allmänhet mycket rädda för publicitet.

Att godtroget lita på telefonsäljare eller andra säljare också för den delen är ett tankefel som ofta straffar sig. Ta
god betänketid och fundera noga igenom samt begär svar på klargörande frågor. Utan tillfredsställande svar
ingen affär, var stenhård. Ett sätt att dokumentera svaren kan vara att få dem på mail, som du tar ut utskrifter av.
Ibland är det lämpligt att kräva en skriftlig offert. Se till att allt viktigt skrivs ner i ett avtal eller
överenskommelse, annars ingen affär.

Ett roligt exempel är det stora välrenommerade postorderföretaget som sålde en kikare med 30 års garanti
till mig. När jag löst ut kikaren, så finns inget garantibevis i paketet. Jag kontaktar företaget och får ett
avvärjande svar att det inte behövs, trots att inget står på fakturan om garantin. Jag frågar då hur man tänkt sig att
kikarens ägare om 30 år, när kanske både säljare och köpare är döda, skulle kunna bevisa att den köpts med 30
års garanti. Jag meddelar att om företaget inte klarar ut saken före klockan 15.00 samma dag (jag brukar använda
det klockslaget vid konfrontationer) så går en polisanmälan för bedrägeri in mot företaget strax efter klockan
15.00. Denna metod brukar ta skruv och i detta fall ringer en chef upp mig efter en kort stund och talar om att de
hittat garantibeviset och omgående skall skicka över det, vilket skedde. Men de hade tydligen tänkt sig att slippa
undan att bifoga garantibevis. Hot om polisanmälan är ofta en utomordentligt effektiv metod. Polisanmälningar
leder sällan till något, men aktörer vill i regel undvika att bli polisanmälda och då ofta hamna i åtminstone
lokaltidningen och obehagligt bli föremål för polisens uppmärksamhet och registrering. De kanske redan finns i
registren. Det kan vara en lämplig åtgärd att skicka, faxa eller mejla in en kopia av polisanmälan även till en
eller flera tidningar i regionen. Insändare och tidningsreportage kan också användas för att avslöja och bekämpa
bedrägliga affärsmetoder. Om inte den kritiska allmänheten håller efter oseriösa affärsmetoder breder
de ut sig och drabbar oss alla i ökande utsträckning. Det kan ur den synpunkten vara ett tankefel att bara rycka
på axlarna och sucka. Blåslampeinsatser behövs för att affärsmetoder inte skall urarta, vilket de delvis gjort
i alla fall.

Skumma dörrknackare som på vaga grunder tränger sig in skall naturligtvis avvisas, och polisanmälas
och rapporteras till lokalpressen, så den kan varna för dem. Ingen får gå över tröskeln utan tillåtelse från den
boende. Grundregeln är att aldrig någonsin släppa in försäljare, predikanter eller intervjuare av vad slag det vara
må (en del har försäljningen eller predikandet som kamouflage för tjuveri och rån och resten vill i stort sett bara
lura på andra människor något skräp eller något onödigt dyrt – jag kan inte påminna mig något som helst
undantag från detta). Att en person är trevlig betyder inte att personen behöver vara hederlig – en del bedragare
har charmandet eller snyftandet som teknik.

Det mest bedrövliga jag hört var de två predikanter från en missionerande kyrka som argumenterade för att jag
skulle köpa just deras heliga bok med att de då, snyft, skulle kunna få ett mål mat (på min bekostnad - jag var en
fattig student med 80 timmars arbetsvecka och behövde också äta och ville definitivt inte försörja några
dagdrivande, självgoda predikanter). Jag minns inte om jag hänvisade till arbetsförmedlingen.
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Vad gäller intervjuer och enkäter finns det ingen god anledning att ställa upp på dem, om man inte själv
tycker undersökningen är angelägen – skulle vara sysslolöshet eller behov av social kontakt i så fall.

Teleskopeffekt (W – ”telescoping effekt”)
Teleskopeffekt är ett minnesfel som innebär att i tid mer avlägsna händelser erinras som mer nära i tid än
de är. Vid omvänd teleskopeffekt erinras i tid mer nära händelser som mer avlägsna än de är.
Teleskopeffekten kan t.ex. spela roll för hur offer och vittnen tidsplacerar händelser för flera år sedan,
vilket kan ha betydelse för om ett påstått brott är preskriberat eller inte.

Tempofel
Vid kommunikation anpassar vi långtifrån alltid vårt tempo till mottagarens kapacitet och tempo.
Det är inte bara vid instruktioner till eller samtal med barn och äldre, som det kan vara lämpligt
att sänka tempot. Människor har olika personligt tempo och olika erfarenhets- och kunskapsmässiga
förutsättningar att lyssna och förstå det som meddelas eller efterfrågas. Missförstånd kan uppkomma, särskilt när
mottagaren inte säger ifrån att han/hon inte förstått, inte förmår kritiskt pröva eller säga ifrån eller felaktigt tror
sig ha förstått. Ibland kan tempofel kombineras med egocentriskt tal, där den talande förutsätter att mottagaren
vet saker som mottagaren inte vet. En rolighet i sammanhanget är att ibland när man begär en förklaring av
någon som talat snabbt eller otydligt, så visar det sig att personen inte själv begripit utan låtit munnen gå eller
inte ens själv klarar av att upprepa sin fråga.
- Ett exempel utgör snabbtalande advokater som i domstolar ibland kombinerat snabbt tal med en längd på den
ställda frågan som vida överskridit mitt arbetsminne. Jag har de gånger jag drabbats bett frågeställaren ta om
frågan. Frågeställaren kan då ibland inte själv minnas och upprepa den utan betydande omformulering sker.

”Teori om den andres tänkande”- fel
Ofta förklarar en person hur en annan person tänker utan att ens ha tillfrågat den andre.
I många andra fall är tankar eller uttalanden om hur en annan person tänker illa underbyggda och felaktiga
och bygger på enstaka uttalanden från den andre.

Exempel: ”Du tycker inte jag är attraktiv” säger hustrun till maken, men det var inget denne någonsin hade
tänkt. Om maken nu inte raskt säger emot, så kan han senare få höra att han har sagt att hustrun inte är attraktiv.
Frånvaro av svar från en annan person kan felaktigt tolkas som att denne instämmer eller ett källförväxlingsfel
beträffande varifrån uppgiften kom kan ha uppstått hos hustrun – hon minns att mannen sagt något som hon själv
tänkt eller sagt.

Ibland har jag kallat detta för ”kikhålsfelet”. Att kunna säga vad en annan person tänker utan att tillfråga den
andre förutsätter att man har ett kikhål in i den andres medvetande och några sådana kikhål existerar inte ännu
i vart fall.

Teori-ideologi-sammanblandning
En teori utgörs av en uppsättning logiskt sammanhängande påståenden/hypoteser om verkligheten.
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Särskilt i komplexa sammanhang som människor och samhälle utgör en teori en förenklad beskrivning
och förklaring. En ideologi utgörs av en någorlunda sammanhängande åskådning som innehåller dels
antaganden om verklighetens beskaffenhet och dels värderingar och handlingsnormer. Det är inte särskilt
svårt att tänka sig att en teori kan komma att utvecklas till eller användas som ideologi, även om den inte kan
anses säkerställd i sin verklighetsbeskrivning och förklaringar. Det kan även vara så att ideologier ligger bakom
formuleringar av teorier och tillhandahåller antaganden som införs i en teori. Om ideologin innehåller felaktiga
påståenden så kan en teori falla offer för något eller några av dessa.

Som exempel på sammanblandning kan nämnas vissa psykologiska teorier som antar att orsaker till att en person
upplever sig må dåligt finns hos personen själv. Detta är ett antagande om verklighetens beskaffenhet inom
en ideologi som söker fel hos individer, vilket t.ex. kan vara fördelaktigt för en del intressenter i samhället.
När sådana teorier, t.ex. psykoanalytisk teori, begreppsligt utvecklats så kan de komma att tillhandahålla begrepp
som övertas av av ideologiska intressenter, t.ex. idén att många människor behöver ”psykoterapeutisk” hjälp
eller idén att återvinning av ”förträngda” minnen av övergrepp för länge sedan förekommer (vetenskapliga
belägg saknas) eller idén att människor som terapikliener eller i organisationer gör oberättigat ”motstånd” mot
förändringar.

Politiska, professionella etc. intressenter kan komma att överta hypoteser och begrepp från teorier och
framföra dem inom en ideologisk ram som om de vore rimligt säkerställda. I ideologiska sammanhang kan
sådana övertaganden leda till skadeverkningar för enskilda människor och samhället.

Teorimissbruk
Ibland tycks människor tro att en teori utan vidare gäller. Det kan finnas många problem med en teori, i
synnerhet inom beteende- och samhällsvetenskap.
- En teori fokuserar på vissa aspekter och kan om den är riktig hjälpa till att se och förstå dessa aspekter bättre,
men är den felaktig eller alltför grov kan teorin bli missledande.
- En teori kan feltolkas och därmed bli hindrande.
- En teori kan förväxlas med en aktuell verklighet – denna behöver inte följa teorin.
- En teori kan skapa en blindhet för sådana aspekter som inte berörs av teorin och på så sätt bli ett hinder.
- En teori kan förvrängas eller förgrovas av användare och därmed bli till ett hinder.
- En teori kan vara en skrivbordskonstruktion som inte empiriskt prövats eller kan ha fått inget eller litet
empiriskt stöd vid undersökningar.
- En teori kan anföras i ett sammanhang där den inte hör hemma. Det kan vara så att den inte är tillämplig.
- Enskilda fall kan på olika sätt avvika från teorin, även om denna skulle gälla i många fall. Det kan inte utan
empirisk undersökning av det enskilda fallet hävdas att en teori skulle gälla just detta fall.
- En teori kan ha begränsad giltighet till ett mindre antal fall, men sakna giltighet i de flesta fall.
- En teori har ofta inte bara förespråkare utan även skarpsynta kritiker, vilkas kritik ofta verkar vara befogad.
- En forskare kan själv genom påverkan ha skapat stöd för sin teori, t.ex. genom förväntanseffekter vid
experiment, ledande frågor, ensidiga urval av observationer, ensidig tolkning etc.
- En del verkligheter förändras och teorin kan redan vara föråldrad.
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- De kriterier som teorin föreskriver är inte alls eller i ringa utsträckning för handen i ett enskilt fall,
men ändå anförs teorin.
- En teori kan användas som ideologi, t.ex. för att övertala eller förtrycka människor eller få dem att må dåligt
eller
få dem att tro att det är fel på dem själva, när orsaksbakgrunden är mer komplicerad.
- En del teorier går hand i hand med maktmissbruk. Ibland används begrepp ur en teori på ett
godtyckligt sätt vid maktmissbruk. Teorin kan få tillhandahålla ett vaga språkliga verktyg för
en aktör i makt-intresse-fältet.

Teori-verklighetsförväxling
Det är en logisk skillnad mellan teori och verklighet eller mellan teori-verkligheten och den verklighet som
existerar utanför teorin. Teorierna är även de en del av den totala verkligheten. Teorierna har ofta en karaktär av
att vara hypoteser (påståenden på försök) och förenklingar. Den verklighet som teorin försöker uttala sig om
varierar och kan mer eller mindre avvika från vad teorin påstår. Verkligheten kan också inrymma komplicerande
sakomständigheter som teorin inte tagit i beaktande.
- Ett slag av inlärningsteori hävdar att sannolikheten för beteenden som följs av positiva förstärkningar,
kontinuerligt eller oregelbundet, ökar. Detta gäller generellt för djur och människor. Men det är fullt möjligt
för en människa att t.ex. besluta sig för att minska ett beteende eller uppvisa ett alternativt beteende i stället för
att låta det förstärkta beteendet öka. Teorin kommer då inte att göra rätt förutsägelse.
- En psykolog har med hjälp av bland annat Rorschach-testning (patienten får tolka bläckplumpsliknande
figurer) och ett formulär som påstås upptäcka personlighetsstörning påstått att en ung kvinna utmärks av
antisocial personlighetsstörning (en granskning visade att inga diagnoskriterier i diagnosmanualen var uppfyllda,
det rörde sig om ett avancerat falsarium, där t.ex. arbetslöshet räknats som ett kriterium). En socialförvaltning
övertog från psykologens utlåtande diagnosen (som inte preciserats till sitt innehåll) och slog upp den i Egidius
psykologilexikon. I detta betonas aggressivitet och detta tema används i socialförvaltningens argumentation
kring kvinnans omsorgsförmåga. Vid tillkomsten av den förfalskade diagnosen förekom överhuvudtaget ingen
uppgift om aggressivt beteende. Det var givetvis ett tankefel att tro att något kunde sägas om kvinnan genom
att läsa om en diagnos i Egidius psykologilexikon. Det är inte teorin i en bok som säger något om kvinnan utan
de rimligt säkerställda uppgifter som tagits fram i det enskilda fallet såsom att kvinnan skolkat från skolan på
högstadier och var arbetslös – tämligen triviala uppgifter. Diagnoser kan missbrukas grovt av läkare och
psykologer som inte noga följer de kriterier som föreskrivs och även av användare som inte begripit vilka
kriterier som används. Teorier av många slag kan missbrukas grovt av personer som inte förstår skillnaden
mellan teorin och det som teorin uttalar sig om eller inte förstår hur teorin är uppbyggd. Det krävs givetvis
rimligt säkerställda och tillräckliga uppgifter om det enskilda fallet (s.k. empiri) för att konstatera om detta
stämmer med teorin.

Terapiflum
Terapibranschen är fylld med enkelspåriga generaliseringar och schablontankar (se bl. a. Jeffrey Wijnbergs
kritiska bok ”Du behöver inte älska dig själv”(2005)) och spekulativa teorier. Inte minst Freud och en del
efterföljare har försett branschen med sådant tankegods. I terapiböcker beskrivs lyckade fall, medan de fall där
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terapi inte ledde någon vart eller ledde till försämring i stor utsträckning göms undan. En del som kallar sig
terapeuter har ett minimalt eller mycket smalt kunnande. Enfalden i branschen är stor och tankefelen vanliga som
träd i skogen. Följande är några exempel ur den rika floran av terapeutiskt flumprat. Påståendena förekommer i
olika språkliga varianter, inte bara de som återges nedan.
- ”Allt beror på din olyckliga barndom”. Det finns många livsomständigheter både i barndomen, under den
senare uppväxten och i vuxenlivet som kan påverka människor, bl.a. förhållanden i arbetsliv och i familj
samt det idag oupphörliga flödet av suggestioner från media. Tankeschablonen om barndomsfaktorernas stora
betydelse avleder från att ta tag i faktorer i nu-situationen och leder förstås till ett antal för terapeutens ekonomi
gynnsamma pratsessioner om barndomen som då omtolkas i ljuset av den terapeutiska kulturen och patientens
tankevärld många år senare.
- ”Psykoterapi är en lång process”. I ljuset av den samlade psykoterapiforskningen är detta påstående felaktigt.
Människor kan i många fall själva utan psykoterapi göra sig kvitt problem. Korttidsmetoder med någon eller
några få sessioner har i undersökningar bedömts ge goda resultat, medan det finns föga belägg för nyttan av
långa, fleråriga psykoterapier. Därmed vare inte sagt att det inte skulle finnas några fall där en lång psykoterapi
kan vara lämplig, men att torgföra den långa processen som standard är en annan sak. Att påståenden om behov
av långa processer gynnar terapeuters plånböcker och missgynnar patienternas och skattebetalarnas är uppenbart.
- ”Förändring kräver insikt”. De insikter som avses har ofta en inbillad och spekulativ karaktär och med prat
och suggestioner i bakgrunden. På vägen till de s.k. insikterna begås ofta minnes- och tankefel.av både klienter
och terapeuter. Även om någon form av insikt ibland kan leda till en förändring av en persons
beteende så håller inte påståendet generellt. Många förändringar sker utan någon slags föregående insikt och sker
genom att en person ändrar sitt sätt att tänka, känna eller handla. Det går t.ex. bra att ändra sitt rökbeteende eller
sitt eget socialt fobiska beteende utan någon föregående insikt. Det är dessutom ibland tvärtom så att förändring
krävs för att insikt skall uppkomma. När man prövat att handla på annat sätt, så inställer sig insikter kring en
själv.

Mängder av tankegångar inom terapiflumkulturerna är inte bara felaktiga. De komplicerar dessutom de
terapeutiska processerna och förlänger terapierna till förmån för terapeuternas finanser. Det är viktigt att
efterfråga den vetenskapliga underbyggnaden för varje metod och varje påstående. Det är terapeuterna som har
bevisbördan, märk väl.

Terroristfel
Det har på senare år blivit populärt att tala om terrorister och terrorattacker och mest pådrivande i det avseendet
verkar USA vara. De som påstås vara terrorister är personer som deltagit i eller planerar attacker, där det civila
samhället drabbas av förstörelse och död. Personerna verkar i regel representera politiska organisationer och
attackerna genomförs ofta med bomber eller självmordsbombare.

Ett tankefel i sammanhanget är att personer som inte har med terrorism att göra utpekas som terrorister eller som
potentiella terrorister (vilket väl de flesta människor skulle kunna vara). Ett av de värsta exemplen på tankefel
i det fallet inträffade i London efter terroristattackerna där, när polisen på gatan jagade och i tunnelbanan
avrättade en brasiliansk medborgare som inte hade med terrorism att göra. Andra resultat av detta tankefel har
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suttit eller sitter på den amerikanska Guantanamobasen. Det kan diskuteras om det inte är en form av terrorism
att sätta vanliga rättsliga regler ur spel.

Mycket anmärkningsvärt är att när starka aktörer såsom USA, Ryssland, Storbrittannien, Frankrike, Israel m.fl.
begått illdåd av mycket större format och med tekniskt avancerade metoder, så har det inte brukat definieras som
terror. När t.ex. amerikanska soldater mördar civilbefolkning i Irak eller annat land betraktas det inte som
terroristhandlingar utan snarast som något beklagligt olycksfall i det demokratifrämjande arbetet. När Israel
bombar sönder det civila Libanon och t.ex. mördar 37 barn i ett bostadsområde, så talar knappast någon om
terrorism. Fokus i begreppet terrorism har kommit att läggas vid de förhållandevis små illdåden begångna av
extrema små organisationer och inte vid den vida mer skadliga, aggressiva statsterrorismen, på vilken de mindre
terroristerna verkar motreagera. USA kan t.ex. genom att fokusera på terroristjakt avleda tänkandet från att
USA:s egen mycket mer omfattande terrorism får mer uppmärksamhet. En stark aktör i makt-intresse-fältet kan
definiera sig själv som enbart kämpe för demokratin och i välvilliga och okritiska media lägga ut verbala
dimridåer över sina egna terrorhandlingar i försöken att skaffa sig makt och resurser.

En historisk parallell till den amerikanska terroristjakten utgör den tidigare kommunistjakten på 1950-talet
anförd av senator McCarthy, där man sökte utpeka alla möjliga personer som tedde sig misshagliga som
kommunister. En uppenbar möjlighet är att terroristjakt skapar fler terrorister som uppkommer genom reaktioner
på terroristjakten, dvs. jakten kan lätt bli kontraproduktiv. USA:s angrepp på Irak kan ha fått sådana effekter
i form av motaktioner.

Tidens varaktighet
Observatörer överskattar varaktigheten av tidsintervall, om de fylls med innehåll typ händelser, upplevelser,
mer komplex stimulering, som kräver mental bearbetning. Tomma eller händelselösa tidsintervall upplevs inte
ha lika lång varaktighet. Ökad uppmärksamhet på en händelse kan också öka den uppfattade varaktigheten till
en viss gräns. Tidigare presenterade objekt förefaller ha kortare varaktighet när de presenteras igen jämfört
med nyligen presenterade stimuli (med samma presentationstid) som kräver mer uppmärksamhet. Vid
tidsordningsfel så upplevs det första av två successiva, lika långa tidsintervall ha kortare varaktighet.
Mer tankearbete kan leda till underskattning av den tid som förflutit. Det upplevda tidsflödet i allmänhet
verkar bli snabbare med ökande ålder. För referenser se ”Duration effects” i Bachmann et al, 2007.

Tidsfel
Det finns ett flertal tankefel och minnesfel kopplade till tidsdimensionen. Vi har svårt för att minnas tidpunkter
och tidsperioder om vi inte har hjälp av framträdande, daterade händelser typ julafton eller av noteringar i
almanackor eller dagböcker. Ofta kan vi inte ens fastställa ordningsföljden mellan händelser i minnet och kan
utifrån detta begå tankefel om att A kom före B eller att A orsakade B, när det faktiskt var B som kom före A. I
utredningsmaterial redovisas ofta händelser och förhållanden utan några tidsangivelser och även i
dokumentationen av de utredande samtalen saknas ofta dateringar av såväl samtalen som påstådda händelser. Det
är som om vissa utredare vistas i en värld där tid inget betyder, ett tidsignorerandefel. Symtom kan t.ex. påstås ha
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uppkommit på grund av förhållanden som uppstått senare än symtomet för att peka ut en typ av tidsfel som
uppkommer genom att man inte noga söker hålla reda på tidpunkter och tidsperioder.

I ett rättsfall påstod åklagaren utan utredning av saken att påstådda övergrepp förorsakat en faktiskt
förekommande stamning hos ett barn. En socialsekreterare vittnade i domstolen om att stamningen hade
förekommit långt före tidsperioden för de påstådda övergreppen, dvs. ett omkastningsfel i tid förelåg på grund av
att ingen symtomutredning gjorts. Även tankefelet imperfecta enumeratio förelåg, då alternativa
uppkomstgrunder inte alls utretts. Att inte tidsmässigt noga utreda ett symtom utgör en vanlig typ av tidsfel i
professionella grupper.

En annan typ av fel kan uppkomma genom att tidsmässig samtidighet eller tidsmässig följd utan vidare antas
belägga ett orsak-verkan-förhållande. Skenbara orsak-verkan-förhållanden är inte ovanliga. Om en klient som
går i behandling hos en terapeut mår bättre under tiden eller efteråt, så behöver detta inte alls ha med
behandlingens verkan att göra och kan ibland till och med motverkas av felaktig behandling. Klienten skulle
kanske ha mått bättre även utan behandling eller mår bättre på grund av faktorer som är externa i förhållande till
behandlingen, t.ex. kan klienten ha någon annan stödperson eller ha bytt arbete etc. Det krävs alltså en avsevärt
mer ingående utredning än redovisning av tidsuppgifter för att göra en orsak-verkan-relation trolig. Här måste
även människors benägenhet till självgynnade attribution av orsaker beaktas, både behandlarens och klientens.
En annan typ av tidsfel är att en viss psykologisk process inte skulle kunna fortsätta efter en viss tidsram. I en
domskrivning menade en domstol att hämndmotiv inte kunde vara aktuella då det förflutit ett år. Det finns
rimligen inget hinder för att en person skulle kunna bibehålla och till och med intensifiera hämndmotiv livet ut
och inget hinder för att de skulle kunna övertas av närstående och efterlevande. Exempel finns.

Tidsplaceringsfel vid erinring
Vi har ofta svårt att säga när något hände i tiden, om vi inte har den noterad i dagbok eller almanacka eller
kan knyta händelsen till något annat med tydlig tidsplacering typ ett barns födelse, en julafton, en examen, ett
bröllop, innehav av ett arbete (där vi minns tidsperioden) eller en stor nationell eller internationell händelse typ
stormen Gudrun. Det är vanligt att vi begår misstag rörande tidpunkten för en händelse och misstagen kan vara
stora. När några år gått så kan vi minnas fel på flera år vad gäller en inträffad händelse. Felen gäller inte bara
tidsplaceringen. Vi kan minnas att händelsen inträffat, men det vi minns om förlopp och detaljer stämmer
ofta inte med vad som faktiskt hände, även om vi tror att vi minns korrekt. Vid s.k. teleskopeffekt kan
inträffade händelser dras närmare i tid. Vid omvänd teleskopeffekt kan de erinras som om de hänt längre tillbaka
i tiden än de faktiskt hände.

Tidspress
När tidspress införs så förändras tänkandet och med nödvändighet, då lika många tankeoperationer inte längre
ryms inom den tillgängliga tiden. Även stresskänslor etc kan inverka negativt. Tidspress behöver inte
nödvändigtvis vara negativt i alla saklägen. Tidspress kan sätta fart på och strama upp slöa och vankelmodiga
tankeprocesser.
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Edland & Svensson (1993) sammanfattar effekter av tidspress på bedömningar.
- Tidspress leder inte alltid till mätbara förändringar i tänkandet. Den som tänker kan lyckas kompensera för
tidspressen.
- När tidspress har effekt, så har man funnit följande effekter.
a) ökad selektivitet gällande information
b) viktiga egenskaper ges mer betydelse eller större vikt
c) korrektheten i bedömningarna försämras
d) minskning av sökande efter alternativ vid problemlösning
e) vissa studier tyder på att beslutsfattare i ökande grad söker undvika negativa konsekvenser under tidspress
f) det finns motsägande resultat huruvida tidspress leder till mer eller mindre risktagande
g) belöning och motivation kan försvaga effekterna av tidspress

En modell för vad som händer när tidspressen ökar föreslås. Först kan det ske försök att snabba upp tänkandet.
När tidspressen ökar ännu mer och det inte finns någon möjlighet att tänka snabbare uppkommer sannolikt
ökad selektivitet rörande information (detta kan leda till att viktig information inte beaktas). När tiden blir
extremt kort kan situationen komma att hanteras genom byte av strategi, t.ex. snabbt intuitivt avgörande.
Undvikande av problemet kan inträffa om tidpressen blir omöjlig att hantera.

Allmänt kan konstateras att sannolikheten för tankefel i en del bedömnings- och beslutssituationer ökar
med tidspress. Får tankefel absolut inte förekomma så behövs bland annat tillräckligt med tid för hög
kvalitet på tänkandet.

Tillskrivningsfel (attributionsfel)
Vi människor har en inbyggd benägenhet att söka efter orsaker och pekar ofta på orsaker inför oss själva eller
i uttalanden till andra. Den socialpsykologiska forskningen (se t.ex. Hogg & Vaughan, 2005, kap. 3) har påvisat
att vi har tendenser att begå vissa fel när det gäller sådan tillskrivning. Det är även uppenbart att vi i en del
sammanhang förhastat uttalar oss om orsaker när vi inte vet vad vi pratar om. Godtycklig tillskrivning av orsaker
är ett problem och kan vålla många sociala konflikter.
Ett i vår kultur vanligt tillskrivningsfel brukar kallas för det fundamentala attributionsfelet (tillskrivningsfelet)
eller överattribution på individen. Det innebär att vi enbart ser eller överbetonar orsaker hos individen medan
vi samtidigt inte ser eller underbetonar orsaker i situation eller miljö. Exempelvis kan Kalle få ett utbrott
mot sin engelsklärare, när denne underkänt hans inlämningsuppgift på grund av en åsikt Kalle uttalat i texten
medan Kalles språkbehandling var korrekt. Kalle kan sedan vagt betecknas som ”aggressiv” – en orsak hos
individen. Att miljön, dvs. engelskläraren, i detta fall begått ett grov kränkning av Kalle kan personer i
omgivningen vara mer obenägna att se. Kalle själv däremot kan tydligare se den situationsfaktor som påverkat
honom.

En annan variant av tillskrivningsfel är att vi vid framgång är benägna att se orsaker hos oss själva, medan vi vid
motgång är benägna att förlägga orsakerna utanför oss själva. En politiker kan tänka att hans egen politiska
kompetens utgör orsaken till en valframgång, medan politikern vid en valförlust letar efter fel hos motståndare,
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media eller väljare. En terapeut kan tro sig vara orsaken till en patients förbättringar, när det i själva verket är så
att dessa uppkommit genom andra faktorer såsom byte av arbete, en förstående familj, eget beslut etc. och
terapeutens usla metodik närmast motverkat förbättring. Om patienten blivit sämre så beror det inte på
terapeuten eller terapimetoden utan på patientens bristande motivation, saboterande av behandlingen, motstånd,
svåra störning etc.

Tillståndsstabilitet
Vid bedömning av personer så förekommer ofta ett tankefel att det tillstånd personen befinner sig i när vi iakttar
personen uppfattas som stabilt. Det kan därför väcka förvåning när vi får höra att personen betett sig helt
annorlunda i en annan situation eller ofta beter sig annorlunda. Tillstånd kan variera mellan situationer.
En konsekvens av överdrivna antaganden om tillståndsstabilitet kan bli felaktiga eller svagt grundade
personbedömningar. ”Kalle är en lugn person” och det grundar vi på att vi sett och hört Kalle i ett begränsat
urval av situationer.

Tillväxtmyopi
Termen tillväxt syftar här på den i vårt samhälle mycket eftersträvade ekonomiska tillväxten. Ordet ”myopi”
kommer från grekiskan och betyder närsynthet. På annan plats i denna bok har nämnts begreppet alkoholmyopi,
som syftade på hur alkoholberusade personer tänker kortsiktigt, begränsar sin uppmärksamhet till någon
framträdande aspekt och inte förmår uppmärksamma och överväga andra viktiga faktorer. En viss likhet verkar
föreligga mellan hur alkoholberusade personer kan bete sig och hur vårt tillväxtfixerade, för att inte säga
tillväxtberusade samhälle beter sig. Vi är dåliga på att se konsekvenserna av vårt handlande och på att tänka
långsiktigt. Likt den alkoholberusades inte ovanliga strävan efter mer alkohol vill vi ha mer tillväxt av samma
slag. Problemet blir lösningen. All tillväxt är dock inte problematisk, t.ex. kunskap, men mycken tillväxt är
problematisk i termer som resursförbrukning, slitage på människor och miljö, utsläpp av föroreningar och gifter,
mental miljöpåverkan, tänkandets död i TV-sofforna, sockerladdade livsmedel, utrotning av arter, besvärande
klimatförändringar m.m En del tillväxt har dessvärre vid närmare påseende ett negativt innehåll, t.ex. ökad
alkoholkonsumtion leder till en mängd negativa konsekvenser såsom olyckor, brott, barnomhändertaganden och
vårdkonsumtion. Ekonomisk tillväxt baserad på sådana fenomen kan vi gärna vara utan. Vi bör söka sådan
tillväxt som leder till en långsiktigt bärkraftig samhällsutveckling och denna behöver inte alls vara tråkig eller
glädjedödande.

Toleransfel
Det talas ibland om att bekämpa intolerans och förespråkas tolerans i olika frågor. I vissa fall står det klart att
tolerans inte kan vara aktuell, t.ex. tolererar det svenska samhället inte mord eller narkotikasmuggling eller hets
mot folkgrupp. Men det finns gott om beteenden som utbrett eller av och till tolereras, där toleransen kan hävdas
få negativa konsekvenser. Det kan finnas skäl att tala om toleransfel. Ett förekommande exempel är föräldrar
som underlåter att säga till sina egna barn när de är elaka mot andra barn på lekutrymmen. Detta leder till en
felaktig inlärning både för de egna barnen och andra barn som kan ta efter. Ett annat mycket vanligt exempel är
arbetsgivare, t.ex. skattefinansierade sådana som stat, landsting och kommuner, vilka tillåter rökpauser inom
ramen för arbetstiden. Detta får konsekvenser av ekonomisk och hälsomässig art. De skattebetalare som inte
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röker får dessutom förmånen att bidra till finansiering av arvoderad röktid och genom rökningen uppkommande
sjukvårdsbehov för rökarna. De hundägare som inte har vett nog att kontrollera sina hundar åsamkar ibland andra
människor svåra skador. Tillsägelser eller polisanmälningar kan vara lämpliga motåtgärder. Socialstyrelsen och
domstolar har i många år tolererat logiskt och källkritiskt sett undermåliga och olagliga (saklighetskravet i RF 1
kap 9§) sociala utredningar, som inges till domstol från socialtjänsten. Dessa har utmärkts av t.ex. ohållbar
cirkellogik, ensidig strävan efter att maximera och fabricera påstådda fel, underlåtenhet att göra de
resursanalyser som socialtjänstlagen påbjuder samt bristande kontroll och bristande kritisk prövning av uppgifter
innan de används. Det är naturligtvis fel ur flera synpunkter att tolerera sådana utredningar, vilka åtminstone i en
del fall leder till lidande för människor och ökade kostnader för samhället. Ett annat stort område där icketolerant tänkande och handlande bör vara tillämpligt utgör diverse destruktiva fenomen i den svenska skolan,
t.ex. mobbning från lärares eller elevers sida, att lektioner frekvent bortfaller därför att ersättningslärare inte
anskaffats, att lärare ger oklara och föränderliga besked, att stress skapas genom att skrivningar och
inlämningsuppgifter fördelas ojämnt i tiden, att elever skadas eller utsätts för onödiga risker på
gymnastiklektioner, att lärare lär ut felaktigheter, att ventilationen är undermålig etc. Vårdnadshavare bör axla
ansvaret att till skolledningen och eventuellt till Skolverket påtala missförhållandena.

I en del sammanhang där tolerans tillämpas är det lämpligt med icke-tolerans, påpekanden och ingripanden.
Toleransfelen kan nog uppkomma genom olikartade och varierande resonemang och ibland hör bristande
civilkurage till bilden även från myndigheters sida. Därmed vare inte sagt att vi bör öda energi på att tillämpa
icke-tolerans när det gäller diverse triviala och betydelselösa fenomen.

Tolkningen tas för given
Ibland tas tolkningen av uppgifter för given och vi snuddar inte ens vid tanken att någon annan tolkning
kan göras. Vår tolkning framstår som ett faktum, vi begriper inte att det är frågan om en tolkning bland
flera möjliga. Den gamla damen som såg en berusad man ligga på gatan anser det vara ett faktum att det
låg en berusad man på gatan. Hon tänkte aldrig tanken att det kunde röra sig om t.ex. att mannen var sjuk.

Tolkningsfel
Det är mycket vanligt att vi tolkar uppgifter eller iakttagelser på ett godtyckligt eller felaktigt sätt utan att
systematiskt pröva möjliga tolkningar mot säkerställda uppgifter. Ofta gör vi en tolkning som verkar passa
in i sammanhanget eller utifrån tidigare erfarenhet. Det kan ibland, men långtifrån alltid, bli svåra konsekvenser
när vi gör en felaktig tolkning. En del tolkningar stannar i personers egna tankar eller i skvallret mellan personer
och får inga påtagliga konsekvenser. I andra fall kan en felaktig tolkning, t.ex. av en läkare, leda till att en
människa dör eller i ett militärt sammanhang till att många människor dör. I krig kan t.ex. fordon, stridsvagnar
och personer från den egna sidan bli beskjutna därför att de felaktigt tolkas som fiender.

Ett belysande historiskt exempel utgör den tyska bomboffensiven mot London med flera brittiska städer från den
7 september 1940 till den 16 maj 1941 (se Allt om historia, nr 6/2006). Denna verkar ha uppkommit genom två
tolkningsfel. Det första tolkningsfelet inträffade när en grupp tyska bombplan flög vilse i dimma den 24 augusti
1940 och av misstag bombade ett bostadsområde i Londons East End. Den tyska strategin var då att bomba
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flygplatser i Sydengland som förberedelse till en invasion, inte att bomba städer. Det andra tolkningsfelet
uppkommer när den brittiska ledningen med Churchill i spetsen tolkar detta som ett illasinnat överfall på
huvudstaden och ger order om ett bombanfall mot Tysklands huvudstad Berlin som hämnd. Som svar på detta
inledde Hitler en omfattande bomboffensiv , den s.k. blitzen, mot främst London för att knäcka den brittiska
allmänhetens moral. I dessa anfall dödades 43.000 britter och sårades 139.000. Men engelsmännens kampvilja
lät sig inte knäckas och Hitler gav i maj 1941 upp och överförde sina plan till Polen för invasion av
Sovjetunionen. Detta innebar att ett tredje tankefel blev tydligt – Hitler hade felaktigt tolkat den politiska
situationen som att det skulle gå att knäcka Storbrittannien, ett tankefel som kanske avgjorde kriget genom att
britternas stridsvilja aktiverades.

Tolkningsmissbruk
Det förekommer inte sällan att sakomständigheter bortförklaras eller undviks genom att föra in godtyckliga,
psykologiserande tolkningar. Hessle (2001) beskriver ett fall med ett familjehemsplacerat småbarn inom
socialtjänsten där barnets viktutveckling var extremt svag, vilket upprepat påtalades av modern och ihållande
ignorerades av socialtjänsten, trots att viktkurva fanns att hämta på BVC. En typisk daganteckning från
socialinspektören efter moderns besök i familjehemmet var enligt Hessle följande:
”Modern uttrycker oro för barnets viktutveckling. Detta tolkas som att modern har ambivalenta känslor för
sitt barn.”
Genom att strunta i att kontrollera sakläget och i stället anföra godtyckliga tolkningar, så sysslar inspektören
med tolkningsmissbruk, vilket är mycket vanligt i en del utrednings- och vårdkulturer. Konsekvensen blev
i detta fall att barnet for illa de första två åren av sitt liv i familjehemmet, innan det av andra skäl fick komma
hem till mamma, varpå viktökning raskt skedde. Tankefel kan drabba barn svårt.

Tomgångsfel
Ibland tompratar människor när situationen kräver uttalande av klara tankar. Tomprat kan t.ex. vara att tänka och
säga sådant som många redan sagt, som är fullständigt trivialt eller som är så vagt att alla kan hålla med om det
som sägs. Mottagaren hade klarat sig lika bra eller bättre utan pratet. Det är ungefär som att bara säga ”Bla, bla,
bla...”. Undantag kan vara vissa ritualer och ceremonier, som kräver just tomprat – ingen skall behöva stöta sig
på det som sägs.

Tomtefel
Ibland står vi inför problem som vi verkar vänta oss att någon annan, t.ex. tomten, skall lösa åt oss. Vi tar inte
tag i problemet. Vill inte tänka på vari problemet består eller vad vi kan göra åt saken. Detta kan i värsta fall
sluta med katastrof.
- Om taket på huset läcker, så kommer inte tomten att åtgärda det, utan vi får själva tänka ut hur läckaget
uppkommer och vad vi kan göra åt saken.
- Om det ständigt värker i benet, så kan vi strunta i det och tro att det skall lösa sig av sig självt utan att vi söker
hjälp för värken.
- Det finns inga brandlarm i huset och inget sätt att evakuera från andra våningen om det är rök eller brand i
trappan, men tomten ser till så att det inte blir någon brand.
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Trafikfel
Tankefel i trafiken förekommer i stora mängder, vilket inte minst bekräftas av dödsolyckor, personskador och
materiella skador på fordon. Det verkar ofta röra sig om bristande kontroll av fordon och av fordonets relation
till vägen och andra fordon. Många gånger är hastigheten en viktig faktor. Bristande försiktighetsåtgärder som
att ta på säkerhetsbälte, använda hjälm och sänka farten vid dåligt väglag verkar spela avsevärd roll för
uppkomst av skador. Alkohol och trötthet ger upphov till många olyckor. Bristande förutseende och svag
kognitiv mognad verkar vara vanligt i synnerhet hos unga manliga förare. Kvinnor kör generellt mer försiktigt
och skapar färre olyckor än män. Uppmärksamhet är en begränsad resurs och sysslar man med annat medan
man kör som att prata med passagerare eller i mobil, sitta och reta sig på chefen, lyssna på radio eller pilla med
kassettband, så minskar uppmärksamheten på vägen och trafiken. Fel kan också uppkomma genom bristande
kunskap om skyltar och markeringar och genom felaktig tolkning av vad andra trafikanter gör eller är på väg att
göra. Några andra exempel är följande.
- En biljettkontrollant för länstrafiken går på en länsbuss och kontrollerar på fem minuter utan problem
passagerarnas biljetter. Han går därefter och sätter sig längst fram och inleder samtal med bussens chaufför,
vilket pågår mil efter mil i den halvtimma som jag är med på bussen. Samtalet pågår trots den tydliga skylt
bredvid förarplatsen som säger att samtal med föraren under körning är förbjudet. Dagen efter ringer jag upp
direktören för länstrafiken och påtalar det som skett. Jag påtalar att biljettkontroll är en struntsak jämfört med
den ökade olycksrisk för passagerarna som denna biljettkontrollant skapar.
- Ett vanligt fenomen vid bussåkande är att passagerare inte sätter på sig befintliga säkerhetsbälten vilket kan
drabba både dem själva och de passagerare som satt på sig bälten. Vid bussolyckor har t.ex. hänt att passagerare
flugit framåt eller kastats ur och under bussen och förolyckats för att de inte använt bälten.
- Då och då kan man möta bilar som ligger under omkörning med felbedömd omkörningssträcka. En mötande
förare som är uppmärksam kan parera för detta om vägen är tillräckligt bred. Är vägen inte tillräckligt bred
återstår att hoppas på ett mjukt dike att köra ner i.
- Två pojkar kör i hög fart på en trimmad moped inne i ett samhälle. På en tvärgata kommer en bil och mopeden
kör på bilen och den pojke som sitter bakpå slungas av och omkommer. Bristande förutseende av vad som kunde
dyka upp.
- Snöskooterförare gör då och då felaktiga bedömningar av isens bärighet och dödsolyckor inträffar. I ett fall vid
årskiftet 05/06 hade två män på natten kört igenom isen och drunknat. Bärighetsbedömningen bör försvåras av
mörkerförhållanden, men scooterförare kör igenom isen även dagtid.
- En för de flesta inte okänd svensk schlagerstjärna har stoppats för fortkörningar och även fotograferats körande
med sin 8-årige son vid ratten och har även uppträtt som notorisk felparkerare. I Aftonbladet den 22 augusti 2006
intervjuas Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall med frågan ”Är hon lämplig som bilförare?”
Han svarar: ”Nej, hon har ett förkastligt sätt att se på risker i trafiken. Hon verkar inte ha tillägnat sig de mest
basala kunskaperna om hur man beter sig” Med tanke på hur även andra kändisar ibland rapporterats ha betett
sig i trafiken kan man undra om inte framgång korrumperar. Ett uppblåst ego tänker felaktigt att det har rätt att
bete sig hur som helst.
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Trivialfel
Vid beslut kan uppmärksamheten och tänkandet komma att fokuseras på småsaker eller sådant som inte är av
avgörande betydelse. Ibland kan de triviala omständigheterna dessutom vara irrelevanta.
- Något som ofta påtalats är att politiker ibland sitter och diskuterar småsaker i marginalen kring ett beslut och
inte tar tag i de stora frågorna kring beslutet. Detta kan kanske ha att göra med att småsaker syns eller att man
har bättre kännedom om dem, medan det krävs mer kunnande för att formulera och granska de stora frågorna.
Besluten kan ibland få stora konsekvenser för många människor.
- Husköp och bilköp kan utgöra andra områden för trivialfel. Att låta bli att köpa ett rejält hus för att man ogillar
några tapeter eller köpa en tvivelaktig bil för att man gillar färgen kan nog sägas vara trivialfel.
- Ett annat område för trivialfel utgör personbedömningar, som ibland görs utifrån tämligen triviala
omständigheter, t.ex. en ansiktsmin eller något trivialt yttrande eller klädseldetalj.

Trovärdighetsfel
Ett mycket utbrett tankefel, inte minst i domstolars argumentation, är att det förhållandet att en person upplevs ge
ett ”trovärdigt intryck” skulle innebära att personen lämnar sanna uppgifter. Detta är logiskt och psykologiskt
sett två skilda egenskaper och det ena följer inte av det andra oavsett med vilket vi startar. Även personer som
ljuger eller som råkat ut för falska minnen söker ge ett trovärdigt intryck och kan därmed ge upphov till en
upplevelse hos bedömare att de är trovärdiga. Det är även möjligt att en person som avger sanningsenliga
uppgifter ger upphov till ett intryck av bristande trovärdighet, vilket bland annat kan sammanhänga med att
personen upplever sig ifrågasatt eller har en svag förmåga just att ge ett trovärdigt intryck eller att det finns en
felaktig förhandsuppfattning om personen (t.ex. som en som är skyldig och söker ljuga sig fri eller som en som
bara spelar offer). Det finns inget i vetenskapliga sammanhang konstaterat generellt samband mellan att ge ett
trovärdigt intryck och att tala sanning. Det är från många års lögnforskning väl känt att de flesta människor inte
kan skilja på falska och sanna berättelser bättre än man kan göra genom en slumpmetod som kronkastning. Det
är väl känt att våra trovärdighetsupplevelser innebär att vi bedömer många lögnaktiga uppgifter som sanna och
även en hel sanna uppgifter bedöms som falska. Detta är vad som hänt samtliga gånger, åtminstone ett femtiotal
gånger, som jag på kurser i kritiskt tänkande, utredningsmetodik m.m. har låtit några deltagare berätta historier
inför de andra och dessa sedan har fått bedöma historierna som sanna eller falska och dessutom motivera
bedömningen. Resultaten har genomgående fluktuerat runt nivån 50% korrekta bedömningar. Ibland har t.ex. en
sann berättelse bedömts som falsk av majoriteten av kursdeltagare och ibland har en falsk berättelse gått hem hos
de flesta. De motiveringar som har skrivits ner har genomgående varit av godtycklig natur och till roligheterna
hör att exakt samma motivering inte sällan används både av någon som bedömer en viss berättelse som sann och
av någon som bedömer samma berättelse som falsk, t.ex. att personen tvekat eller gestikulerat.
Inom psykologisk forskning har på grundval av experiment hävdats att en bedömning av en främmande persons
trovärdighet skapas under den första tiondels sekunden och att upplevelsen inte ändras om det ges obegränsat
med tid. Laboratorieexperiment behöver dock inte svara väl mot verkliga situationer. Det finns även psykologisk
forskning enligt vilken förmågan att möta och hålla kvar vid en annans blick ökar bedömningen av en persons
trovärdighet. Det torde även finnas utbredda folkliga föreställningar om hur en trovärdig person bör uppträda.
Att en uppgiftslämnare förmår anpassa sig till eller uppfylla sådana föreställningar säger såvitt känt inget om
huruvida personen talar sanning. Det kan vara så att den som ljuger anstränger sig mer för att verka trovärdig
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för att så att säga kompensera för ljugandet. Den som talar sanning kan tycka att sanning bör räcka och kanske
inte anstränger sig så mycket att verka trovärdig. Att hänvisa till en upplevelse av en persons trovärdighet är
naturligtvis en i många allvarliga sammanhang extremt subjektiv och icke sakligt godtagbar bedömningsmetod.

Trög materia-fel
Filosofen och författaren Jean-Paul Sartre (se Jensen & Vestergaard, 1979) har fört fram tankar om inverkan av
den tröga materia som omger oss på våra tankar och handlingar. Vi låter oss styras rätt mycket av de rum och
föremål som finns runt om oss. Detta kan man ju tycka är naturligt, men det kan även leda till att vi tänker och
gör saker som inte är så lämpliga. Vi borde vid närmare eftertanke ha tänkt och gjort något annat. Ett klassiskt
exempel är att tillgång till vapen kan leda till att de används destruktivt. Hade inte vapnet funnits att tillgå så
hade det inte kunnat användas. En del människor fastnar i överanvändning av telefon eller mobiltelefon, vilket
kan störa både deras egen och andras verksamhet. Andra kan känna att de måste använda sin bil när de nu har en,
men inte för att de behöver använda den. Några går och sätter sig framför sin dator när de har angelägnare saker
att ta itu med. Och andra shoppar upp sina pengar som skulle behövts till annat, bara för att de gått förbi eller in i
någon affär och inte kunnat stå emot den tröga materian där. Andra äter eller dricker eller käkar godis i
övermått, när mat, alkohol eller godis finns tillgängliga. Det säger sig självt att denna typ av tankefel går att
motverka genom att t.ex. byta miljö eller minska tillgängligheten av det man har problem med.

Trötthetsfel
Ett utbrett tankefel är att tro att vi kan göra saker på normalt sätt trots att vi vet att vi är trötta. Vi ignorerar
tröttheten och fortsätter köra bil och begår fel i trafiken, i värsta fall somnar bakom ratten. Vi kan klättra upp på
en stege eller ett tak och ramla ner på grund av trötthet. Vi kan ta kontakt med andra, bli retliga i samtalet och
skapa relationsproblem. Det kan vara bra att ligga lågt när man är trött. Viktiga beslut tagna under trötthet kan bli
fel eftersom tänkandet fungerar sämre. En faktor bakom trötthetsfelen kan förstås vara att vi försöker packa in
för många saker på den tillgängliga tiden och att vi inte avsätter tillräckligt med tid till vila, dvs något slags
planeringsoptimistiskt tankefel.

Tunnelseende
Tunnelseende kan syfta på en form av ögonsjukdom där synfältet inskränks, men termen används ofta i en
mer psykologisk betydelse för att tala om inskränkning av uppmärksamheten eller tänkandet i samband med
bland annat stress. Tunnelseendet gör att vi inte lägger märke till saker eller inskränker tänkandet.

TV-fel
Vi kan låta en ständigt pladdrande och upprepande TV-apparat dra till sig uppmärksamhet och störa ut och fösa
undan andra viktigare livsprocesser och sådant som väl behöver göras, t.ex. familjesamvaro, läxläsning eller en
skogspromenad. TV-felen tycks ha drag av tvångsmässighet och missbruksberoende – blicken dras till rörliga
bilder på rutan och människor har svårt att låta bli att stanna kvar vid nästa program. Apparatens bildflöde och
prat verkar ersätta eget tänkande och egen aktivitet. TV-beroende verkar vara perfekt för dem som gör reklam i
TV, men det förutsätter förstås att tittaren kan slita sig från TV:n och ge sig iväg och göra inköp. Att det på TV:n
uttalas tankefel efter tankefel tillhör bilden. TV:n utgör en megafon för vissa starka intressen i samhället, medan
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andra föga eller inte alls kommer till tals. Exempel utgör den extrema prioritet som amerikansk dussinfilm och
idrottsintressenter har. Det är märkligt men kanske symtomatiskt för kultursituationen att TV:s fördummande
inverkan diskuteras och studeras föga eller inte alls. Kan det bero på att nästan alla mer eller mindre tittar på TV?

Tydlighetsfel
Inte sällan uppkommer fel därför att tydligheten brister. Vid flyghistoriens största olycka den 27 mars 1977
missförstod en flygkapten på en jumbojet ett besked från kontrolltornet på Teneriffa och startade i tron att en
annan jumbojet lämnat startbanan. Han drar på full gas och krockar med det andra jumbojetplanet på startbanan,
vilket resulterar i att 583 personer omkommer. Till omständigheterna hörde att tät dimma täckte flygplatsen och
att många plan omdirigerats till flygplatsen på grund av bombhot på Gran Canaria, vilket gjorde att flygledarna
arbetade under stress. En flygledare var dålig på engelska. I detta fall kan finnas anledning tala om systemfel
som ger upphov till otydligheten och bristen på kontroll över planens starter. Många andra tydlighetsfel är
av mer trivial natur, t.ex. när hustrun tror att maken skall vara i stånd att tyda luddiga noteringar på inköpslappen
och maken kommer hem med något som hustrun inte tänkt sig. Tydlighetsfel kan ha drag av egocentriskt tal,
dvs. förbiseende av att den man talar till eller med saknar vissa informationer som talaren förutsätter.

”Typ av” – fel
Ibland argumenteras för att A är en typ av B utan att de sakliga grunderna närmare klargörs. Det kan röra sig om
ett substanslöst påstående.
- ”Hundar är ett slags däggdjur och katter är ett slags däggdjur, så hundar kan betraktas som ett slags katter.”
Att hundar och katter har vissa egenskaper gemensamma behöver inte innebära att hundarna är en typ av katter,
vad som nu skall menas med ”ett slags” eller ”en typ av”?
- ”I all psykoterapi förekommer motstånd. Att patienten kommer för sent förekommer i psykoterapi. Att komma
för sent är en typ av motstånd.” Att komma för sent kan ha många orsaker och behöver inte ha något med
psykologiskt motstånd mot psykoterapin eller terapeuten att göra.

Tystnadsfel
Att påverka människor att tiga om missförhållanden, skadliga eller kriminella händelser etc. kan i ett större
perspektiv innebära skadeverkningar för enskilda, organisationer och samhälle. Tystnadstänkandet utgör i det
perspektivet ett tankefel. En annan typ av tystnadsfel kan inträffa vid s.k. grupptänkande, när en deltagare i
t.ex. en grupp inte vill eller inte har civilkurage nog att lägga upp viktiga fakta eller kritiska invändningar på
bordet för att inte störa den enighet som finns eller är på gång. Det kan även vara så att gruppens ledare inte
efterfrågar och inte vill ha obekväma fakta eller invändningar framförda. Detta kan som väl känt resultera i
felaktiga och förödande beslut, t.ex. politiska, ekonomiska eller militära beslut.

En annan typ av tystnadsfel är när tystnad tolkas felaktigt, t.ex. som instämmande eller som tecken på att en
person är skyldig till en gärning. Det kan t.ex. vara så att en person låter bli att kommentera något som sagts
för att slippa ytterligare diskussion, trots att personen har en annan uppfattning. Det kan även vara så att en
person tycker en anklagelse är så bisarr eller sjuk eller ofta upprepad att det inte finns anledning att ens svara,
särskilt inte när ingen saklig grund redovisats. Det kan även vara så att en person behöver tid på sig att tänka
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igenom det som sagts, ta reda på fakta och eventuellt överlägga med andra före ett svarsuttalande görs. Det är i
många fall orimligt att begära att personer skall svara direkt. Ett trick som ofta använts inom politik är att lägga
fram något som en information eller rentav enbart på ett informationsmöte och sedan hävda att eftersom politiker
P vid tillfället ifråga inget sa så var politiker P enig. Eftersom ingen beslutssituation med protokollerat beslut
förelåg och P:s uppfattning inte efterfrågades så behövde P inte säga något utan kunde i lugn och ro ta
med sig informationen till sitt parti och diskutera den där och återkomma med en skarp kritik. Denna kunde
då mötas av ”Men du sa ju inget när du fick höra det här.” Det kan ha varit mycket klokt att inget säga
förrän fakta kontrollerats och den egna partigruppen fått yttra sig. Det är ett tankefel att tolka tystnad som
instämmande.

Ett annat exempel utgör hanteringen av tystnader i ett flertal dolt inspelade telefonsamtal i ett rättsfall i en
domstol. Inspelningarna hade gjorts på uppmaning av polisen, men okontrollerat av den ena parten i en konflikt,
dvs. det kunde finnas inspelningar som aldrig redovisades eller manipuleringar av banden. När den inspelande
parten (en kvinna) mycket vagt förde fram antydningar om något ospecificerat som skulle ha skett (det gick inte
att förstå vad), så svarade den andra parten (en man) i några fall inte, kanske därför att parten inte förstod vart
den inspelande parten ville komma. Tingsrätten fällde mannen bland annat under hänvisning till att han inte
svarat på några ställen i de inspelade telefonsamtalen. Detta var ett tankefel av tingsrätten. Men tingsrätten
begick även ett annat mycket grovt tankefel, när den inte alls uppmärksammande att mannen på ett flertal ställen
i inspelningarna faktiskt hade ställt sig frågande eller sagt emot, dvs. ensidigt bekräftelsesökande kombinerades
med ignorerande av motsägande information. En person behöver inte anse det som angeläget att motsäga ännu
en gång, när han redan gjort det och dessutom inte alls känner till att samtalet spelas in och skall komma att
användas i domstol. Hovrätten tillskrev inte tystnaderna något värde och då ett flertal indikationer på lögn
förelåg så friades mannen.

Exemplet belyser dock att det kan vara tillrådligt att tydligt säga emot, när det dyker upp telefonsamtal med
underliga och vaga påståenden eller där den uppringande söker få en att säga eller hålla med om något
graverande. Jag har råkat ut för det några gånger och i ett fall slutade samtalet med att personen (en elev som
blivit underkänd) erkände att samtalet spelades in. Tricket används bland annat av försäljare som själva dikterar
upp en överenskommelse – säger man inte tydligt emot, så kan en inspelning anföras som evidens för en
överenskommelse. En annan misstänkt grupp är personer som man ligger i konflikt med, vilka kan ringa upp
med avsikt att kunna spela in ofördelaktiga uttalanden.

”Tänk om”-fel
Vi kan ägna oss åt realistiskt tänkande kring möjligheter och risker. Exempelvis: ”Tänk om något av de här
utslitna däcken på bilen kollapsar och skapar en olycka – bäst att byta ut dem.” ”Tänk om jag skaffar den där
kursen, då kan jag söka nytt jobb.” Detta att vi kan göra simuleringar i vår inre mentala miljö är en viktig
kapacitet som vi använder positivt, som hjälper oss att överleva.

Dock kan vi som påtalas av bl.a. Freeman & DeWolfe (2006) ägna tid och energi åt att oroa oss över sådant
som inte existerar eller är högst osannolikt, t.ex. att en meteorit skulle dunka ner i vårt hus eller att hjärtat

424
plötsligt skulle sluta slå när vi är vid normal hälsa. Vi kan också hålla på och älta ett verkligt hot och fastna
i en handlingsförlamning, när vi borde göra något åt saken. Vi kan t.ex. älta att vi har problem med hälsan utan
att gå till läkare. Det kan påpekas att även önskedrömmande tankar kan ta tid och energi och leda till
handlingsmässigt stillastående. Många människor har ett ”tänk om” när det gäller lotterier och slumpspel,
trots att möjligheten till en stor vinst statistiskt sett är försumbar. Mängder av människor satsar löpande tid,
energi och ekonomiska resurser för att skapa några enstaka stora vinnare och ansenliga vinster åt arrangörerna –
tala om dumhet. ”Tänk om jag vinner en miljon”-tänkandet leder till enorma mängder av förlorare i tid, energi
och pengar.

Tänkandets död
I en del situationer inträffar något som förtjänar beteckningen tänkandet död, dvs. en mängd tankefel som består
i att ersätta tänkande med något annat. På privat nivå kan kanske en person ge upp inför ett problem och börja
syssla med helt andra saker eller supa sig full i stället för att tänka. Eller en konflikt mellan två personer kan
urarta till ett slagsmål i stället för att lösas genom parternas tankeverksamhet. Alla påstådda utredare som sysslar
med att skapa klippkollage av uppgifter och tyckanden i stället för att medvetet och metodiskt arbeta utifrån
uppställda frågeställningar med lämpliga, anpassade arbetssätt utgör andra exempel på tänkandets död.
Andra exempel utgör de meningslösa läxor som en del av oss åtminstone fick rabbla i skolan. Rabbel är
en variant av tänkandets död. Vag religiös eller politisk retorik utan precision i tänkandet är en annan form
av tänkandets död.

Den franske filosofen Pierre Bordieu har i en bok ”Om televisionen” (1998) tagit upp frågor inom detta område.
Han påtalar förekomsten av ”snabbt tänkande” (”fast thinking”, sid 44ff) som en följd av brådskan och strävan
att vara först i konkurrensen mellan medierna. Bordieu anser att det finns ett samband mellan tänkande och tid.
”Går det att tänka fort? Och är det inte så att televisionen dömer sig till att för all framtid förbli hänvisad till
fast thinkers när den ger ordet till tänkare som förväntas tänka snabbare än andra, till folk som är kända för att
tänka snabbt, tänkare som tänker snabbare än sin skugga?
Man borde åtminstone fråga sig varför de är i stånd att leva upp till dessa mycket speciella betingelser, hur de
kan tänka under förhållanden där ingen längre tänker. Svaret tycks mig vara att de tänker i vedertagna idéer.
Dessa idées recues, som Flaubert talar om, är idéer som alla är överens om, banala, konventionella, allmänna;
men det är också idéer som redan är inpräglade när man tar emot dem, så att det aldrig uppstår något problem
med mottagandet. ”

Bordieu tillägger lite senare i texten:
”Kommunikationen är ögonblicklig, eftersom den i en mening är ögonblicklig eller bara skenbar. Ett utbyte av
allmänna övertygelser är en kommunikation utan annat innehåll än själva kommunikationen. Dessa allmänna
övertygelser, som spelar så stor roll i våra vardagssamtal, har den goda egenskapen att alla kan ta dem till sig
och göra det omedelbart: genom sin banalitet är de gemensamma för sändaren och mottagaren. I motsats till
detta är tänkandet per definition subversivt: det måste börja med att demontera de vedertagna föreställningarna
och gå vidare medelst bevisning. ” ”En sådan utveckling av tänkande tänkande är ovillkorligen knuten till tid.”
Bordieu menar att TV har en stab av fast-thinkers som levererar kulturell fast-food. Han anser att uppsättningen
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av vanliga kommentatorer befriar programmakarna från att leta upp folk som verkligen skulle ha något att säga.
Han påtalar också att ”man måste vara en särskild sorts tänkare för att vara i stånd att ”tänka” under
förhållanden där ingen längre tänker.”

Bordieu kommenterar ”den besynnerliga produkt som kallas ´TV-nyheter´: någonting som passar alla, som
bekräftar vad man redan vet och framför allt lämnar de mentala strukturerna intakta”. Bordieu menar att
televisionen inte rör sig i riktning mot tankerevolutioner. ”Den är perfekt anpassad till sin publiks mentala
strukturer.”

Bordieus kommentarer till televisionens tänkande är även tillämpliga på exempelvis andra medier typ
tidningar och på politiska budskap och även på mängder av utredningstexter som ligger inom domänen för
tänkandets död. Att tro att man själv eller andra tänker, när jag/de inte gör det innebär ett tankefel. Tar vi till oss
ytligheter eller fel i detta inbillade tänkande så kan det få konsekvenser både för vår världsbild och vårt
praktiska handlande. Att Bordieus kommentarer kan behöva nyanseras något innebär knappast någon förändring
av hur makt-intresse-fältet i samhället i stort fungerar. Starka krafter med innehåll av makt, status, girighet,
mental bekvämlighet, okunnighet m.m. finns för att bibehålla och löpande åstadkomma tänkandet död.
Den som ser och lyssnar kan uppfatta tänkandets död dagligen och stundligen.

Tävlingshysteri
Den mänskliga önskan att stå i centrum och få uppmärksamhet kan ibland ta sig milt uttryckt hysteriska uttryck
i form av spektakulära tävlingar där inte sällan livet riskeras och hänsyn till miljön och andra människor inte
ingår i tänkandet. Kvinnor anses ibland uppträda hysteriskt. Men när det gäller spektakulära hastighetstävlingar
etc. är det män och åter män. Kanske finns bakom driften att få mer uppmärksamhet från och tillgång till det
andra könet.

Ett exempel kan vara den skrytkrönika som Robert Aschberg skrivit i Aftonbladet det 12 augusti 2006 om det
nya hastighetsrekordet med båt på sträckan Ystad - Haparanda. Jag citerar några valda utdrag för att visa
den extrema machopsykologin.
”Det var ett skitigt jobb, men ett jobb som måste göras. Någon var tvungen att sätta ett nytt hastighetsrekord och
ta det svenska Blå bandet, Ystad – Haparanda, till havs.”
”Och om ni inte förstår hur skitigt det kan vara att köra cirka 130 mil med båt på 15 timmar och 26 minuter så
ska jag berätta. Att fylla tanken ur dunkar till havs betyder att man får en del petroleumprodukter över sig. När
man sedan dricker energidryck under luftfärderna så blandas sötklibbet med drivmedlet i kläderna och ansiktet.
Och när man slutligen förflyttar sig akteröver för att pissa så fungerar inte det heller som vanligt. 50 knops fart
motsvarar ett vinddrag på ungefär 30 meter per sekund. Och eftersom det närmar sig orkanstyrka så blir det
ingen vanlig stråle, utan en kaskad av gula pärlor som far upp i baksuget och regnar tillbaks över
leverantören.”
”Man slår sig hela tiden också. Det blir blåmärken överallt. Benen tränas fullkomligt ofrivilligt, värre än på
något gym. Vi kan knappt böja oss ner i dag, och när vi försöker gå normalt ser det ut som om vi just har fått var
sitt lavemang. Jag fick ett revben avslaget också, så nu klickar det varje gång jag tar ett djupt andetag.”
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Aschberg berömmer de förra rekordhållarna på 18 timmar och 48 minuter med följande ord:
”Men egentligen är Ante och Pelle de riktiga genierna, för det var de som kom på att man skulle ta uttrycket
´från Ystad till Haparanda´ på allvar och köra sträckan så fort som möjligt med båt.”
Nu kanske Aschberg skulle invända med att säga att utöver honom själv och båtbyggaren så fanns det en
kvinnlig reporter från Rix FM med ”för att ge korrekta och sakliga rapporter i radion”. Kvinnan fanns med
för att förhärliga machograbbarnas framfart, ja. Aschberg nämner även att ett annat gäng startade norrifrån
några timmar före och slog rekordet, men inte fick behålla det på grund av Aschberg-gruppens ännu
häftigare framfart.

Kritiska frågor som inställer sig är varför detta var ett jobb som måste göras, varför det är en genial idé att köra
sträckan så fort som möjligt och om tid, pengar och resurser inte kan användas till något meningsfullare. Det
börjar t.ex. bli brist på petroleum. Spelar det någon roll om man kör sträckan på några timmar mer eller mindre?
För vem? Vilka risker, kanske tillbud, skapade fartdårarna för sig själva och andra människor? Hur många
havsdjur och fiskar skrämdes, kanske till döds? Hur mycket föroreningar släpptes ut i hav och atmosfär? Vad var
det de inte hann se och uppleva på vägen? Vad är det för fel på att använda kajak för en verklig prestation i
stället för den triviala prestationen att mata en rytande båtmotor och sig själv och sedan skryta om det? Fort, men
fel, men fort! Det tävlingshysteriska tänkandet är diskutabelt, minst sagt.

Tävlingsvinnarfel
Tävlingar vinns ibland på skicklighet och ibland mer på slump, t ex. olika väderförhållanden, slumpmoment i
själva tävlingen, någon som springer i vägen etc. Att i det senare fallet tro att den som vunnit på något sätt är
bättre eller skickligare än flera av de andra utgör ett tankefel. Men i en del fall är det mycket uppenbart att
vinnaren är skickligast, starkast, bäst etc.

UFOn (W – ”Ufo”)
Enligt Nationalencyklopedin har beteckningen UFO (”undidentified flying object”) använts av det amerikanska
flygvapnet, när identifiering av flygande föremål inte kunnat göras. UFO eller ”flygande tefat” har alltmer
kommit att användas som beteckning på sådant som rör sig eller tros röra sig på himlen och som antagits ha
utomjordiskt ursprung (se även ”Abduktionsillusion”). Inga bevis föreligger enligt Nationalencyklopedin för att
något UFO haft utomjordiskt ursprung. Att en del människor, och särskilt i USA, tror det är en annan sak. Att
några få fenomen inte kunnat förklaras betyder inte att de skulle vara av utomjordiskt ursprung. Det ligger
närmare tillhands att det finns någon mer jordisk förklaring som inte upptäckts eller att observationer varit
felaktiga. Självsuggestion och suggestion verkar spela stor roll i anslutning till påståenden om UFOs.
Fantasifulla filmer från Hollywood och en del ensidiga författare såsom Erich von Däniken med tendens till mer
långsökta tolkningar samt oseriösa hypnoterapeuter som föreslagit minnen tycks ha gett stöd åt tron på
utomjordiska UFOs. Neumann (2003, s 64-73) diskuterar om ufo ur diskursanalytisk synvinkel och pekar med
hänvisning till en norsk analys av Georg Rönnevig på tre ursprungsmyter (piloten Kenneth Arnolds iakttagelser
1947, George Adamskis påstådda möte med en venusian beskrivet i en bok 1953, den påstådda kidnappningen
till ett rymdskepp av makarna Betty och Barney Hill från en bil 1961). Till de historiska roligheterna hör att
piloten Arnold rapporterade nio halvmåneformade föremål (inte runda). En journalist hittade på termen
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”flygande tefat” och inom loppet av några veckor hade man sett runda flygande tefat inom de flesta av USA:s
delstater.

Enligt Wikipedia är UFOn en del av modern folktro och mytologi, och ingrediens i många konspirationsteorier.
En annan viktig händelse i teorierna om att ufon skulle flygas av intelligenta varelser från yttre rymden är den
förmodade kraschlandningen av en utomjordisk farkost i Roswell 1947. Enligt tidigare hemligtstämplade
amerikanska dokument som offentliggjorts på senare tid rörde det sig dock om en kraschad väderballong som
användes inom kärnvapenforskningen vid denna tid (därav sekretessen). Andra ufo-teorier är exempelvis
testflygningar med topphemliga flygplan eller något okänt naturfenomen. Ufon är ett populärt ämne inom
science fiction-kulturen.

Vanliga närmare tillhands liggande förklaringar till påstådda UFO-observationer är att det rör sig om optiska
fenomen, t.ex. meteorer, ljus från bilstrålkastare som reflekteras i atmosfären, ljusstarka planeter (oftast Venus),
ballonger, ljus från flygplan m.m. (se t.ex. Roslund, 1987). En parallell till tron på UFOs utgör tron på häxor,
som flög till fest med djävulen på Blåkulla på 1600-talet. I detta fall underblåstes tron av kyrkans idévärld och
makt, inkl. djävulstron.

Undanhållandefel
Det förekommer att människor medvetet eller inte undanhåller relevant och hållbar information, som är av
betydelse för en utredning eller beslut. I en del organisationskulturer sätts detta i system.
- I de av socialtjänstens utredningar som går till domstol undanhålls i de hundratals fall jag sett resursanalyser
kring de berörda personerna. Detta har vid några tillfällen försvarats med motiveringar av typen att man vill få
igenom utredningsförslaget i domstolen. Detta är inte bara olagligt åsidosättande av lagens krav på saklighet
(Regeringsformen 1 kap 9§) och uppmärksammande av resurser (Socialtjänstlagen 1§) och manipulativt
gentemot domstolarna utan även tankefel utifrån kraven på ett allsidigt och relevant beslutsunderlag.
- Det har i undersökningar konstaterats att västerländska vårdkulturer i stor utsträckning tillskriver
patienter, klienter etc. negativa egenskaper och i stor utsträckning ignorerar människors resurser. Detta leder
till skeva utredningar och olämpliga inslag i behandling.
- Rykten, skvaller och sladder om människor undanhåller ofta människors positiva egenskaper och överdriver
negativa egenskaper.

Underadditionsfel (W – ”subadditivity effect”)
Det förekommer en tendens att bedöma sannolikheten för en helhet som mindre än summan av delarnas
sannolikheter (Tversky & Koehler, 1994).

I exempelvis ett experiment bedömdes sannolikheten att dö av cancer i USA vara 18%, av hjärtattack 22%
och av ”andra naturliga orsaker” 33%. Summan blir 73%. Andra deltagare bedömde sannolikheten att
dö av en naturlig orsak vara 58%. Naturliga orsaker utgörs av cancer, hjärtattack och andra naturliga orsaker.
Helhetsbedömningen ligger 15% under additionen av delbedömningarna. Detta slag av resultat har ofta
observerats.
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Underdiagnostik
I facklitteratur brukar man ofta tala om falska negativa inferenser eller om typ 2-fel, men en mer begriplig term
är underdiagnostik. Trots att tecken föreligger så kan vi missa att upptäcka en sjukdom hos oss själva eller en
läkare kan missa att upptäcka en sjukdom hos sin patient eller vi uppfattar inte ett fel hos vår bil trots att det
finns tecken. Underdiagnostiken kan ibland brytas när en smärtgräns uppnås. Underdiagnostik kan uppkomma
genom många faktorer, t.ex. okunnighet, bristande uppmärksamhet eller uppmärksamhet på annat, felaktiga
uppgifter och förnekelseprocesser. Falska negativa inferenser diskuteras av Sjödahl (2001).

Underlåtenhetsbedömning (W – ”omission bias”)
Det finns en tendens att bedöma skadande handlingar som moraliskt värre än lika skadlig (eller kanske
mer skadlig) underlåtenhet att handla (Baron, 2000). Det kan hävdas att om en underlåtenhet att handla orsakar
lika mycket skada som en handling så är de lika förkastliga. Detta låter sig nog diskuteras beroende på hur
det aktuella fallet ser ut. Det är ofta inte fallet att vi har juridiska och praktiska möjligheter eller förmåga att
handla eller att vi har tillräckligt med information (underlåtenheten skall inte bedömas av en mer fyllig
information som föreligger efteråt utan i beaktande av vad som fanns när beslutet togs). Allmänt sett kan det
dock förefalla som vi är väl milda vid bedömning av många slag av underlåtenhet. Tyvärr inträffar ibland att den
som handlar för att t.ex. förhindra brott eller olycka själv råkar illa ut. Det kan verka som miljöfrågorna rymmer
mycken underlåtenhet att handla, vilket kanske kan sammanhänga med att vi har en mildare syn på underlåtenhet
än på direkt skadebeteende.

Ett konkret och vanligt exempel kan vara kommunalpolitikern som kan iaktta hur det förekommer korruption
runt politiker eller tjänstemän (t.ex. användning av skattemedel till privat bruk genom t.ex. resor, inköp, falska
arvoden, dubbel arvodering för samma tid, falsk representation, stöld av kommunal materiel och material eller
andra fördelar). Korruptionen skadar givetvis kommunen och demokratin. Många kommunalpolitiker och till och
med revisorer har underlåtit att påtala sådana handlingar. De blir då kan man tycka medansvariga. Är de lika
klandervärda som den/de som förskingrat pengarna? De står inför att bli ovänner med en del partikamrater
och/eller personer i andra partier, bli utmålade som bråkmakare och käbblare, att få falska beskyllningar mot sig
eller kanske få påskrivet för något diskutabelt de själva gjort. Att få falska rykten utplanterade mot sig. Att få
sina barn mobbade i skolan. Att förlora sin anställning i kommunförvaltningen eller på ett företag (som inte vill
ha sina oegentligheter upptäckta).

Det förekommer även att det anses vara revisorernas arbete att upptäcka detta och andra bör inte göra sig besvär.
Den som kritiserar möter ofta en förnekande och kritikavvärjande process och måste ha psykisk styrka. Hur skall
den som inte har styrkan göra? Det finns en svagare väg med en anonym skrivelse till kommunens diarium och
en kopia till lokaltidningens redaktion, men då kanske det inte går att föra fram alla evidens utan att det framgår
vem som ligger bakom och det är i praktiken mycket få som blir misstänkta för läckage. På tidningen kan sitta
personal som läcker in till politiska kontakter om vem som skrivit en anonym insändare.
Underlåtenhet kan förklaras av bristande ansvarskänsla, slöhet och dumhet, men repressalieproblematiken,
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sociala hänsyn och bekymmer om den egna försörjningen är ofta viktiga. Den som agerar mot brott och
oegentligheter blir ofta själv på något sätt utsatt som motreaktion – detta vet människor. Därför kan det hävdas
att det inte alltid är en lika klandervärt att underlåta att handla som att direkt åstadkomma en skada eller begå ett
brott.

Undertro
Vi har ofta en benägenhet till övertro, att tro på sådant som inte är sant. Men det kan även inträffa undertro, att vi
inte tror på sådant som är sant. Detta kan t.ex. bero på att det finns omständigheter i eller kring det sagda som
inger skepsis.
- Ibland när människor anklagas för brott kan människor i omgivningen inte tro att det är sant, vilket det
åtminstone i en del fall bevisligen är. Det allmänna intryck man fått av personen motsäger då brottsmisstanken.
- En man ringde till en larmcentral och hävdade att det brann i huset och att han befann sig på andra våningen
i huset. På larmcentralen kände man till mannen sedan tidigare och tog honom inte på allvar. Ingen brandbil
sändes ut och mannen brann inne. Här var det den tidigare kännedomen om mannen som ledde till undertro.
- Kalle ljuger ofta och med kännedom om det tror vi inte heller på honom när han berättar något, men det kan
vara sant. Det finns allvarliga lägen när det kan vara bättre att riskera att bli blåst än att riskera ett betydligt värre
misstag som att någon kommer till skada.

Det bör dock påpekas att undertro på uppgifter utifrån allehanda indikationer generellt sett är en lämplig strategi,
vilken kan göra att vi inte blir lurade så ofta eller råkar illa ut så ofta. Blir vi lurade av en försäljare så är det
generellt sett en klok strategi att inte lita mer på den försäljaren eller det företaget (som har en sådan lögnaktig
försäljare). Det torde vara lämpligt att begära skriftligt på allt av betydelse, t.ex. begära specifikationer, offerter,
garantier etc. skriftligt före köpbeslut, märk väl.

Uppblåsning och stegring
Ett inte ovanligt tankefel är att triviala omständigheter genom associationer blåses upp eller stegras till något
mycket allvarligare.

Exempel på fabulerande stegring: ”Pettersson har suttit i fängelse – Han är en förbrytare – Han är farlig”.
Sista ledet skulle i och för sig kunna vara korrekt, men det finns här ingen redovisad saklig grund i
tankeförloppet. Pettersson kan t.ex. ha varit oskyldigt dömd, ha dömts för vägran att göra värnplikt eller för sin
politiska åsikt. Termen förbrytare kan vara väl stark för en del som suttit i fängelse. De flesta som suttit i
fängelse bedöms inte som farliga för andra. Vid uppblåsning ignoreras ofta basfrekvensen för ett eller flera
fenomen. I exemplet här torde t.ex. basfrekvensen för att farlighet vara mycket lägre än basfrekvensen för att ha
suttit i fängelse.

Om ett barn vid något tillfälle råkar stå utan nyckel på hemmets trappa, så kan det fabulerande stegras till att
föräldrarna brister i omsorg. Frågan är hur vanligt det är att barn i en familj vid något tillfället på ett eller annat
sätt blir utelåsta?
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Uppmärksamhetsfel (W)
Om vi uppmärksammmar vissa händelser och inte andra kan vi skapa oss en felaktig bild av verkligheten.
Vid bedömning av samband kan en person ofta begränsa sin uppmärksamhet till vissa utfall och ignorera
andra utfall. Låt oss tänka oss en enkel situation med två villkor/händelser, nämligen A respektive B. Vardera
händelsen kan vara närvarande eller frånvarande. Det finns då fyra möjliga utfall:
1. A närvarande, B närvarande
2. A närvarande, B icke-närvarande
3. A icke-närvarande, B närvarande
4. A icke-närvarande, B icke-närvarande

Ett exempel kan inom utfall nr 1 vara att A: be Gud om hjälp och B: uppfatta sig få hjälp.
Detta utfall får större uppmärksamhet än de övriga, t.ex. nr 2 med A: be Gud om hjälp och
B: ingen hjälp få. Människor tenderar att uppmärksamma och minnas bara en del utfall
och inte andra och dra felaktiga slutsatser. Se t.ex. Baron (2000). Men det behöver inte vara
utfall nr 1 som får mest uppmärksamhet. I t.ex. svenska utredningar i barnavårdsärenden så kan
t.ex. socialtjänsten eller utredningshem fokusera utfall nr 2, t.ex. A: behov av omsorgsbeteende/gränssättning
gentemot barnet och B: inget omsorgsbeteende/gränssättning observeras.
Alla de observationer av typ nr 1 som sker i samma ärende, där omsorgsbeteende/gränssättning sker (B
närvarande) kan ignoreras inom ramen för en felmaximerande och undanhållande strategi i utredningsarbetet.

Uppmärksamhetsoptimism
Ibland kan vi överskatta både våra egna och andras möjligheter att uppmärksamma mer än en sak åt gången.
Vår uppmärksamhet är begränsad. Om något som pågår kräver hela eller nästan hela vår uppmärksamhet
så blir det inget eller lite över till att samtidigt uppmärksamma något annat. Uppmärksamheten fungerar
ungefär som en budget som inte kan överskridas. Vi kan dock ibland göra flera saker samtidigt när det gäller
sådant som är väl intränat eller automatiserat, t.ex. gå, tugga tuggummi och prata samtidigt, men talinnehållets
kvalitet kanske då inte är på topp. Vid bilkörning har vi tränat in att kunna göra flera saker samtidigt som
att se framåt och bakåt, röra ratten, gasa eller bromsa, växla, ge körriktning. Det är dock väl känt att det inte
alltid fungerar med olyckor som resultat. Det kan t.ex. ha att göra med att kraven på uppmärksamhet och
snabbhet i reaktionerna ökar när en förare ökar farten eller med att föraren ytterligare pressar sin uppmärksamhet
genom att mixtra med bilradion eller tala med en passagerare eller titta på en karta för att nu inte nämna mobilprat. Ett praktexempel på uppmärksamhetsoptimism utgör den lastbilschaufför som kraschade in i fem bilar
och skadade sju personer på E 6 utanför Malmö (Aftonbladet den 16 juni 2007). På instrumentbrädan hade
chauffören en påslagen dator som slagits på 7 minuter före olyckan. Enligt åklagaren fanns ingen annan
förklaring till att chauffören varken sett skyltar om vägarbete eller de stillastående bilarna än att han hade
uppmärksamheten riktad mot sin dator. Chauffören börjande inte bromsa förrän fem meter efter att han träffat
den första personbilen. Samtidigt kan konstateras att det verkar som om uppmärksamheten utöver till datorn
räckt för att hålla lastbilen på vägen, men inte till att iaktta vad som fanns längs vägen. Redan tre kilometer
före olycksplatsen började varningsskyltarna. ”Jag såg varken varningsmärken eller bilarna, sa han gråtande
till domaren.”
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Upprepad föreställning ger minne
Minnesforskningen har påvisat ett fenomen som kallas för ”imagination inflation”. Upprepade experiment har
visat att man genom att upprepat föreställa sig att vissa vardagliga händelser inträffat kan öka tron att de faktiskt
har inträffat. Detta kan t.ex. innebära ett problem vid utredningsarbete och vid förhör. Både utredare och vittnen
kan i utredningsprocessen påverkas att upprepat föreställa sig att något inträffat och då mer komma att tro att det
faktiskt inträffat. Detta skulle kunna vara en förklaring till att människor ibland är övertygade om att något
inträffat trots att det saknas saklig grund för övertygelsen.

Upprepningsfel
Det har genom experiment påvisats att vi tillskriver sådant vi hört tidigare större trovärdighet än sådant vi hör för
första gången. Upprepning verkar ge en ökning av den upplevda trovärdigheten. Ett påstående blir inte sant för
att det uppprepas, men upprepningen används som metod, t.ex. i reklam och politik, när man vill att något skall
komma att uppfattas som sant. Det förekommer även att människor genom att upprepa en tanke intalar sig själva
att något gäller. De kan även ge upphov till ökad tilltro genom att upprepat påstå något inför andra. Tetlock
(1983) talar om ”reiteration effect”, dvs. effekten att tilltron tenderar att öka när en person hävdar ett påstående
många gånger. Annan forskning har antytt att när ett vittne utfrågas många gånger så tenderar tilltron att öka
(Shaw, 1996; Shaw & McClure, 1996; se motsägande även Granhag, 1997). I kliniska sammanhang är det väl
känt att människor kan fastna i ett hindrande ältande med upprepade likartade tankar om något. Sådan
upprepning är inte särskilt konstruktiv.

Upprättelsefelet
Enskilda och i synnerhet organisationer erkänner ogärna att de tänkt fel eller handlat fel, vilket leder till
det frekventa upprättelsefelet, dvs. att människor inte får upprättelse när de borde ha fått det. Enskilda eller
organisationer med ett i sak fungerande tänkande inser att de gör klokt i att medge och rätta till
uppenbara felaktigheter i stället för att söka prat bort eller tiga ihjäl dem. Ett förekommande fenomen är att
det verkar vara lättare att få upprättelse i fall där media kopplats in. Exempelvis förekommer ofta att företag
under press i ett konsumentprogram på TV medger att de handlat fel, vilket de inte medgett tidigare gentemot
kunden. Att inte erkänna fel kan leda till att en enskild eller organisation fastnar i felaktiga tänkesätt och
arbetssätt. Företag tappar kunder och medborgarna förlorar förtroendet för myndigheter som inte ger
upprättelse.

Uppskattningsfel
Då och då i vardagslivet ställs vi inför att snabbt kunna uppskatta en mängd, en storlek, en tidsrymd eller ett
siffermässigt resultat. Olika slags fel kan då inträffa och en del siffermässiga uppskattningar kan bli rejält fel
om vi inte har god färdighet i att räkna. Mindre skolbarn kan t.ex. godta direkt orimliga svar som de tagit
fram på mattetal i skolan.
- Ungefär hur mycket är 192 gånger 12? För den med en del träning är det lätt att i huvudet t.ex. dela upp
kalkylen i ett par delar, dvs. 10 x 192 = 1920 (ungefär 1900) plus 2 x 192 vilket är ungefär 400 och
uppskattningen blir cirka 2300. Träning i att förenkla något kan leda till snabbt uppskattning. Om man
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inte har någon annan metod för uppskattningen än att det nog blir ett stort tal eller nog blir ”några tusen”,
så blir inte uppskattningen varken särskilt precis eller närliggande.
- Tidsuppskattningar kan bli både för långa och för korta beroende på vem som gör dem och omständigheterna.
Exempelvis kan den tidsrymd en händelse varar överskattas, medan tidsavståndet till något som hänt i det
förflutna kan underskattas eller överskattas. Den tid det planeras ta att utföra ett arbete kan underskattas
och ibland även överskattas.

Uppskjutartankar
Tanken att inte göra något med en gång eller snabbt utan skjuta upp det och kanske skjuta upp det länge verkar
vara populär. Ibland skjuts det som ska göras upp så länge att det blir för sent eller en katastrof inträffar.
- Ett exempel utgör en och annan student som förutsätts läsa till tentamen på en kurs, men som skjuter upp det
och ägnar sig åt allt annat än tentamensläsning.
- En del skjuter upp arbetet med sin självdeklaration så länge att de inte hinner göra den i tid eller inte gör den
alls och blir skönstaxerade av skattemyndigheten.
- Att skjuta upp att reparera ett möjligen allvarligt fel på bilen, t.ex. bromsfel eller bensinläckage, kan leda till
personskador.

Ursprungsfel
Inte sällan anförs argument rörande ursprung som skäl för eller emot ett påstående, en teori etc. Tankefel
föreligger då ett påstående kan vara sant eller falskt oavsett ursprung.
- Exempelvis kan något vara sant även om det uttalats av Adolf Hitler. Allt Hitler sa eller skrev var inte
felaktigt.
- Att en person blivit alkoholiserad innebär inget argument för att det personen påstår skulle vara felaktigt.
Exempelvis kan inte en alkoholiserad professors forskning avvisas med hänvisning till professorns
alkoholproblem. Det krävs argument kring teorier, metoder och resultat. Skall man hävda att professorns
alkoholproblem påverkat resultaten behöver det i så fall klargöras hur.
- Att ett påstående kan vara felaktigt även om det uttalas av en expert av något slag och att en lekman
inom området kan ha rätt är sådant som inträffar. Det är de sakliga grunderna för påståendet som är avgörande.

Det behöver inte vara fel att närmare undersöka ett påståendes ursprung, även om historiska faktorer inte avgör
påståendets sanningshalt. Det kan finnas faktorer kring ursprunget som bör föranleda noggrann granskning
och misstänksamhet. Om Kalle har ljugit för oss många gånger, så vore det oklokt att utan vidare tro på
på vad han säger även om det verkar rimligt. Kontroll är befogad på grund av ursprunget och vi kan då
upptäcka att påståendet inte hade täckning i sak. Utan saklig grund kan vi inte godta påståendet. Ibland
går det inte att komma åt någon kontrollerbar saklig grund och det är då oftast lämpligt att förkasta påståendet.
Men det finns saklägen, t.ex. vid brandlarm, då vi bör lita på larmet (som dock senare kan visa sig ha varit ett
falsklarm). Om larmet är äkta och vi förkastar det kan konsekvenserna bli svåra.
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Urvalsfel
Ibland framställs resultaten av ett urval eller stickprov som om de vore representativa för en större mängd
personer, djur, enheter, situationer, händelser etc. som omtalas. Inte ens ett strikt slumpmässigt stickprov
behöver vara representativt och i synnerhet inte om det är litet. Det kan avvika mer eller mindre från
förhållandena i hela gruppen.

Om ett bortfall (t.ex. svårkontaktade personer eller sådana som inte vill svara eller enheter som inte går att
observera) föreligger, så kan det medföra att det kvarvarande stickprovet är skevt. Om t.ex. personer i ett
stickprov valt ut sig själva som svarande kan det vara skevt. De av en tidnings läsare som väljer att besvara
en internetenkät behöver inte vara representativa ens för tidningens läsare och ännu mindre för befolkningen
i stort. Det kan också förekomma metodfel när ett stickprov dras. Exempelvis kan enheter som inte finns
registrerade bli orepresenterade i stickprovet. Vid exempelvis ett stickprov ur telefonkatalogen så erhålls bara
sådana personer som har öppet registrerade telefonnummer och de som saknar telefon eller har skyddade
nummer kan inte bli representerade i stickprovet. Sådana personer kan avvika från gruppen av registrerade vad
gäller t.ex. social situation, ekonomi, utbildning, ålder, åsikter etc. En mer informell klassiker är personen
som ställt en åsiktsfråga till sina vänner och bekanta och sedan förkunnar att ”Alla människor tycker att...”.
Som lätt inses tenderar vänner att tycka lika. Att några få tycker samma hindrar inte att majoriteten av
befolkningen kan ha en helt annan åsikt.

Ibland förekommer missuppfattningen att ett stickprov alltid måste vara representativt. Det beror på syftet och
det kan ibland vara en nackdel med representativa stickprov. Om en undersökare t.ex. vill klarlägga vissa
faktiska förhållanden eller få fram en uppsättning exempel eller vill ha en lista på alla tänkbara argument eller
vill ha fram så mycket idéer som möjligt för att lösa ett problem, så kan det vara mycket mer givande att
strategiskt leta upp och handplocka just personer som kan bidra. Exempelvis sådana som sitter med mycket
upplysningar, mycket inblick eller mycket idéer. Ett representativt stickprov kan få med personer som har föga
att bidra med och kan samtidigt missa att få med personer som är nödvändiga att kontakta för att få fram
information eller idéer.

Vid personbedömning bygger sådana ofta på ett litet och skevt urval av situationer eller händelser. Beträffande
stora områden av personens liv och beträffande längre tidsperioder har vi ofta ingen aning om vad som inträffat
eller hur personen betett sig. För att få fram allsidiga bedömningar krävs både att få med de viktiga livsområdena
för den bedömda personen och att få fram en hyfsad representativitet i urvalet av situationer och händelser
inom dessa livsområden. Att t.ex. enbart utgå från några få händelser inom ett enda livsområde och som hände
för några år sedan ger ingen allsidig grund för personbedömning. Om vi exempelvis får veta att Kalle skolkade
mycket från skolan när han gick i åttonde klass, så kan vi lättvindigt anta att han nu vid 22 års ålder är en
misskötsam latmask. Mer relevanta uppgifter från hans arbetsgivare visar att så inte är fallet. Inom exempelvis
socialtjänst och vårdapparat uppehåller man sig i beskrivningarna av klienter och vårdsökande ofta överdrivet
vid personers fel och brister och underbetonar personers resurser. Detta urvalsfel leder till en missvisande bild
både av enskilda klienter och av klientkollektivet i stort. Vanligt skvaller och ryktesbildning fokuserar ofta
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ensidigt negativa uppgifter om en person. Allsidighet eftersträvas inte och ett urvalsfel föreligger som har både
sakliga och etiska konsekvenser.

Urvalsfel vid motargumentation
Filosofen Sven-Ove Hansson (2003) diskuterar hur man bör välja bland en motståndares argument.
”Frestelsen kan vara stor att välja ut en meningsmotståndares sämsta argument, och nöja sig med att
bemöta dem. På det sättet kan man emellertid inte föra diskussionen framåt. Man visar inte att en ståndpunkt är
grundlös genom att punktera de sämsta argument som framlagts till dess stöd. Snarare gör man det genom att
vederlägga de starkaste argument som kan anföras till dess förmån. ”

Ett annat vanligt fel är att någon inte går in och i sak bemöter de argument som en meningsmotståndare
anfört utan vagt och svepande eller med irrelevanta argument söker avfärda motståndarens argument,
t.ex. kan hävdas att motståndaren inte har tillräcklig kompetens eller är psykiskt störd. Ett sakargument
kan naturligtvis vara korrekt oavsett vem som framför det och måste bemötas i sak, inte genom personargument.

Utegruppshomogenitet (W – ”outgroup homogeneity bias”)
Människor har en tendens att tycka att medlemmar av deras egen grupp uppvisar större variation
än medlemmar i andra grupper (utegrupper) (Mullen & Hu, 1989). Denna tendens har inte samband med
hur många människor som man känner i grupperna. Exempelvis förekommer fenomenet mellan könsgrupperna.
Medlemmar av det andra könet ses som mer likartade (homogena) än medlemmar av det egna. Tankefelet torde
bidra till att skapa stereotypa uppfattningar och vidmakthålla fördomar. Tankefelet torde få konsekvenser för
relationer mellan olika folkgrupper i samhället och för politiska processer. Exempelvis kan politiker i ett
beslutsorgan odla en uppfattning om att alla de utanförstående medborgarna har likartad inställning.
Utomstående journalister, politiker i andra partier m.fl. kan även kommentera åsikterna inom ett annat
parti som att de vore likartade hos medlemmarna. Politiska schabloner sprids.

Utomjordingar (eng. ”aliens”)
Utomjordingar i betydelsen varelser som motsvarar vår egen mentala kapacitet eller mer kan tänkas
finnas, men frågan är om några sådana varelser någonsin varit på jorden eller ens har tekniska möjligheter
att åka hit över de enorma avstånd det är frågan om.

Enligt Schön (2004) uppkom den moderna folktron att vi får eller fått besök av utomjordingar efter att en
amerikansk stridspilot 1947 rapporterat nio halvmåneformade föremål som gled fram över himlen. Amerikaner
och ryssar hade då inlett kapplöpningen om rymden och uppmärksamheten var mer riktad mot himlafenomen än
tidigare, så även hos svensk militär. I senare observationer påstods föremålen likna tefat och benämningen
”flygande tefat” uppkom. Genom media, filmindustri och ”science fiction”- litteratur spreds idén om besök av
utomjordingar. I USA har idén fått hjälp av många hypnoterapeuter som mot betalning med ledande frågor
hjälper människor att minnas hur de blivit bortförda av utomjordingar, något som många rapporterats tro på.
Schön pekar på likheter med gammal folktro, enligt vilken man kunde uppleva möten med folktrons väsen och
man kunde bli ”bergtagen” (införd i berg av övernaturliga väsen). En annan parallell kan vad jag förstår vara de
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påstådda häxornas bortförande (och återförande) av barn på kvastfärder till djävulens Blåkulla – flygtekniken har
utvecklats sen dess. Efterhand har allehanda fantasifulla idéer kring de påstådda besöken av utomjordingar
utvecklats, t.ex. att de utifrån ett större kunnande kom med viktiga budskap till oss. Det har även tolkats att en
del föremål etc. skulle härröra från besök av utomjordingar. Det är svårt att förstå varför utomjordingarna skulle
vara intresserade av att i så stor omfattning genomföra sina bortföranden av människor för inspektion och
övergrepp just i USA. Det är också lätt att tycka att utomjordingarna vid det här laget borde veta in i minsta
detalj hur en människa fungerar och därför inte behöver genomföra ytterligare undersökningar. Det kan även
tyckas anmärkningsvärt att vår apparatur inte fångat upp några signaler från utomjordingar ännu. Se även
Abduktionsillusion respektive UFOn.

Utredningsfel
Man kan ju tycka att det inte borde vara så mycket fel i utredningars metodik och resultat, då de görs i tjänsten
och ofta av personer med kvalificerad utbildning och i befattningar med mycket ansvar. Felaktiga utredningar
kan dessutom få omfattande konsekvenser, t.ex. i form av mänskligt lidande, olyckor eller stora kostnader.
Verkligheten tycks dock enligt min erfarenhet vara den att det är vanligt med grundläggande metodfel, vilka
förstås lätt leder till fel resultat. Många fel har karaktär av förbiseenden och underlåtenhet att ta reda på saker.
Snedvridning genom förhandsuppfattning och ensidigt bekräftelsesökande utifrån denna är vanligt
förekommande. Underlåtenhet att överväga alternativa faktorer, tolkningar, förklaringar etc är vanligt.
Underlåtenhet att ta fram tillgängliga fakta eller att intervjua personer med viktig information förekommer.
- Det svenska försvaret ansåg länge under 1980-talet att Sverige var utsatt för spioneri av ryska utbåtar och
denna tro fick inverkan på relationerna mellan Sverige och Sovjet. Beläggen bestod av ljud i vattnet. Så
småningom efter ett antal år kom man på och kontrollerade att ljuden kunde komma från djur och fiskar
i vattnet. Några år senare framkom uppgifter om att det förekommit att Nato-ubåtar varit inne på svenskt
vatten. Ubåtsjakterna fick mycket uppmärksamhet i media. Underlåtenheten att överväga kontroller av
alternativa källor till ljuden tyder på någon form av militär psykos. ”Ljud i vattnet, det måste vara ryssarna!”
- Ett annat stort svenskt utredningsfiasko var utredningsarbetet kring borrningen av tågtunneln genom
Hallandsåsen. Här skedde missar vad gäller lämplig teknik, vattenflöde från marken i Hallandsåsen och
det för arbetarna, djur och natur farliga tätningsmedel som kom till användning. Tidsplanen och
kostnadskalkylerna visade sig utomordentligt orealistiska. Tunneln är långtifrån klar när detta skrivs, men
byggandet utifrån detta teknikoptimistiska tankefiasko beräknas just nu bli klart år 2012 (tunneln skulle varit klar
1997 !).
- Estonia-katastrofen belyser också undermåligt utredningstänkande. Fartyget tilläts gå i trafik trots att det hade
grava brister, som tydligen inte tillräckligt uppmärksammats av de för inspektion ansvariga. Bristerna i
utredningen efter katastrofen har också kritiserats, bl.a. underlåtenhet att gå till botten med vissa förhållanden
såsom vilken last båten hade. Alternativa förklaringar har framlagts.
- En av de värsta tågolyckorna i svensk historia var den som inträffade söder om Ställdalen år 1956. Ett skenande
malmtåg, som inte gick att bromsa, kolliderade med en rälsbuss med mest skolbarn. Resultatet blev 20 döda och
ett antal skadade. I utredningen hävdas att malmtåget hade genomgått en reparation och att ett fel på
bromssystemet orsakade olyckan. Ett bromsprov hade utförts på morgonen samma dag av Arne Mårtensson på
malmbangården i Grängesberg. Men Mårtensson hördes aldrig om sina eventuella iakttagelser i utredningen.
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Utredningen kom fram till att det uppstått något fel på loket strax innan vid Silverhöjdens station, där det
reparerades. Men tågföraren och tågklareraren underlät att genomföra ett bromsprov på det nyss reparerade
loket, för vilket de dömdes till dagsböter i domstol. Men på grund av att bromsverkan inte utreddes före avfärd
så kunde man inte veta säkert exakt när felet uppstått och ingen åtalades för själva olyckan. Tågklareraren i
Ställdalen fick ta snabba beslut. Larmet om det skenande tåget kom in sent. Han ringer först till Kopparberg
för att försöka hindra rälsbussen att åka men den hade redan avgått. Han rådfrågar sedan stationsinspektorn
om han får växla över malmtåget till annat spår, där det troligtvis skulle spåra ur. På grund av ombyggnadsarbete
var han tvungen springa ut till yttersta växeln och hinner inte – malmtåget skenar förbi. Det kan kanske hävdas
att om ansvariga på förhand utrett säkerhetsrutinerna och tågklareraren hade haft befogenhet att i ett sådant läge
med risk för stora personskador snabbt ta det beslut som skulle förhindrat en olycka (inte ringa Kopparberg, inte
tala med stationsinspektorn), så kunde han möjligen ha hunnit lägga om växeln.
- En bilförare inkommer till en bilverkstad med ett däck med ett hål på. Verkstaden upplyser föraren om att det
är frågan om ett hål som uppkommer vid påkörning av en skruvmejsel. Men bilägaren låter sig inte nöja utan går
till polisen med däcket. Kriminalteknikerna konstaterar efter utredning att det är frågan om ett skotthål och saken
slås upp i lokaltidningen. Då hör verkstaden av sig till tidningen och förklarar att det är ett vanligt hål efter
påkörning av skruvmejsel och att de själva till och med lyckats åstadkomma sådana hål genom påkörningar vid
verkstaden. Vid utredning är det ibland frågan om vem som är expert på vad. Bilverkstaden brukade förstås inte
gå till polisen med sina hål, så många hål fanns inte med i polisens erfarenhet och referensramar.
- I januari 2006 skall en familj som färdas på snöscooter göra ett överraskande besök hos en familj på en ö i
Stockholms skärgård. Scootern går genom isen och samtliga tre i familjen (pappa, mamma och en 6-åring)
omkommer. Händelsen uppkom genom att familjen inte alls före avfärd utrett frågan om isens bärighet. Om de
ringt upp den familj de skulle besöka så hade de fått beskedet att isen inte höll. Att inte utreda och ta saker för
givna kan få förödande konsekvenser. Slalomkungen Stenmarks ”dä ä bar å åk” gälller inte i varje läge.

Utseendefel
Ett antagligen vanligt tankefel är inbillade samband mellan utseende och personliga egenskaper. Det
förekommer också att personliga egenskaper används för att skapa föreställningar om utseende.
- Ett gammalt exempel som brukar anföras är att rödhåriga är aggressiva. Det finns även en studie som
påvisat att en person uppfattas som mer begåvad, när personen har glasögon på sig.
- Ett exempel på hur en egenskap kan skapa föreställningar om utseende utgör situationen när man pratar i
telefon med någon man inte sett och då får idéer om hur den andra personen ser ut. När man senare möter
den andra personen öga mot öga, så kan man tvingas till insikten att det inte stämmer. Den man trodde var
kort, rund och ljus kan visa sig vara lång, smal och mörk.
- I forskningstidskriften Psychological Science, maj 2006, rapporteras ett anmärkningsvärt resultat rörande
samband mellan utseende och tilldelning av dödsstraff. När det gäller svarta åtalade för att ha dödat vita offer
så är sannolikheten för att få dödsstraff påverkad av hur stereotypt svart den åtalades ansikte ser ut.

Gladwell (2006, kap 3) diskuterar ”Warren Harding-misstaget: Varför vi faller för långa, mörka och snygga
män”. Enligt Gladwell blev Warren Harding år 1920 en av USA:s sämsta presidenter och hans utseende spelade
stor roll för att han lanserades och valdes. Mer övertygande är andra data som Gladwell presenterar. Cheferna för
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de största företagen i USA (Fortune 500-listan) anges vid en undersökning av Gladwell ha varit nästan utan
undantag vita, men de var också långa (i genomsnitt 183 cm mot medellängden för amerikanska män på 175).
Endast tio män under 167 cm hade nått en VD-post. Gladwell menar att kortvuxenhet kan vara ett handikapp
jämförbart med att vara kvinna eller afroamerikan, om man vill göra företagskarriär. Gladwell hänvisar även
till en forskningsrapport som påvisat samband mellan kroppslängd och lön. Varje ökning med 2,5 cm i längd
gav en ökning i årsinkomst på 789 dollar. Sammanlagd effekt över ett helt arbetsliv kan bli hundratusentals
dollar i skillnad mellan en lång och en kort person.

Gladwell kommenterar: ”Har du någon gång frågat dig hur det kommer sig att så många medelmåttor hamnar
i chefsställning i bolag och organisationer? Det beror på att också när det gäller vårt samhälles allra viktigaste
poster sker urvalet på långt mindre rationella grunder än vad vi vill tro. Vi ser en lång person och blir genast
övertygade om denna persons förträfflighet? ”

Andra frågetecken som lätt inställer sig gäller inverkan av kroppsvikten, klädseln och vilket bilmärke/bilmodell
en person kör och om personen bär på tjocka dokumentpackar eller böcker.

Utvikningsfel
Enligt en enkät med 8079 svenska tjejer (som själva valt att svara, dvs. sannolikt skevt urval) som Aftonbladet
gjort så vill t.ex. mer än hälften av 15-18-åringarna i Stockholm ta av sig kläderna för pengar (siffran kan förstås
vara en rejäl överdrift genom att sådana som har intresse för detta kan ha svarat i mycket större utsträckning –
detta är inget som en kvällstidning med tendenser till överdrifter vill upplysa läsarna om). I artikeln 2006-11-06
varnar både tjejfotografen Bingo Rimér och sociologen Bam Björling tjejerna. Rimér konstaterar att många
kommer inte ens att kunna betala hyran och säger att han ofta uppmanar unga tjejer att plugga i stället. Björling
menar att media och särskilt dokusåpor prackar på tjejer budskapet att det enda som räknas är att man visar upp
sig, helst med silikonbröst.
”Det är ett svek. Bara en viss del får framgång och för dem är jobben kortsiktiga.”
Aftonbladets sexolog Linn Heed uppges inte vara förvånad över siffrorna.
”Det finns ett stort behov bland unga att bli sedd. Att vika ut sig är ett sätt att få snabb bekräftelse, att bli
någon.”
Frågan är vad de få utvalda får för bekräftelse, hur länge den varar och vad som händer med deras
självuppfattning senare. Och vad som händer med alla dem som får sina orealistiska fantasier krossade i mötet
med verkligheten. De utvalda unga tjejerna blir offer för medias hänsynslösa girighet (läsar- och tittarsiffor med
åtföljande annons- och reklamintäkter) och medias ointresse för kritisk diskussion som skulle kunna motverka
medias kroppsfixering. Just för bildmedier blir det lätt att ytligt fokusera kroppar och utseende och som lätt kan
fånga läsares och tittares uppmärksamhet. Kroppens utseende blir budskapet. Många andra möjliga budskap
blir aldrig vare sig tänkta eller framförda. Syftet är inte att få oss att tänka utan att konsumera bilder av
kroppars utseende. Det är påfallande hur några få tidigare dokusåpadeltagare med ögonfångande utseende
senare i åratal upprepat intill sjuklig tjatighet förekommit i både pressen och TV-program som enbart människor
med ett blickfångande utseende utan att tillföra något i övrigt, typ intressanta frågor eller tankar eller erfarenheter

438
utöver lite småprat som vem som helst är kapabel till, eller rapport om något på nivån stukad tå. Utifrån ett
intresse av kritiskt tänkande torde dessa karriärer vara fullständigt harmlösa och lämpligt avledande för de starka
aktörerna (bl.a. ägare av tidningar och TV-kanaler, som matchar fram såpastjärnor) i makt-intresse-fältet, som
inte vill ha sina förehavanden närmare synade eller kommenterade.

Vaghetsfel
När uppgifter är vaga, dvs otillräckligt preciserade, så vet vi inte vad de innebär och de kan inte användas i
sakliga sammanhang. Ofta saknas redovisning av sammanhanget (kontexten) runt uppgiften – den presenteras
utan sitt sammanhang, vilket ibland betecknas med facktermen dekontextualisering (borttagande av
sammanhang). Exempel utgör den stora mängd personuppgifter som är av typen "Kalle är besvärlig" och där
ingen precisering i termer av sammanhang, situationer och beteenden finns. Det enda faktum som finns i detta
sammanhang är att den som uttalar uppgiften använder ordet "besvärlig" om Kalle. Detta säger möjligen något
om källan, men inget om Kalle.

Valblindhet (W – ”choice blindness”)
Människor kan missa att upptäcka iögonfallande brist på överensstämmelse mellan ett tänkt val och ett faktiskt
utfall. Johansson et al (2005) beskriver ett intressant svenskt experiment. Försökspersoner förevisas två kort med
kvinnoansikten. Försöksperson ombeds välja det ansikte han finner mest attraktivt. I en icke-manipulerad version
överlämnas det valda kortet till försökspersonen som ombeds tala om varför han valde just det. I den
manipulerade versionen använder försöksledaren fingerfärdighet för att byta ut korten utan att försökspersonen
uppfattar det och ger försökspersonen det icke valda kortet. Forskarna fann att de flesta försökspersoner inte
upptäckte utbytet och dessutom rättfärdigade sitt val genom i efterhand fabulerade argument. Exempelvis sa en
försöksperson ”Jag föredrog detta därför att jag föredrar blondiner” när han i själva verket hade valt kortet
med en mörkhårig kvinna, men hade fått en blondin överlämnad.

Valenseffekt (W – ”valence effect”)
Med valens avses den positiva eller negativa känslomässig laddning något har. Vid förutsägelser kan förekomma
en tendens att överskatta sannolikheten för att positiva saker skall hända jämfört med negativa saker (Rosenhan
& Messick, 1966). Vi kan även överskatta sannolikheten för att positiva saker händer oss själva jämfört med
andra. Det kan verka som valenseffekt föreligger när vi satsar pengar i lotterier eller spel, trots att sannolikheten
till vinster av någon betydelse i regel är försumbar.

Validitetseffekt
Med validitet avses i en allmän betydelse giltigheten hos något, t.ex. ett påstående. Inom forskningen rörande
tankefel så talas sedan mer än 25 år om en validitetseffekt (”valididity effect”, dvs. upplevd giltighetseffekt).
Ett flertal forskare har oberoende av varandra klarlagt att repetition ökar den upplevda giltigheten hos
information (för översikt se Hackett Renner, 2004). Validitetseffekten har vid experiment inträffat oavsett
typ av information (fakta eller åsikter), längden på intervallet mellan presentationerna (samma dag eller flera
veckor), typen av presentation (skriftlig eller muntlig) och precisionen hos den upprepade informationen (exakt
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eller andemening). Validitetseffekten inträffar oavsett om man först bedömt informationen som sann eller falsk
och oavsett om ordalydelsen vid upprepning är exakt densamma eller inte. Det räcker även med att man tror att
informationen är upprepad (även om den objektivt sett inte är det) för att validitetseffekten skall uppkomma.
Enligt Hackett Renner har forskningen visat att validitetseffekten är ett robust fenomen. Den är logiskt skild från
exponeringseffekter, då den gäller att upprepade påståenden bedöms som mer sanna än icke upprepade, medan
exponeringseffekten avser att man får en mer positiv inställning till något vid upprepad exponering (med en del
undantag). Den är även skild från en attitydpolariseringseffekt som skulle innebära att sanna respektive falska
påståenden kom att bedömas som ännu mer sanna respektive falska efter upprepning. Vid validitetseffekt
kommer ett falskt påstående efter upprepning att bedömas som mer sant.

Det verkar vara den första upprepningen som betyder mest för ökningen av den upplevda sanningshalten hos ett
påstående. Forskningen har även uppvisat resultatet att tidigare ytlig förtrogenhet med information inom ett
område leder till sämre bedömningar. Människor verkar tendera att tro att påståenden kring sådant de hört förut
är sanna. Det verkar finnas en ”Jag har hört det förut, därför vet jag det”- illusion. Att bara ha hört talas om
något tidigare behöver inte leda till tillräckligt djup och exakt kunskap för att kunna avgöra ett påståendes
sanningshalt. Vid experiment gjorde de som inte hade tidigare bekantskap med saken bättre bedömningar. Det
kan vara så att validitetseffekten blockerar kritiskt tänkande. Den verkar komplicera frågan om nyttan av tidigare
erfarenhet och nyttan av ytlig expertis. Tidigare erfarenhet kan i vissa situationer verka hindrande bl.a. på grund
av att den är ytlig eller leder till fixeringar som inte stämmer med det aktuella problemet/fallet. Validitetseffekten
bör vara till fördel för marknadsförare, opinionsbildare, politiker, suggestionsterapeuter m.fl. som medvetet
använder upprepning som en teknik. Den resulterar i tankefel hos alla människor som kommer att tro på
felaktiga påståenden därför att de upprepas. Forskare verkar falla för validitetseffekten när de menar att
upprepning höjer sanningsvärdet hos ett resultat – det behöver ibland inte betyda mer än att en eller flera
felkällor upprepas och ger en felaktig bild. Exempelvis kan människor ge en överdrivet fördelaktig bild av sig
själva eller uppvisa avsevärda minnesbortfall för vissa händelser i formulär efter formulär och forskningens
påstått robusta resultat kommer då att vila på sådant underlag.

Forskningen antyder att vi behöver skärpa vårt kritiska tänkande främst kring sådant vi känner igen, även
om det kan behöva stärkas även för påståenden vi möter för första gången. Upprepning kan få oss att tro
att falska påståenden är sannare eller sanna. Vi kan bli lurade att tro på lögnaktig reklam, propaganda och
forskning som inte är hållbar.

Valstödjande minnesfel (W – ”choice-supportive bias”)
När vi minns alternativen i ett val vi gjort så är det mer sannolikt att vi minns positiva omständigheter kring det
alternativ vi valt än kring det eller de vi förkastat. Både korrekta och felaktiga tillskrivningar av egenskaper till
alternativen tenderar att vara mer positiva för det valda alternativet och mer negativa för det förkastade
alternativet (se Mather & Johnson, 2000; Mather, Shafir & Johnson, 2000).

Vanlighetsfel
Ibland förekommer uttalanden utifrån någon antydd klokskap som tänks tillföra något i sak, vilket de inte gör.

440
Psykologer, terapeuter, spågummor, astrologer och politiker är långtifrån ensamma om sådana uttalanden.
De förekommer nog ofta i vardagslivet. Socialarbetaren som säger att ”Kalle har resurser” har knappast sagt
mer än vad som kan sägas om alla invånare på planeten. Spågumman som hävdar att ”något viktigt kommer
att hända dig under nästa år” har heller knappast sagt mer än vad som kan sägas för nästan alla och
dessutom blir ett sådant uttalande lätt självuppfyllande profetia – den som tror på utsagan kommer att spana
efter något viktigt och tolka något som viktigt under det följande året och själv påverka till händelser.
Astrologen som hävdar till en ung person att ”ditt kärleksliv kommer att utvecklas” lär också få en hyfsad
träffprocent.
- Ett exempel utgör en psykolog som efter Rorschach-testning av en 26-årig kvinna skrev ett antal påståenden
av följande slag:
”Hon hushållar med sina egna resurser”.
”visade en tendens att hon övervärderar sin egen betydelse”
”Hennes kognitiva kapacitet är begränsad”
”kan oftast förutse konsekvenserna av sitt eget handlande”
”Har dock oftast förmåga att tänka logiskt och komma fram till adekvata beslut”
”Föredrar enkla lösningar även på komplexa problem”
”har begränsningar vad gäller social kompetens”
”inte alltid har tillgång till sina egna resurser”
”har begränsade sociala färdigheter”
Detta triviala prat stämmer in på i stort sett alla, inräknat författaren till denna bok. Den angivna frågeställningen
var ”Bedömning av patientens hjälpbehov”. Rorschach-testningen och psykologen tillför här värdelös, vag
information. Det kan påpekas att Rorschach-testet i stort saknar kritisk-vetenskaplig underbyggnad och har varit
föremål för omfattande vetenskapligt grundad kritik.

Vanligt liv
I Aftonbladet den 22 maj 2007 rapporteras att en TV-stjärna och pokerproffs har anhållits som misstänkt
i en insiderhärva med mångmiljonbelopp. Flickvännen intervjuas. Följande avsnitt i texten ger ett perspektiv
på vad hon anser vara ett vanligt liv.
”Han tjänade 5,7 miljoner 2006.
Tillsammans med X (flickvännen) syns han ofta på premiärer och kändisvimmel.
Vi har partajat och levt ett vanligt liv.”
Den referensgrupp som flickvännen här tänker sig torde vara mycket liten. Det är förvisso inget vanligt
liv som antyds. Det kan nog vara så att en del som lever fjärran från hur människor i allmänhet har det
tycker att de lever ett vanligt liv.

Vanmaktens optimism
Filosofen Georg Henrik von Wright kritiserar i sin bok ”Myten om framsteget” (1993) den optimistiska
uppfattningen att ”man lugnt kan låta utvecklingen gå vidare i stort sett som förr i förvissning om att
mera forskning, ny teknik och marknadskrafternas fria spel ändå till slut skall ställa allt till rätta”. Han
kallar detta tänkande för vanmaktens optimism och menar att regeringarna ägnar sig åt det och försöker
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söva människor. Von Wright anser att en sådan falsk optimism bör bekämpas och kallar sin egen
attityd för ”provokativ pessimism”. Han antyder bland annat att irrationaliteten kan komma att få ett
större spelrum när saker kommer att hända i framtiden.

Vapenperceptionsfel
Såväl erfarenhet som psykologiska experiment har påvisat att människor ibland kan uppfatta förekomst
av ett vapen, när något sådant inte finns. I USA har personer som haft plånböcker, chokladbitar etc. i handen
blivit skjutna av poliser. Ett omskrivet fall är Amadou Diallo, som 1999 besköts av fyra poliser med totalt 41
skott, när han stoppats och tog fram sin plånbok (Buss & Larsen, 2005). Payne (2006) fokuserar inverkan av
stereotypa föreställningar om ras (ett ur biologisk synpunkt obefogat begrepp) på uppfattandet av vapen eller
inte. Payne redovisar egen och andras forskning som tyder på att vid mycket snabba bedömningar så finns en
större benägenhet att uppfatta vapen i samband med svart hudfärg hos den inblandade personen. Det kan nämnas
att i en studie som jämförde poliser och andra medborgare, så visade poliserna mindre vapenperceptionsfel och
de mest vapentränade poliserna uppvisade minst fel.

Närliggande fel är när farligheten hos något enklare tillhygge överdrivs och föranleder beskjutning eller
när den beskjutne inte höjt sitt vapen för eldgivning eller obeväpnad flyr bort från polis och blir beskjuten.
I Sverige har t.ex. förekommit flera fall av obefogade döds- eller skadeskjutningar från polisens sida. En
misstanke är att de kan sammanhänga med bristande vapenträning och åtföljande bristande förmåga att
kontrollera hanteringen av vapnet i olika situationer.

Vapenfokuseffekten
Det förekommer en tendens hos offer för rån att mer rapportera detaljer hos vapnet, vilket försvagar
beskrivningen av rånaren (Davies, 1993). Enligt forskning kan enbart närvaron av ett hotande objekt i en
observatörs synfält producera effekten. Uppmärksamheten dras mot det hotande objektet.

”Var dag har nog av sin egen plåga”-felet
I Bibeln Matteusevangeliet 6:34, Bergspredikan, talar Jesus till lärjungarna.
”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin
egen plåga.”
Detta kan tjäna som exempel på i sak mycket diskutabla bibelcitat. Kanske passade det bättre in i livssituationen
för 2000 år sedan. Dagens samhälle kräver förutseende och planering både för enskilda och samhälle. Att inte
ägna en tanke åt morgondagen kan vålla en hel del plågor under morgondagen och senare. Det framstår väl idag
inte heller som nödvändigt att en dag skall vara just plågsam. Jämför ”Var dag har nog av sin egen glädje”. (Var
Jesus kverulant?)

Att överdriva och låta sig plågas av bekymren för morgondagen är en annan sak, men det är inte det som Jesus
(eller författaren) kategoriskt talar om. Dagens ekologiska situation gör att vi har stor anledning att tänka
långsiktigt för att inte driva in i en snabb konsumtionshysterisk undergång. Framtiden kan bli nog så plågsam om
vi inte vill besvära oss i nuet.
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”Var nöjd med allt vad livet ger”- felet
Björnen Baloo sjunger detta i Disney-filmen om Djungelboken. Exemplet är ett bland många på hur tankefel
kan spridas via sånger. Det kanske är möjligt för några att vara nöjda med allt och många av oss har inte särskilt
stor anledning att klaga. Men runt många människor är situationen sådan att de inte bör vara nöjda med en del
utan bör göra det konstruktiva de kan för att förändra sin situation. Som medborgare bör vi inte heller glömma
bort att sätta blåslampan under baken på makthavare och korrupta roffare, annars blir situationen snart olidlig för
många av oss. Att bli icke-konstruktiv kverulant är dock ingen lösning. Att gå in i ett motsatt tankefel av typen
”Jag vill ha mer, mer, mer...” utgör naturligtvis ingen konstruktiv hållning.

Varaktighetsfel
Ibland förekommer argumentet att något är bra eller lämpligt för att det har haft lång varaktighet. Det kan
t.ex. gälla föreställningar, metoder eller lösningar. Varaktighetsargumentet är dock tvivelaktigt då något
olämpligt eller felaktigt kan ha haft en lång varaktighet. Det krävs mer relevanta argument för att hävda
att något är lämpligt.
- I en lärobok i psykologi hävdas att vissa begrepp är lämpliga på grund av sin långa historia.
”Det faktum att de har klarat tidens test verkar innebära en fundamental korrekthet som är svår att
förneka.” Med denna logik skulle t.ex. många religioners och astrologins begreppsapparater vara ännu bättre
då de är mycket äldre. Ett annat motexempel är att om man rökt länge och det gått bra, så kan man utan risk
fortsätta – ett föga övertygande resonemang. Lite tillspetsat skulle kunna hävdas att principen är att om man
tänkt fel länge så blir det korrekt för att det pågått länge.

Vargens farlighet
Enligt Schön (2004) är vargen enligt folktron ett mycket farligt djur för människan och det har förekommit olika
föreställningar med magi om hur man skyddar sig. Även om vargar då och då kan döda boskap, så är de näst
intill ofarliga för människor. Däremot finns i vårt land ett antal mycket farliga hundar som är både mer
aggressiva och många fler än de få vargarna, vilket resulterar i stora mängder skador av hundbett på barn och
vuxna varje år. Det finns dessutom ett antal fall i världen då hundar bitit barn till döds. Själv har jag blivit biten
två gånger och hotad flera gånger på grund av att hundägare inte haft kontroll över sin hund, men aldrig ens sett
en varg ute i naturen. Mycket farligare än vargarna är även jägarna som årligen brukar ligga bakom en eller flera
dödskjutningar av människor och som gör att många av oss andra undviker skogpromenader. Det starka fokus
på just vargens farlighet som finns i debatten kan därför te sig som ett avledande tankefel. Det är kontrollen över
hundar och jägare som behöver skärpas. Det kan även finnas en skillnad mellan uttalade motiv och dolda motiv
när det gäller hatet mot vargen. Farligheten framhålls, medan man inte vill tala om att vargarna kostar jägarna en
del byten.

Verbal överskuggning
En del experiment tyder på att minnet kan försämras när personer själva beskriver något eller ännu mer när de
tvingas beskriva något enligt instruktioner eller procedurer (se Pohl, 2004 om ”verbal overshadowing”).
Begreppet ”verbal överskuggning” introducerades av Schooler & Engstler-Schooler (1990). Negativa effekter av
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verbalisering på minnet har påvisats kunna inträffa för former, färger, ansikten, röster, musik, smaker och
problemlösning. Vid exempelvis ett minnesexperiment med färger, så användes tre olika försöksvillkor:
skriftlig verbalisering (beskrivning), visualisering enbart respektive en orelaterad kontrolluppgift. Vid senare test
av igenkänningsminnet för de använda färgerna, så gav verbalisering 33% korrekta minnen, visualisering 64%
och kontrollvillkoret 73%.

Det verkar som verbalisering stör minnet. Effekten anses dock inte så robust att den förekommer i varje läge.
Den har i några experiment inte kunnat replikeras (upprepas). Effekten verkar ha stor relevans för utredande
samtal och förhör. Det kan vara en fördel att en informant inte ägnat sig åt eller tvingats till tidigare
verbaliseringar och viktigt att utredaren inte påtvingar sina ord och uttryck. Korrektheten hos minnen kan
försämras. En misstanke är att barn kan vara mer sårbara än vuxna, när en utredare pressar på sina ord och
uttryck. Av t.ex. dialogutskrifter av polisförhör med barn framgår ofta hur barnet efterhand anpassar sina
ord och uttryck till förhörsledarens och anammar utredarens verbala förslag.

Vetenskapens underlägsenhet
Ibland dyker tankegången upp att vetenskapen inte kan ha något att bidra med. Detta kan ibland härröra ur
tankegången att saker och ting är uppenbara eller lätta att bedöma – ingen vetenskaplig analys behövs. Det
kan räcka med intryck och egna övertygelser. Det kan även ta sig uttryck i tankar om att forskaren inte
har någon viss erfarenhet (som kan vara irrelevant för frågeställningarna) och därför inte har något att bidra med.
I svenska domstolar har t.ex. stora mängder videoförhör med barn, ofta flera och ibland långa, spelats upp
som bevisning. Det är inte möjligt utan ingående analys av utskrifter av vad som sägs att bedöma värdet av
det som sägs i sakfrågorna. Ett av skälen är de stora mängder förutsättande, ledande, argumenterande och
pressande frågor som ofta ställs och de ledtrådar som förhörsledarna i övrigt ger bland annat i sina egna
påståenden och reaktioner på barnets svar. Den mänskliga hjärnan klarar inte på långa vägar av att utföra
en analys av värdet i sak efter att i t.ex. två timmar ha sett och lyssnat på videoinspelade förhör med ett barn.
Exempelvis kan en domstolsledamot minnas att ett barn gjort ett anmärkningsvärt uttalande utan att samtidigt
minnas att förhörsledaren inplanterat det sagda i förhöret genom att flera gånger nämna det dessförinnan.
Ett annat exempel utgör den advokat (målsägarbiträde) som tillfrågade en tillkallad sakkunnig, som framförde
kritiska påpekanden kring förhörsmetodiken, om han själv hade genomfört polisförhör med barn. Eftersom
sådana enbart utförs av poliser (det har förekommit sällsynta undantag) så var det en lättfångad poäng. Däremot
blev det inte poäng för advokaten på frågan om den sakkunnige själv hade barn – han hade tre stycken. Några
andra frågor ställde inte advokaten, som därmed helt undvek sakfrågorna kring vilka frågor som ställts och inte
ställts, hur de ställts och hur de besvarats – allt i relation till punkterna i åklagarens stämningsansökan.
En annan variant är frågan om den sakkunnige själv har träffat någon som varit utsatt för övergrepp som barn.
Antiintellektualismen flödar i domstolsprocesserna. Det går naturligtvis utmärkt för en forskare att beskriva hur
en känguru hoppar utan att själv ha hoppat som känguru – däremot kan det vara svårare för kängurun själv att
göra det. Det går utmärkt, utifrån en videoinspelning av god teknisk kvalitet och en kontrollerad utskrift av det
som sägs, att konstatera att t.ex. 10 procent av förhörsledarens uttalade frågor/påståenden är hypotesneutrala och
att 90 procent förutsätter enbart en hypotes med totalt ignorerande av andra möjliga hypoteser. Det går också
utmärkt att utifrån texten konstatera att ett förhör innehåller stora mängder förutsättande och ledande frågor som
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låter sig specificeras fråga för fråga. Det går också att kontrollera och ifrågasätta en redovisad analys av ett
förhörs innehåll genom att jämföra den med den tillgängliga förhörsutskriftens text. Detta kan göras av forskare
med varierande bakgrund.

Vetenskapens överhöghet
Det verkar vara en utbredd tankegång att kunskap från vetenskaplig verksamhet i varje läge skulle vara mer
korrekt eller tillförlitlig. Den norske filosofen Arne Naess har i boken ”Anklagelser mot vetenskapen” (1982)
kritiserat idén om vetenskapens överhöghet.

Vetenskaplig verksamhet kan inte undgå att göra antaganden om verklighetens natur, vilka kan vara diskutabla.
Några konkreta förhållanden är enligt mitt förmenande tämligen uppenbara. Forskningen har inte alls eller föga
undersökt många fenomen. Forskningen kan även komma till felaktiga eller skeva resultat beroende på metodfel,
felkällor, icke representativa stickprov, slarv m.m. De som har omfattande erfarenhet av ett område känner
rimligen till mycket mer än en eller flera forskare kan komma att göra genom begränsade observationer eller
stickprov som besvarat av forskaren uttänkta frågor i intervjuer eller enkäter. Det är i en del frågor uppenbart
att forskare förespråkar olika synsätt och ibland kommer till olika resultat. Forskningsresultat inom en del
områden härrör ofta från enstaka eller få undersökningar. Ett antal väl genomförda replikationer (upprepningar)
i oberoende studier saknas ofta. Det är skillnad på enstaka forskningsresultat och på sådana resultat som
är vedertagna av forskarna inom ett forskningsområde (även sådana kan ibland visa sig felaktiga).

Frågan om vetenskapens överhöghet kompliceras även av omfattande missbruk av forskningsresultat. Enstaka
resultat kan plockas ut för vissa syften, medan andra resultat som inte passar ett syfte undanhålls. Äkta resultat
som inte är relevanta kan anföras. Medelvärden kan anföras under ignorerande av den förekommande
variationen. Generaliseringar från forskningsresultat till ett aktuellt fall kan göras utan att det är sakligt
berättigat. Resultat kan även förgrovas eller förvrängas eller förfalskas, när de återges. Kringflytande
schablonföreställningar kan även hävdas ha en vetenskaplig grund utan att de någonsin haft en sådan. När det
gäller att ljuga och fabulera i övertalningens tjänst så tillgrips ibland begrepp som ”vetenskap”, ”forskning” och
”undersökning”. Även när källor anges behöver dessa inte ge täckning för ett påstående. Det finns
erfarenhetsmässiga skäl till stark källkritisk skepsis när påståenden om vetenskaplig grund används som stöd i
övertalnings- och konfliktsituationer, t.ex. vid reklam, i politiska debatter eller i rättegångar. Det kan te sig som
en paradox att i antiintellektuella, osakliga argumentationer söka inte bara förstöra utan även använda
vetenskapliga argument, men det verkar vara så att antiintellektuella aktörer inte drar sig för att använda allt
möjligt som argument. När vetenskapen passar syftet förs den in och när den inte passar så bekämpas den.

Ett exempel på teoriers tillkortakommande i en praktisk situation berättades för mig av ett par ortsbor i
Lappland. Vid ett brobygge hade den arbetsledande ingenjören på teoretiska grunder gett order om vad som
skulle göras och inte varit intresserad av personalens synpunkter. De anställda vid bygget trodde bron skulle rasa
och kranskötaren under byggarbetet hade förberett hur han skulle hoppa för att rädda livhanken. Bron rasade
ihop som personalen förutspått och lyckligtvis i en paus. Mina informanter påstod att byggledaren misslyckats
med ytterligare en bro. Exemplet tyder på att ibland kan den mer praktiska och intuitiva bedömningen vara
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överlägsen en teoretiskt baserad bedömning. Men det är möjligt att det kan ha förekommit räknefel
eller teoretiska felaktigheter.

Vidhäftandefel
I vissa situationer kan människor få glasklara besked om något, men kan inte släppa frågan mentalt. Detta kan
leda till ett för omgivningen rätt besvärande upprepande eller tjat eller hindrande tjafs. Det kan även hända
på arbetsplatser att det finns anställda som frekvent gör sig ärenden in till kollegor för struntsaker och stör med
en mängd vidhäftande socialt prat. Det kan innebära att samma ämnen kommer upp gång på gång. Att tugga om
samma saker i gamla banor vända efter vända leder ofta inte framåt. Nytänkande kan krävas för att t.ex. lösa
ett problem. Ett annat vidhäftandefel är att på möten på t.ex. en arbetsplats eller i en ideell organisation gång på
gång tugga om samma sak i stället för att göra något åt saken eller släppa frågan.

Vidskepelse
Nationalencyklopedin definierar vidskepelse som ”övertro, skrock” och påpekar att ordet på grund av
sin ringaktande innebörd inte längre används i vetenskaplig folkloristisk text. Sjöberg (2006) beskriver
vidskepelse som ”obefogad tro på påståenden” och menar att det ofta men inte alltid handlar om påståenden
om ”det mystiska och övernaturliga”. Men det kan också handla om ”mera alldagliga, men lika ytliga och
obefogade uppfattningar”. Vidskepelse skapar enligt Sjöberg ”fruktan och ibland paranoida föreställningar”
samt ”hindrar oss att handla rationellt, t.ex. söka effektiv och vetenskapligt grundad behandling för sjukdomar”
Enligt Sjöberg kan vidskepelse uppkomma som resultat av individfaktorer som bristande utbildning, destruktiva
tankemönster , osäkerhet, oro och ångest. Grupprocesser, påverkan från närstående och auktoriteter och
kulturella faktorer kan inverka. Han nämner häxprocesserna som exempel. Sjöberg menar att vidskepelse
verkar bidra till att skapa oro och nämner voodoo-föreställningar som exempel. Den oro som skapas av
talet 13 och ansträngningarna att undvika detta känner vi nog alla till.

Viktighetsfel
Både i vardagslivets skeenden och i media inträffar det att mycket triviala förhållanden eller händelser eller
struntprat och sladder konstrueras eller uppgraderas till viktigheter och märkvärdigheter. Kvällspressen verkar
fylla en god del av sin kvot av sidor med sådant material, t.ex. trivialiteter om kändisar blåses upp våldsamt
och man hamrar intensivt med samma kändisansikten som om de vore viktiga. Att strunt tilldelas läsvärde
torde ha att göra både med bristande verklighetskontakt hos dem som för fram det och bristande bildning
och kreativitet inom media. I mänskliga relationer händer det att triviala och slumpartade skeenden utsätts för
elakartade tolkningar och ger upphov till konflikter eller kanske snarare används som förevändning att starta
konflikter. När det är ont om material i konflikter eller för att fylla ut mediautrymme så tar man vad man haver
för att citera kokboksförfattaren Kajsa Warg.

Villkorsfel
En del tankefel uppkommer kring villkorade påståenden, dvs. med formen ”Om X, så Y”. Sådana påståenden
kan ha en allmän karaktär eller gälla enskilda fall. Ett problem är förstås att det villkorade påståendet kan vara
felaktigt i sak, men ändå hävdas.
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Exempelvis: ”Om en person ljuger, så skruvar personen på sig” (sakfel enligt lögnforskningen) eller
”Om Kalle ljuger, så skruvar Kalle på sig” (hur vet talaren detta? i ett enskilt fall gäller undersökning i det
enskilda fallet som evidens)

Ett annat problem är att det kan röra sig om en sannolikhetskoppling och att sambandet inte behöver ha en
absolut karaktär, men ändå ges en kategorisk språklig form, när det borde formuleras med osäkerhetsmarkör,
t.ex. ”Om X, så i de flesta fall Y”.

Ett ytterligare problem är att det förekommer att villkorade påståenden formuleras i omvändningen ”Om Y, så
X”, t.ex. ”Om en person skruvar på sig, så ljuger personen” (jfr påståendet ovan). Om den första formuleringen
skulle vara riktig, så följer inte därav att omvändningen är riktig. Det kan finnas ett flertal olika grunder till att
en person skruvar på sig, t.ex. otålighet, nervositet, att personen sitter obekvämt, har smärtor, är sjuk etc. Samma
gäller förstås för den enskilde Kalle, när han skruvar på sig.

Ännu ett problem kring villkorade påståenden är att de kan finnas inbyggda som outtalade antaganden eller
teorier i många sammanhang och behöver göras synliga för att kunna utsättas för kritisk prövning. Bevisbördan
åvilar den som hävdar det villkorade påståendet. Hur kommer det sig att försökspersoner bedömer att personer
med glasögon på har högre intelligens än personer utan glasögon? Det verkar ligga en outtalad faktoid av typen
”Om glasögon, så begåvad” och flyta i kulturen.

Von Restorff-effekt (W – ”Von Restorff effect”, ”isolation effect”)
Vi har lättare för att minnas något som avviker från eller är egenartat i förhållande till övrig information
(Ashcraft, 2002). Om vi tänker oss en lista med ord med ett par skrivna med t.ex. stora bokstäver eller
med rödpenna, så minns vi lättare de ord som avviker. Denna effekt kan leda till en missvisande bild
av sådant som hänt genom att vi överdriver förekomsten av sådant som avvikit från det vanliga flödet
av händelser.

Vädjan till medlidande
En populär övertalningsmetod är att vädja till andras medlidande genom argument eller genom att hänvisa till
symtom, till sjukdom, till olycklig barndom, se knäckt ut, gråta m.m. Sådana vädjanden saknar relevans vad
gäller att avgöra om det som sägs är sant. Exempelvis kan gråt användas för att söka övertyga - av både den som
talar sanning och den som talar osanning, något som ibland tycks ha förbigått svenska domstolar. Symtom kan
uppkomma på många olika sätt och i en del fall även genom suggestion och självsuggestion. Att tillskriva
denna typ av argument relevans för en sakfråga innebär tankefel.

Välgörenhetsfel
Det är väl känt sedan många år att en del pengar som insamlas till välgörenhet går i fel fickor till privat vinst och
lyxkonsumtion. Det kan röra sig om att inga insamlade pengar eller en oskäligt liten andel går till det ändamål
som uppges vid insamlingsarbetet. I Expressen den 9 november 2006 ges några grova exempel. Ett tydligt
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bluffexempel är stiftelsen Svensk Cancerrehabilitering som samlade ihop drygt fem miljoner kronor under ett år,
varav bara 10 000 kronor gick till det uppgivna ändamålet. Ett annat omnämnt exempel är Svenska Smärtafonden
som samlar in omkring 11 miljoner kronor per år och ger ifrån sig 3,5 miljoner. Fondens ordförande kan inte
svara på vart resten av pengarna tar vägen och presterar i TV-intervjun en mängd vagt och avledande svammel.
Från Samhällsfonden som skall hjälpa hemlösa har inte ett öre nått de behövande uppges det.

Erik Zachrisson, generalsekreterare på Frivilligorganisationernas insamlingsråd Frii, går ut med en skarp
varning: ”Skänk bara pengar till organisationer med 90-konto som du känner till och har förtroende för”.
Detta borde vara känt sedan länge, men är tydligen inte det för många av dem som ger pengar till ingen
eller föga nytta för det uppgivna ändamålet. Bluffinsamlarna lurar människor genom att välja tilltalande
namn och ändamål som är snarlika inarbetade och respekterade hjälporganisationer. Det finns naturligtvis även
anledning att vara försiktig med att ge till insamlingsbössor i vissa sammanhang. Svinnet är okänt. Jag brukar be
om ett kontonummer, som då skall börja på 90, och ger bara större belopp den vägen. Att gå runt och tro att de
pengar man skänkt skall göra nytta, när de inte gör det, är ett tankefel. Men vi kan naturligtvis inte ägna energi åt
att kolla var varenda småpeng vi skänker blir av.

Ett annat exempel är lotterier, där vinsten påstås gå till välgörenhet eller goda ändamål. Detta kan missbrukas på
så sätt att stora delar av insamlade medel går till administration, reklam och direkt vinst och en mindre andel går
till de omtalade vackra ändamålen. Postkodlotteriet med sin aggressiva marknadsföring (Källa: Veckans Affärer
2010) utgör ett exempel där man förljuget undviker att tala om för köparna att mycket av medlen går till vinst i
bolaget och förs ur Sverige till Holland. Att VD:ns lön är 6 miljoner per år och att en mycket stor kostnad för
administration och marknadsföring redovisas gör att den andel som går till ideella organisationer inte blir så stor.
Postkodlotteriet innebär inte heller att det regnar pengar över lottköparna. När köparen satsar 1800 kr på säg ett
år , så går i genomsnitt 486 kr tillbaka som vinst. Det är naturligtvis så att köparna varje vecka förlorar mycket
pengar snarare än att det regnar pengar över dem.

Välvillighetsfel
När vi tolkar vad andra sagt, skrivit eller gjort, så kan vi göra alltför välvilliga tolkningar. Filosofen
Sven-Ove Hansson (1993) menar att en alltför välvillig tolkning kanske inte svarar mot författarens
egna avsikter. Han påtalar att en tolkning som syftar till historisk korrekthet måste ha ett annat
förhållningssätt.

”Oklarheter och inkonsekvenser ska då inte elimineras, utan tvärtom framhållas och diskuteras.
Det är ett allvarligt, om än tämligen vanligt, misstag att framställa klassiska författare som om de hade
konstruerat mycket mer slutna och sammanhållna tankesystem än vad de i själva verket gjorde.”

Ett annat slag av välvillighetsfel är de som begås av svenska tillsynsmyndigheter och åklagare, när de inte
reagerar på eller slätar över diverse fel och olämpligheter som begåtts av svenska myndigheter. En sådan
välvillig hållning kan förhindra en utveckling mot färre fel och mer korrekt arbetssätt.
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Vänstervridningsfel
Vad som här åsyftas har inget med politik att göra utan avser en grundläggande tendens i uppmärksamheten
hos människor, i psykologisk facklitteratur kallas fenomenet för ”pseudoneglect”. Vår uppmärksamhet dras
något mot vänster (se Nicholls et al, 2006). När vi exempelvis skall dela horisontella linjer mitt itu, så gör vi
delningen något lite till vänster (cirka 2%) om mittpunkten. Dock fann Patston et al (2006) att musiker jämfört
med icke-musiker delade linjerna mer exakt och att de hade en liten tendens att göra delningen till höger om
den objektiva mittpunkten. Resultatet visar hur olämpligt det kan vara att generalisera psykologiska
forskningsresultat mellan olika grupper – ett annat ibland förekommande tankefel. Nicholls et al undersökte hur
en studentgrupp svarade på ett formulär innehållande påståenden och med svarsskalor med fem steg. Hälften
fick formulär med ”Instämmer helt” till vänster och den andra hälften fick formulär med omvänd skala med
”Tar avstånd helt” till vänster. Resultatbilderna skiljde sig något åt med t.ex. högre andel ”Instämmer helt”, när
detta alternativ placerats till vänster. Forskarna föreslår att vänstervridningen (”leftward bias”) kan kontrolleras
genom att låta hälften av de svarande få skalan i den ena riktningen och låta den andra hälften få skalan i den
andra riktningen. ”If researchers want to paint a rosy picture, however, they should place the favourable
categories on the left.” Själv fann jag i en studie (Edvardsson, 1981) att det blev signifikant skillnad mellan
medelvärdena när varannan svarande fick ett formulär med svarsskalan åt ena hållet och varannan fick
svarsskalan i den andra riktningen.

Värde – tillgång - förväxling
När något finns i få exemplar eller är sällsynt kan människor få för sig att det därför är mer värdefullt. I
Aftonbladet den 12 november 2006 beskrivs hur en begränsad upplaga av en speciellt designad H&M-kollektion
av kläder snabbt sålts ut på några minuter världen över – ännu ett belägg för reklamens makt. Detta skall ha skett
trots att t.ex. en kappa som testats höll lägre kvalitet än H&M:s vanliga kollektion. En kund som köpt en
bröllopsklänning intervjuas: ”Nej, jag har inte tänkt gifta mig. Men jag provade den och sen kunde jag inte säga
nej.” Så kan tankegången vid ett onödigt köp av en begränsad vara se ut.

Värre-än-genomsnittet-effekt (W – ”Worse-than-average effect”, ”Below-average effect”)
När chansen att lyckas bedöms vara mycket liten kan en effekt som är motsatt ”Bättre-än-genomsnitteteffekten” uppkomma (Kruger, 1999). Människor underskattar sin förmåga att göra vissa saker, t.ex. att kunna
jonglera, att kunna cykla en enhjulig cykel, chansen att leva till efter 100 års ålder eller chansen att hitta en 20dollars-sedel på marken inom de följande två veckorna.

Väsentlighetsfel
Ibland fastnar vi i en eller flera detaljer och ser inte eller vill inte ta tag i det som är väsentligt och avgörande
i sammanhanget. Att ”Inte se skogen för bara träd” är ett förekommande uttryck. Ett nog inte särskilt ovanligt
exempel utgör nämndpolitikern som tar upp en diskussion om någon detalj i beslutsunderlaget och avleder
diskussionen från de stora och avgörande faktorerna i beslutsförslaget. Det kan vara sådant som är lätt att
lägga märke till eller där man råkar ha en personlig beröringspunkt som fångar uppmärksamheten på bekostnad
av de grundläggande frågor som borde prövats. Vid exempelvis en seminariediskussion av en uppsats kan
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diskuteras några formalia i texten, medan de utsedda opponenterna inte förmår se att det föreligger
grundläggande metodproblem och felaktiga slutsatser. De språkliga formerna kan vara lätta att se, medan
logiken och underliggande antaganden kan vara svårare att upptäcka och formulera. En domstol förmår
kanske se att det förekommer några ledande frågor i en förhörsutskrift med ett barn, men att inse att hela
polisutredningen lider av en cirkulär logik med ensidigt bekräftelsesökande, påverkan i riktning mot
förhandsuppfattningen och undvikande av alternativt möjliga förlopp tycks vara svårt. Den logiska
strukturen är mycket mer avgörande än några felaktigt formulerade frågor.

Ett politiskt praktexempel refereras av Aftonbladets krönikör Anders Westgårdh den 22 augusti 2006.
”SVT:s ´Agenda´ hade finansminister Pär Nuder på besök häromkvällen. Han ombads att nämnda den enskilt
viktigaste punkten i regeringspartiets valmanifest. Jag repeterar: den enskilt viktigaste punkten i
regeringspartiets valmanifest. Jag satt som på nålar i tv-soffan. Sen sa han: Det jag prioriterar högst, och det
som jag vill lägga först – det är tandvårdsreformen.

Westgårdh fortsätter:
Globaliseringen pressar vår konkurrenskraft varje dag. Miljöhotet är en kuslig realitet. Skolan slirar ute i diket.
Nyfattigdomen växer. Hundratusentals bidragsberoende. Misslyckad integrationspolitik. Brain drain.
Brottsligheten skenar... Och hundratusentals är arbetslösa – mitt i den starkaste högkonjunkturen sen
sextiotalet. Men ändå är tandvårdsreformen allra viktigast, tyckte finansministern. ”
Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten i valet några veckor senare.

Xantippafelet
Felet har fått sitt namn av Sokrates´ hustru som påstås ha varit grälsjuk (det behöver ju inte vara sant
bara för att det påstås). Ett par problem med grälsjuka från båda könen är att den kan leda till att dels den
grälsjuke mår dåligt av sitt eget grälande och dels andra mår dåligt av att bli grälade på och därför kanske
motagerar med t.ex. eget grälande. Ibland kan grälsjuka verka ha att göra med smal tolerans för avvikelser från
de egna föreställningarna om hur människor och ting bör vara. Men en person som uppfattas som grälsjuk kan
ha rätt i sak, men använda ett stötande tonläge eller stötande språklig stil för att göra sina påpekanden, t.ex.
gnällig ton eller hånfulla uttalanden. Xantippans (man eller kvinna) idé att grälandet skulle leda till önskad
förändring kan vara ett tankefel, då sättet att framföra budskapet kan ge upphov till motstånd och motagerande.
Metod-idén kan vara felaktig i konkreta fall.

Xenofobi
Denna term kommer från grekiska ”xenos”= främling och betyder fruktan för främlingar. Vi ser här ett exempel
på ett tänkande som ibland är berättigat, men ofta inte är berättigat, dvs. innebär tankefel. Främlingar behöver
inte vara särskilt olika oss själva och kan vara givande att lära känna.

Ynkfelet
Ibland håller människor på att beklaga sig över småsaker och struntsaker. Dessutom är det ofta
deras eget ansvar mer eller mindre att det de beklagar sig över har hänt. Ynkandet avleder från annat
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som är viktigare och besvärar andra, som t.ex. kan reagera mindre gynnsamt på gnället. Se även Ältande.

Yxfelet
Om man står inför uppgiften att behöva bryta av en liten smal pinne, så behöver man inte tillgripa
en yxa och med stor kraft hugga av pinnen. Det hade räckt att med måttlig handkraft bara lugnt
bryta av pinnen. Ibland använder vi oss av mycket starkare eller våldsammare metoder än situationen
kräver, något som ibland kan leda till besvärande motreaktioner. Om man vrålar åt någon som gör fel
i stället för att lugnt säga till personen, så kan han/hon bli förbannad och hämnas.

Zeigarnikeffekten
Zeigarnikeffekten innebär att människor minns ofärdiga och avbrutna uppgifter bättre än sådana som avslutats.
Zeigarnik kom på effekten efter att ha lagt märke till att servitriser/servitörer verkade komma ihåg beställningar
bara så länge som beställningen var under verkställande. Se Zeigarnik (1967). Effekten kan alltså belysa varför
vi kan glömma något avslutat och minnas något oavslutat från samma tillfälle. Ett exempel kan vara tendensen
att minnas att någon är skyldig oss pengar.

Zombiebeteende
Begreppet zombie avser ursprungligen en levande kropp som enligt voodoomagi förlorat sin själ och i stället
behärskas av någon (NE:s ordbok). Ordet har kommit att i språket få en breddad tillämpning till att man kan
känna sig som en zombie eller av andra uppfattas uppträda som en zombie utan egen tankekraft och vilja. Detta
kan gälla både på arbetet och i familjen. Styrelseledamöter kan uppträda som zombies styrda av en karismatisk
VD eller en zombiepsykolog kan springa till testskåpet och vanemässigt och oreflekterat testa en person vars
problembild kräver en helt annan ansats. En familjemedlem kan insiktslöst och utan att vara särskilt kontaktbar
skapa en zombietillvaro i sin egen familj, t.ex. låta sig extremt styras av TV eller dator. Det egna tänkandet är
svagt vid zombiebeteende.

Åldersargumentfel (ålderism, ”ageism”)
Tre vanliga grunder för kategorisering och enkelspårigt tänkande om människor utgörs av rasism, sexism och
ålderism. Argumenteringen kring ålder kan ibland te sig märklig (beträffande ”ageism” se t.ex. Nelson, 2004).
Människors förmåga och kunskaper varierar mycket i alla åldrar. Det finns skolbarn som i vissa frågor är klokare
än vuxna och det finns fenomen som akvarellprofessorn Arne Isacsson, vilken ävar aktiv som konstnär och
kursgivare ännu över 90 års ålder. För att nu inte tala om pensionären Winston Churchills insatser som
krigsledare under andra världskriget. Ålder i sig kan inte vara ett relevant argument vad gäller förmågan att sköta
ett arbete, ta väl hand om barn, sköta ett politiskt förtroendeuppdrag m.m. Det är andra sakomständigheter som
är av betydelse.

Exempel: Vid tillsättning av tjänst som socialchef föreslår en politiker att man skall anställa den yngsta
sökanden, klart mindre erfaren och meriterad än flera andra sökande.
Exempel: Vid socialtjänstens bedömning av ett föräldrapar anförs att de är så unga.
Exempel: Vid tillsättning av en tjänst anförs att en sökande är för gammal (eller för ung).
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Exempel: Efter tilldelning av ett forskningsanslag meddelas underhand en av de två personer som var
mest aktuella att han trots bättre meritering inte fick något anslag utan den andre fick det på grund av
att han var yngre.
Exempel: En mycket ung, men politiskt helt oerfaren kandidat sätts upp högt på ett partis lista till riksdagsval
med hänvisning till att det behövs någon ung (inte med hänvisning till kompetens).
Exempel: En äldre person, som påstår något annat än en yngre, har inte rätt på grund av sin ålder och därmed
sammanhängande påstådda visdom utan i så fall på grund av att en bättre saklig grund för påståendet kan
uppvisas. Men det kan vara så att den yngre kan visa en bättre saklig grund.
Exempel: Den som är pensionerad bör hålla sig borta från arbetsliv och politik. Varför det, om hälsan, intresset
och förmågan finns?

Ålder är en egenskap som är lätt att konstatera, men som ofta inte är relevant. Det är nog ofta svårare att klargöra
sådant som kunnande och förmåga – särskilt kan det vara svårt för bedömare som själva kan ha brister i
kunnande och förmåga. Ålderismen kan vara förknippad med den ofta förekommande tendensen till fixering
vid det som är lätt att mäta.

Ålderseffekt på minnens valör
Äldre vuxnas minnen innehåller mer positiv information än yngre vuxnas (Mather & Carstensen, 2005).

Åldrande-tankefel
Det förekommer många felaktiga tankar om vad åldrande innebär. Åldrandeprocessen kan vara mycket olika
mellan personer beroende på sådant som livsstil, hälsa och vilken livslängd som blir aktuell. En del går in i
evigheten vid 60 år och andra når 90, vilket innebär ett halvt liv till. En del människor drabbas av sjukdomar och
besvär, medan andra föga drabbas. En del mår dåligt, andra mår bra. En del har meningsfulla sysselsättningar,
medan andra inte har det. En del har ett socialt liv och andra har ett ringa eller obefintligt socialt liv. Några
drabbas av demens, men det stora flertalet är intellektuellt kapabla högt upp i åren. Minnen för enskilda episoder
försvagas, men ett flertal andra slag av minnen, t.ex. väl inlärda kunskaper drabbas föga.

Variationerna är stora och kringflytande schablonföreställningar om åldrande och om hur äldre människor är
blir därför lätt felaktiga. Äldre i stort är klara i huvudet och mår inte dåligt. Alla behöver inte rollator heller.

Lachman (2006) pekar på att föreställningar om hur kontrollerbart åldrandet är skiftar mellan kulturer
och åldersgrupper. I t.ex. USA finns en omfattande anti-åldrande-industri med preparat och behandlingar.
Enligt en enkät tror 84% av amerikanerna att det finns sådant de kan göra för att kontrollera åldrandeprocessen.
Detta pekar på att det finns en betydande minoritet som ser åldrandeförändringar som oundvikliga. Vad
forskning tyder på är att vi dels har ett genetiskt programmerat åldrande och dels kan påverka en del
av variationen i åldrandet genom hur vi tänker och lever. Forskningen har funnit att en högre känsla av
kontroll är förknippad med bättre hälsa och känsla av välbefinnande. Föreställningar som utvecklas i
kulturer eller av individer att vissa aspekter av åldrandet inte kan påverkas kan vara felaktiga. Men det
är även möjligt att utveckla överdrivna föreställningar om hur mycket det går att påverka åldrandeprocesserna.
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Åsiktsfel
Det verkar vara en utbredd uppfattning att alla kan ha vilka åsikter de vill om allt möjligt. Det bör de förstås
kunna ha enligt principen om yttrandefrihet (det finns några undantag i lagen, där vi gör klokt i att hålla tyst
med åsikterna). Nu kan det vara skillnad på åsikt och åsikt. En del åsikter går att kontrollera mot befintliga fakta
eller låter sig prövas t.ex. genom en undersökning. Sådana åsikter kan vara felaktiga i sak, även om det står en
anhängare fritt att uttala dem. Andra åsikter kan mer vara av en vagt värderande eller känslomässig karaktär
och det är svårt att hävda att de är rätt eller fel.
- Om någon har åsikten att kvinnor har mindre språklig förmåga än män, så är det en i sak felaktig åsikt.
Det finns forskning som påvisat att kvinnor i genomsnitt har något mer språklig förmåga än män. Detta
kan inte generaliseras till uttalanden om enskilda män och kvinnor. Plockar vi ut en man och en kvinna, så
kan vi inte säga om det är någon skillnad eller om någon av dem har mer språklig förmåga utifrån ett
generellt forskningsresultat kring könsskillnaden i genomsnitt.
- Om någon säger sig tycka illa om män, så är det bara ett privat tyckande, som inte bör sägas vara rätt eller fel.
Men det kan finnas olika sakliga grunder för det och det kan få olika slags konsekvenser.
- Om det i ett partiprogram hävdas att skatten på något bör höjas, så är det svårt att hävda att uttalandet är rätt
eller fel, men konsekvenserna kan diskuteras och kanske bedömas. En del åsikter är högst privata, medan andra
kan delas av många, t.ex. av väljarna till ett politiskt parti. En del åsikter är uppenbart intressebaserade, t.ex. när
personer förordar sänkt skatt på något därför att de själva skulle dra fördel av det.
En synpunkt som någon gång framförs är att åsikter generellt skulle kunna ersättas med fakta, logik och juridik.
Det torde inte vara möjligt att fatta alla beslut – privata eller i de offentliga beslutsprocesserna – enbart
på sådana grunder och utan världsåskådning och överväganden av ideologisk, etisk, estetisk eller subjektiv art.

Åskådartänkande
Vi ser och hör vad som händer, men reagerar och agerar ofta inte trots att det kan hävdas att vi borde.
Vi ser på TV, ser på fotbollsmatcher, hör på radio, tittar i våra morgon- och kvällstidningar och bläddrar
kanske förstrött i några av de allt tjockare buntarna av reklamblad. Skolpersonal ser hur barn mobbas men
ingriper inte. Politiker kan uppfatta att något behöver göras men gör inget. Vi kan höra och läsa om
klimatförändring utan att göra något, kan ställa oss som åskådare till skeendet och förlägga hela ansvaret någon
annanstans. Bakom åskådartänkandet kan finnas en idé om att någon annan skall ta tag i det som behöver göras.
Eller en bristande ork att tänka överhuvudtaget. När det blir för lite handlingstänkande kan svårartade saker
hända.

Ett omskrivet exempel (se t.ex. Snaprud, 2007) är när Kitty Genovese blev överfallen av en knivbeväpnad man
strax efter klockan tre på morgonen den 13 mars 1964. Hon hade precis kommit hem från sitt arbete på en bar
och precis parkerat bilen några meter från lägenheten. Sammanlagt 38 grannar hörde hennes skrik, medan
övergreppen pågick under en halvtimma. Ingen kom till hennes undsättning och hon var död när polisen kom. En
debatt uppkom om hur det var möjligt för så många människor att vara så likgiltiga. Experiment har visat att en
människa är mer benägen att ingripa i en nödsituation om hon är det enda vittnet och inte en av flera åskådare.
Det talas om en åskådareffekt som innebär försvagning av ansvarstagande. Snaprud framför hypotesen att
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övervakningskameror kan försvaga känslan av personligt ansvar och får medhåll av psykologiprofessorn John
Darley som forskat om åskådareffekten. Vi tänker oss att andra ser vad som sker och tar ansvar.

Återvinningsmisslyckande
Ibland visar det sig senare att vi har ett minne kvar, men vi kan inte för stunden ta fram det. Det kan ta minuter,
timmar eller dagar innan minnet dyker upp. Ett frekvent exempel utgör att vi ibland inte kan minnas namn på en
person, men senare under samtalet kommer på namnet. Det kan handla om att få fram någon eller några fler
ledtrådar. Otillräcklig tillgång till ledtrådar kan leda till att vi inte minns. Ibland kan miljön eller andra personer
ge oss någon ledtråd som gör att vi kan ta fram ett minne – s.k. situerad kognition. Ibland har vi ledtrådar i våra
almanackor, anteckningar m.m. Försök till återvinning kan resultera i misslyckande att minnas något eller i
en felaktig efterkonstruktion eller i ett korrekt minne. Ibland har vi möjlighet att objektivt kontrollera
korrektheten.

Åtgärdstänkandefel
Ett klassiskt fel är att utifrån symtom sätta in en åtgärd utan att ha gjort någon eller tillräcklig problemanalys.
Detta kan leda till att åtgärden är verkningslös, slår snett eller vållar skador.

Symtom: Jeppe super.
Problemanalys: ingen, tänkandets död.
Åtgärd: skicka honom på behandlingshem.

Vid närmare undersökning kan det visa sig vara så att det råder en alkoholkultur bland kompisarna på Jeppes
arbetsplats, något som Jeppe dragits med i. För att komma bort från alkoholen behöver Jeppe byta jobb, annars
blir det troligen likadant igen när han kommer ut från behandlingshemmet. Eller ett radikalt angrepp på
alkoholkulturen på Jeppes arbetsplats kanske är möjligt?

Åsiktsförvrängning
Ibland kan någon som uttalat en åsikt bli tillskriven en annan åsikt då den som refererar inte förmått uppfatta
skillnaden mellan den ena och den andra åsikten. Ur Expressen 2005-12-31 citerar jag följande replik på ett
tidigare inlägg skrivet av TT-journalisten Stefan Hjertén.

På Sidan 4 i tisdagens Expressen sägs jag ”passionerat ha försvarat Faurissons ´teorier´ om Förintelsen som en
´sionistisk´ bluff”. Det är en lögn som gränsar till åtalbart förtal. I Tidskrift för folkets rättigheter nr 1 1982
skrev jag den artikel som vid flera tillfällen har felciterats av Henrik Bachner. Där framför jag åsikten att
Robert Faurisson bör ha rätten att uttala sig i tal och skrift i en normal debatt och inte misshandlas på gatan
eller åläggas förbud att publiceras. I liberala medier borde skillnaden mellan att dela någons åsikter och att
försvara hans rätt att framföra dem inte vara obekant.

I Expressen 2005-12-31 finns även en artikel av Ordfront magasins chefredaktör Johan Berggren, där denne bl.a.
påtalar hur den som kritiserar Israel på något sätt kan bli kallad ”antisemit”. Berggren konstaterar:
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Taktiken skapar inte bara inflation i begreppet antisemitism. Den ger begreppet en helt ny innebörd. Förutom
det ohederliga i att utan saklig grund slå ett så laddat begrepp i huvudet på meningsmotståndare, gör detta
kampen mot antisemitism en rejäl björntjänst – trivialiserar den antisemitism som faktiskt finns.

Ältande
Ätande, dvs. repeterat ofruktbart tänkande och pratande om något som hänt eller som råder, kan betecknas som
ett tankefel. Om tänkandet är konstruktivt, för det hela framåt och leder till önskad förändring är det inte frågan
om något som förtjänar att kallas ”ältande”. Hindrande ältande beteende kan förekomma i många sammanhang,
när människor har svårt att släppa något och gå vidare eller gå loss från något som plågar. Ett konkret exempel
utgör följande i en frågespalt i Aftonbladet den 23 juli 2006.

”Mitt problem är min väninna. Hon och hennes pojkvän sedan två år gjorde slut i februari, sedan dess har hon
ältat hela tiden. Vi pratar i telefon om det här varje dag, ibland flera gånger, alltid i flera timmar. Jag förstår att
hon är väldigt ledsen och därför har jag försökt ställa upp så mycket som möjligt, men hon tycker aldrig att det
räcker. Hela tiden förklarar hon hur ledsen och sårad hon är och hur jag aldrig kan relatera till hennes problem
eftersom mina aldrig har varit lika stora. Om jag någon gång vill berätta något för henne så tycker hon att jag
är självisk som förväntar mig att hon ska lyssna på mig när hon mår så här. Jag mår jättedåligt av det här........”

Väninnan verkar ha fastnat i extremt ältande och dessutom håller hon på att genom ältandet förstöra en
väninnerelation. Psykologen som svarar i spalten tycker helt rimligt att väninnan behöver öva sig i att byta fokus
och att ägna sig åt aktiv problemlösning samt kan skriva dagbok i stället för att slita ut vännerna.

Älvdans
Med ”älvdans” menas en dimma som kan upplevas bilda dansande älvor i skymningen eller i gryningen eller
under natten (NE:s ordbok). Frågan är varför många är så benägna att projicera in ett slags väsen som något
påminner om människor i upplevelsen av dimslöjorna. Det kan verka som vårt kulturella tankegods påverkar
vad vi tycker oss se. Det är möjligt att föreställa sig andra fenomen i dimmorna. Varför inte pröva?
Vi behöver inte vara kulturella zombies.

Ärekränkningsfel
Argumentation kring enskilda personer kräver i regel mer försiktighet än argumentation kring idéer,
hypoteser, teorier, organisationer, sakförhållanden etc. Det kan vara lämpligt att undvika negativt
laddade, vaga och abstrakta termer och hålla sig till konkreta sakomständigheter som är belagda.
Det kan blockera en sakfråga om omdömen om personer fokuseras.

Ärlighetsgeneralisering
Det är väl känt från psykologiska studier och erfarenhet att människor kan uppträda olika i olika
situationer. När det gäller ärlighet/hederlighet så tänker vi oss gärna väl förenklat att någon som är
ärlig i en eller i några situationer även är ärlig i andra situationer. Så kan vara fallet, men behöver inte
alls vara fallet. När det gäller just hederlighet så konstaterade Hartshorne & May (1928) att barns
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hederlighet kunde variera avsevärt mellan olika situationer. Vill man bedöma om en person kommer
att vara hederlig i en viss typ av situation så är nog det bästa man kan göra att söka ta reda på hur
personen betett sig tidigare i den typen av situation. Vi kan då göra en bedömning med någon felrisk
utifrån detta. När det gäller att t.ex. betala räkningar, så har en del personer svårt för det och det tycks
i en del fall inte ha med bristande ekonomiska resurser eller samhällsställning att göra. Jag har stött på
fattiga människor som gjort sitt yttersta för att göra rätt för sig och personer med starka resurser och hög
status, t.ex. ett flertal advokater och professorer, som helt struntat i att göra rätt för sig. Ärlighetsgeneralisering
bör göras utifrån faktiskt beteende i den situation som bedömningen avser och inte utifrån andra faktorer som
samhällsställning, verbala försäkringar och löften eller förtroendeingivande intryck.

Ödestänkande
Vid ödestro anses något förutbestämt. Schön (2004) pekar på hur man i folktron har tänkt att människors liv
är utstakade (det var nog lättare att tänka sig för hundra år sen eller mer), men samtidigt och motsägande
har trott på magiska åtgärder som kan förändra det som sker. Folktron var inte konsekvent. Forskning om var
människor psykologiskt förlägger kontrollen över sina liv har visat att människor i större eller mindre grad tror
att de själva styr sina liv respektive inte kan påverka vad som händer dem (se t.ex. Larsen & Buss, 2005 som
refererar till denna forskning). Människor varierar exempelvis i hur mycket de tror att deras hälsa beror på deras
eget beteende (Wallston m.fl., 1989).

Det torde vara ett psykologiskt faktum att människor ibland tror att det finns inslag i deras liv som inte går att
förändra, trots att det är möjligt. En del tror mer på den egna förmågan att styra livet än andra gör och agerar
därefter. Vi använder nog ibland ordet ”öde” på ett tveksamt sätt som antyder att vårt liv blev som det blev, när
vi i själva verket vet att vi kunde gjort andra val. ”Det är mitt öde att bo här.” (Är det?) Samtidigt finns det
sådant som vi inte har kunnat påverka och inte kan påverka framgent. Om någon t.ex. köper en som trafiksäker
ansedd bil och denna visar sig ha ett fel som gör att en olycka uppstår, så är det knappast något som köparen
kunde påverkat och det kanske är befogat att tala om ödet, även om det är svårt att förstå vad begreppet ”öde”
skulle tillföra i sak.

Ögonvittnesmål
Frågan om det går att lita på ögonvittnesmål är central i många utredningar och inte bara i brottmål utan
även i t.ex. utredning av händelser i skolan, på utredningshem, på psykiatriska kliniker, på vårdinstitutioner eller
i familjer. En central fråga gäller identifiering av vem som begick ett brott. En annan central och mycket oftare
aktuell fråga gäller inte alls identifiering utan hur pass korrekt ett iakttaget händelseförlopp beskrivs av ett
ögonvittne. Det kan då vara helt klart vilka personer som deltagit i händelseförloppet, men oklart hur förloppet
varit, vad som faktiskt hände. Vittnespsykologisk forskning verkar mycket ha fokuserat på frågan om
identifiering. En lättillgänglig, aktuell översikt ges av Howitt (2006, chapter 12).

Stark kritik har riktats mot användning av ögonvittnesmål av bland andra den brittiska Devlin-rapporten och
Ebbesen & Konecni (1977). Prövning av allvarliga rättsfall med DNA-teknik avslöjade stora mängder felaktiga
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domslut, som mestadels byggde på felaktiga ögonvittnesmål (se Wells et al., 1958). Vittneskonfrontationer (s.k.
”line-ups” verkar i stort ha genomförts felaktigt eller med avsevärda felkällor, t.ex. förväntanseffekt, ledtrådar
(se Wells et al., 1998).

En mycket belysande studie vad gäller förloppsbeskrivning utfördes av Crombag, Waagenar & van Kopen
(1996). En Boeing 747 hade kraschat i ett bostadsområde i Amsterdam och det fanns ingen film av kraschen och
någon sådan hade inte visats i media. I grupper av universitetsstuderanden som tillfrågades om de sett filmen
med kraschen svarade de flesta att de sett den och många beskrev vad de sett på filmen. De insåg inte att de
beskrev något som de inte sett och tog sig för att konstruera minnen av vad de inte hade sett. Människor kan
alltså tro sig beskriva inträffade förlopp, som de aldrig iakttagit. I detta fall kan det tänkas att minnesmaterial
uppkom genom många andra bilder de sett i media. När experiment görs med flera observatörer av samma
miljöer eller händelser (i undervisning har jag låtit studenter göra många sådana experiment) så kan ofta
avsevärda skillnader uppträda i rapporteringen. Observatörerna väljer att iaktta delvis olika aspekter eller
personer och kan tolka olika vad som händer. Förhandsuppfattningar kan inverka. Många observatörer kan inte
hålla isär miljö- och beteendebeskrivningar å ena sidan och tolkningar å andra sidan. Ögonvittnesmål av det slag
som ofta finns i s.k. utredningar från svenska utredningshem för barn eller familjer utmärks av undermålig
metodbeskrivning, undermålig dokumentation och undermålig hantering av frågan om säkerställande. Det
framgår inte utifrån vilka principer observationer valts in respektive valts bort i utredningen. Det framgår t.ex.
inte av vem, när och var observationer gjorts. Det framgår inte att en person som observerats har givits möjlighet
att foga sin version till utredningen (det är faktiskt så att observatören och den som observeras kan uppfatta saker
olika och att den som observeras kan känna till och lägga märke till en del som inte observatören har märkt, vet
om osv.)

Det finns ofta anledning att betrakta ögonvittnesmål med källkritisk skepsis. Stark tilltro kan ses som ett
tankefel. En advokat berättade för mig om ett fall med försvar av en påstådd cykeltjuv. Ett berusat vittne påstod
sig på natten ha tittat ut genom fönstret och sett en man 50 meter längre bort släpa iväg en cykel. Vittnet påstod
sig sedan känna igen en man som polisen misstänkte. Advokaten blev förvånad över att detta räckte för fällande
dom. Frågan är om det var den mannen, frågan är om det ens var den cykeln? Observatörens tillstånd, de
undermåliga observationsbetingelserna, minnesbortfall och minnesfel och en vanligt förekommande benägenhet
att vilja hjälpa polisen kan ha medverkat till ett felaktigt vittnesmål.

Önskad slutsats
Det är inget ovanligt att människor har sin slutsats eller bedömning klar från början och sedan konstruerar
resonemang eller argument på så sätt att den önskade slutsatsen nås. Inom logiken har man talat om felslut av
begärelse (fallacia libidinis), vilka kan underbyggas av vilka tokiga resonemang som helst.
- Ett exempel torde vara en rökare som via diverse ohållbara resonemang når fram till slutsatsen att fortsätta att
röka. Exempelvis kan rökaren förbise möjligheten av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), av
cirkulationsrubbning, av lungcancer eller av skador på foster och egna barn. Han kan t.ex. anföra att hans
farfar rökte till 93 års ålder utan problem och förbise att han inte råkar vara sin anmärkningsvärde farfar.
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- Ett helt annat exempel utgör en manlig psykologstuderande som fått en 5- poängsdel av en kurs överskriven
med betyget G från annat universitet, men fick tentera resterande 3- poängsdel. Studenterna vid vårt universitet
hade genomgått en skriftlig tentamen på hela 8- poängskursen med maxpoängen 32 poäng och VG-gränsen 24
poäng. Studenten som inte behövt och inte velat tentera 5-poängsdelen skriver ett brev där han begär VG på hela
8-poängskursen. Han hänvisar till att han fått 22,5 p av 32 möjliga på det andra universitetet på 5-poängsdelen
och nu fått 8 p (av 12 möjliga) på vår 3-poängsdel. Summerar man dessa blir det 30,5 p, vilket ligger klart över
VG-gränsen för de som skrev 8-poängsdelen på vårt universitet och han begär nu att få ett VG.
Han lyckas i sin begärelse efter slutsatsen VG undgå att lägga märke till att han själv haft en möjlig högre
maxpoäng på 32 + 12 = 44 p, medan hans kamrater på vårt universitet haft en möjlig mindre maxpoäng på
20 + 12 = 32 p. Eftersom mängden möjliga poäng är olika för honom och de övriga så kan ingen jämförelse
göras utan hänsyn till maxpoängen (alternativt en nedräkning av hans poäng på 5-poängsdelen till samma 0-20skala som vid vårt universitet). För betyget VG krävs 75% av maxpoängen, vilket i hans fall blir 33 p, att
jämföra med de 30,5 p han redovisat. Det kan även noteras att han utan att någon inre klocka ringer begär VG för
hela kursen utan att ha nått VG-nivå på någon av de två delskrivningarna (krävdes 24 p respektive 9 p) han gjort.
Hade han satt sig ner och kritiskt granskat sitt eget resonemang ungefär som att kontrollera ett enklare mattetal
skulle han nog ha upptäckt tankefelet, men eftersom slutsatsen var den rätta för honom så kan vi tänka oss att
han underlåtit att pröva om resonemanget höll. Till det roliga hör att kursen han fått överskriven handlade om
bland annat just tankefel.

Önsketänkande (W – ”Wishful thinking”)
Önsketänkande innebär att övertygelser och beslut vilar på önskningar i stället för på sakliga grunder
och kritisk prövning. I studier har deltagande personer upprepat bedömt positiva utfall som mer
sannolika än negativa utfall. Det finns många exempel inom politisk och militär historia på önsketänkande.
- Den brittiske premiärministern Chamberlain informerade allmänheten om att Munchen-överenskommelsen
1938 garanterade ”fred i vår tid”. Vi vet hur det gick.
- Hitlers plan för invasion av Sovjetunionen, Operation Barbarossa, misslyckades.
- President Kennedys försök att med CIA-stödda, påstådda rebeller invadera Kuba misslyckades.
- President Bush krigsplan att snabbt skapa en annan politisk situation i Irak misslyckades.

Det stora och kanske för planetens och mänsklighetens framtid avgörande önsketänkandet är att
vi skulle kunna fortsätta som hittills med ökande utsläpp, ökande förbrukning av begränsade resurser
och omfattande och destruktiv vapenproduktion. Dagens politiska önsketänkande lär inte ge en långsiktigt
bärkraftig utveckling. Det krävs åtgärder som är mycket mer genomgripande och verkningsfulla.

Överdiagnostik
Vi kan begå en typ av fel som i facklitteratur ofta kallas falska positiva inferenser eller typ 1-fel, men som med
en mer begriplig term kan kallas för överdiagnostik. Vi kan t.ex. bedöma att vi själva eller någon annan lider av
en sjukdom utan att så är fallet eller bedöma att Kalle far illa i sitt hem utan att så är fallet eller att det är något
fel på bilen, när inget fel finns. Felet kan uppkomma genom t.ex. okunnighet, felaktiga uppgifter, fantasier och
associationer och bristande kritiskt tänkande. Exempelvis kan vi få för oss att ett vanligt och trivialt tecken tyder
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på att något är fel, när det endast ingår i normalvariationen eller i de normala fluktuationerna för individer, bilar
etc. Vad gäller symtom så kan ett eller flera sådana finnas utan att det föreligger någon sjukdom. Falska positiva
inferenser diskuteras av Sjödahl (2001).

Överdrifter
Skvaller, sladder och rykten lever på överdrifter, som kanske piggar upp både den som talar och lyssnaren. Det
verkar som det finns känslomässiga och sociala faktorer som uppmuntrar till överdrifter vid erinring. Att heta
konflikter kan leda till överdrifter vid erinring i syfte att framställa motparten ofördelaktigt torde vara en allmän
erfarenhet. I texter kan ibland iakttas hur det finns tillagt förstärkande och överdrivande ord som ”mycket”,
”otroligt”, ”absolut”, ”ständigt” etc. Dessa är ofta inte befogade, när saken granskas närmare. Överdrifter
undergräver trovärdigheten i bedömares ögon. Överdrifter kan ofta bedömas vara fabuleringar, dvs. personen
pratar på utan att tänka sig för beträffande lämplig formulering och osäkerhetsmarkering. Insändare innehåller
ofta överdrifter. Ibland är överdrifter menade som skämt, satir eller ironi och då bör både avsändare och
mottagare vara medvetna om överdriftens funktion. Det kan t.ex. bli roligt just för att något överdrivs.

Överdriven argumentering
Baron (2000) tar upp fenomenet ”belief overkill”. Genom önsketänkande kan människor övertyga sig själva
att alla goda argument finns hos ena sidan i en kontroversiell fråga. Ett exempel som nämns gäller förbudet
mot kärnvapenprov. Människor som förespråkade ett förbud hävdade att testning skapade allvarliga medicinska
faror, inte skulle leda till betydelsefulla förbättringar av vapen och var en källa till internationell spänning. De
som var emot intog vanligen motsatt ståndpunkt i alla tre aspekterna. Logiskt sett kunde man inta olika
ståndpunkt i var och en av de tre aspekterna. Exempelvis har inte hälsorisker och militära vapenfördelar med
varandra att göra. Det utgör t.ex. ett tillräckligt skäl att avvisa kärnvapenprov enbart med hänvisning till
hälsorisker. Ett annat exempel utgör inställningen till dödsstraff. Det är i princip möjligt att anse att dödstraff är
moraliskt fel, men ändå har avskräckande effekt eller tvärtom att det är moraliskt acceptabelt men ineffektivt
som avskräckningsmedel.

Men nästan ingen hävdar dessa kombinationer utan argumenterar för eller emot samtidigt i båda aspekterna. Ett
annat exempel är svårartade vårdnadstvister, där parter kan framställa allt eller nästan allt hos motparten som
negativt och har påtagligt svårt att nämna något positivt om motparten.

Överkonfidensfel (W – ”overconfidence effect”)
Människor anger sig ofta mer säkra på sina påståenden, bedömningar och minnen än vad de har täckning för (se
t.ex. Granhag, 1996; Hardman, 2009; Hoffrage, 2004; Juslin, 1993; Juslin, Winman & Hansson, 2007; Reisberg,
2010). Experiment har visat att människor ofta kan bedöma att de är säkra på uppgifter som är felaktiga. Från
minnesforskningen är det väl känt hur människors minnen drabbas av t ex bortfall, förvrängningar och falska
tillägg utan att den som rapporterar minnet lägger märke till det. Det tillhör även området överkonfidens att
människor inte sällan anser sig säkra på vad som hänt i tidigare situationer, där de själva inte varit närvarande
eller säkra på hur andra människor tänkt och känt eller tänker och känner utan att de disponerar något kikhål för
direkt iakttagelse in i andra människors psyken.
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Swann & Gill (1998) påvisar med forskning hur överkonfidens kring hur väl man känner den andre uppkommer
i parrelationer. Partners tror och känner att de lär känna varandra bättre, men sådana föreställningar har inte
saklig grund. Om korrektheten i bedömningen av partnern ökar över tid över huvud taget så är ökningen
minimal. Ett mycket anmärkningsvärt exempel utgör de båda änkorna Ademoski, som först när deras
gemensamme partner blev funnen död blev medvetna om varandras existens. Deras man hade levt med dem i
många år och hade barn med båda kvinnorna. Ingen av dem hade upptäckt mannens dubbelliv. Swann & Gill
påtalar att människor t.ex. felbedömer sin förståelse av texter, korrektheten av svaren på allmänna
kunskapsfrågor, korrektheten hos senare erinrade bokstavsserier samt korrektheten hos
ögonvittnesidentifikationer. De hänvisar även till forskning som visat att människors förtrogenhet med en fråga
förutsäger människors tilltro till att de vet svaret bättre än förtrogenhet med svaret. ”Taken as a whole, this
literature suggests that what people think they know is not always what they really know.”

Swann & Gill pekar på spridningen av HIV virus som ett aktuellt socialt område, där människor kan ha en
alltför stor tilltro till sin bedömning av en partner. Ett annat område utgör kliniska bedömningar, där bedömare
kan tro att de kan göra alltmer korrekta bedömningar trots att ingen sådan förbättring sker.

Swann & Gill konstaterar:
”The lack of clear evidence that people´s perceptions grow increasingly accurate as relationships progress is so
surprising because such gains in accuracy seem self-evident to most of us. This state of affairs is also troubling,
for insofar as people are blissfully unaware of the accuracy of their impressions, they may grow bullish about
beliefs that ought to be treated with a grain of salt.”

Överkonfidens kan vara besvärande i många andra praktiska sammanhang. Inom affärslivet kan överkonfidens
leda till alltför stort risktagande och alltför stor tilltro till en del beslut (Shefrin, 2002). Ibland kan överkonfidens
yttra sig i övertro på tekniska system och tekniska lösningar. Tekniska system krånglar ibland och tekniska
lösningar kan t.ex. medföra besvärande bieffekter. För ett par årtionden sedan trodde man att katalysatorn skulle
lösa problemet med bilavgaserna, men sedan upptäcktes att koldioxiden som katalysatorn inte tar hand om kunde
antas bidra till växthuseffekten.

Överkonsumtionsfel
Vi kan besluta att köpa och konsumera sådant vi inte behöver eller som rentav skadar oss själva eller andra.
Mycket tydliga exempel utgör den omfattande överkonsumtion av mat, flaskvatten, godis, läsk och alkohol som
förekommer.

Andra vanliga exempel utgör klädesplagg som efter inköpet föga eller inte alls används. Andra konsumerar
psykofarmaka eller hälsokostpreparat som de inte alls behöver. Somliga skaffar sig stora räkningar för mobilprat.
Att vid semester företa långa flygresor till andra länder, när det i Sverige finns väl så attraktiva
rekreationsmiljöer, ter sig diskutabelt och även i relation till de omfattande utsläpp och den resursförbrukning
som flyget förorsakar. Hade man fått en bättre semester i Sverige kan resan betraktas som resultat av ett tankefel.
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Har man gjort resan huvudsakligen för att kunna skryta med den, så var den kanske inte resultat av ett tankefel,
men frågan är då om det inte var ett tankefel att man behövde ha resan att skryta med. Idag erbjuder för övrigt
TV- program och Internet omfattande inblickar i andra länder och kulturer, så den typen av motiv till resor borde
snarast kunna minska. Andra välkända exempel på överkonsumtion utgör inköp av onödigt påkostade och
dyrbara bilar och båtar. De transport- och säkerhetsbehov som föreligger kunde lösts med enklare modeller.

En del har råd med sin överkonsumtion som kan vara ett fantasilöst eller fantasifullt sätt att använda pengar.
Samtidigt kan de klaga på höga skatter och höga bensinpriser. Andra har inte råd med sin överkonsumtion
och kan tvingas knappa in på sådant de verkligen skulle behövt såsom tandvård eller utbildning eller hamnar
i en skuldfälla. Exempelvis försätter överdrivet mobilpratande många ungdomar i en indrivningssituation
gentemot kronofogdemyndigheterna. Att sätta en mobil i händerna på en ung person utan utvecklat
kostnadsmedvetande kan vara en björntjänst likaväl som att ge sitt barn en penningslukande bil. Det kan
stimulera till en konsumtion som mottagaren inte klarar av. Avsaknad av personligt budgettänkande vid
konsumtion utgör ett tankefel. I ett sådant budgettänkande behövs alltid en reserv för oförutsedda och
nödvändiga kostnader, t.ex. sjukdom, medicin, stulen plånbok, räntehöjningar etc. Att förbise att sådana
kostnader uppkommer i enlighet med vardagslivets villkor utgör ett tankefel.

Övermodighetsfel
Ibland tror människor att de klarar av att göra saker som det sedan visar sig att de inte alls klarar av.
Ett exempel utgör fortkörning med bil, motorcykel, snöscooter eller båt, där en förare övermodigt ökar farten
och sedan inte klarar av en uppkommande situation, ibland med svåra personskador eller dödlig utgång som
följd. Det är väl känt att detta huvudsakligen är ett manligt fenomen och att övermodet verkar vara större
i yngre år.

Ett annat exempel där åldersfaktorn ser annorlunda ut är drunkningsolyckorna. I Aftonbladet den 23 juli 2006
hävdar generaldirektör Karin Brand i Svenska livräddningssällskapet att ”Männen är överrepresenterade för
de tar fler risker”. Av redovisningen av de 32 drunknade under de första 23 dagarna i juli 2006 framgår att
endast tre har kvinnligt kön och i ett fall gäller det en flicka som slungats ur en båt, kanske till följd av ett
manligt misstag? De resterande 30 drunknade är män och av de som har ålder angiven finns 5 st i gruppen upp
till och med 20 år. Över 20 och upp till 50 år finns 2 st drunknade män i 40- årsåldern. Över 50 år och ända upp
till 81 år finns 16 st. Det är övervägande äldre män och de drunknar när de badar, simmar, fiskar. Som exempel
på övermod finns en uppgift om att flytvästen till en av de drunknade hittades flytande – han hade inte tagit på
den.

Ett mycket tydligt exempel på övermod refereras utförligt i samma nummer. En 45-åring skulle simma sin
traditionsenliga tur med sin vän 500 meter tur och retur över en sjö. Ena vägen gick bra, men när han hade cirka
30 meter kvar på återvägen ropade han att han inte mådde bra och ville ha ambulans, som tillkallades. Han
räddades iland, men avled senare under dagen. Han hade tagit på sig att göra mer än han hade resurser för. Han
var inte 25 längre utan 45 år gammal.
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Ett annat tydligt exempel refereras i Aftonbladet den 25 juli. En lyxbåt hade i hög fart kört rätt på en liten
plasteka med en familj. Ekan krossades. En medelålders kvinna i ekan fick svåra invärtes skador. Förarens
förklaring var: ”Jag höll 24 knop. Jag såg dem inte.” Den operativa chefen på Sjöräddningssällskapet, Anders
Jönsson, kommenterar olyckstypen. ”Boven är den höga farten. Föraren överskattar sin egen förmåga. Och
håller inte utkik.” Uppsikten borde rimligen öka, när farten är hög, inte tvärtom?

Övernaturliga upplevelser
Enligt Schön (2004) så fanns i bondesamhället en utbredd tro på att man verkligen kunde möta övernaturliga
väsen eller bli utsatt för magiska krafter. Även idag kan liknande föreställningar förekomma. Från forskningen
har man ofta sökt psykologiska förklaringar och sådana ligger onekligen nära tillhands. Förväntningar och
tolkningar utifrån föreliggande kulturella eller egna föreställningar torde spela roll och kan leda till att normala
fenomen som en knarrande dörr eller en ljusreflex omtolkas i linje med den föreliggande tron. Schön pekar på att
en folkloristisk term som förr användes mer än nu är ”intressedominans”, som innebär att tolkningar styrs av
sådant som upptar intresset just när något händer. Någon kan uppleva det personen önskar eller fruktar. Enligt
Schön talas det idag mer om ”referensramar”. Denna term avser summan av de förväntningar som en individ
bär inom sig under och närmast efter upplevelsen. Schön påtalar att intressedominans spelar stor roll även
vad gäller andra iakttagelser än de övernaturliga.

”Exempelvis kom det i samband med marinens jakt på främmande ubåtar i början av 1980-talet in åtskilliga
rapporter av orimlig art. Man hade sett ubåtsperiskop även på sankmarker och andra platser där inte ens den
minsta miniubåt hade tillräckligt vattendjup.”

Överskottsmålet
Enligt Ehrenberg & Ljunggren (2006) infördes det s.k. överskottsmålet i Sveriges finanspolitik officiellt
år 2000. ”Det offentliga ska helt enkelt ta in mer pengar än man använder varje år.” Målet har preciserats
till att ett överskott av storleken två procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Tanken bakom
målet är att skapa ”sunda offentliga finanser” för att gynna tillväxt, sysselsättning och välfärd och skapa en
trovärdighet för den ekonomiska politiken. Ehrenberg & Ljunggren bestrider detta. De menar att ”Pengar är
till för att användas, det är genom att investera och öka mängden arbete som vi ökar resurserna”.
”Överskottsmålet bygger på ett fundamentalt feltänk om att det vi låter bli att göra idag skulle kunna sparas.
Så är det inte.”

Författarna uppfattar ledande s-politikers resonemang som att de tror att staten är som Joakim von Ankas
kassavalv. De menar att ”när staten tar in mer pengar än den använder så är det precis som med Joakims valv
- pengarna blir onyttiga. Möjligen kan man simma i dem, eller räkna dem.”
De konstaterar:
”Det går inte att spara på mänsklig aktivitet genom att avstå från att utföra den. Man kan inte spara ett
kärleksmöte eller en skogspromenad med en vän genom att låta bli …just det tillfället kommer aldrig tillbaka.”
Enligt Ehrenberg & Ljunggren bör pengarna i stället för att sparas användas till reformer och minskad
arbetslöshet, vilka i sin tur ökar skatteintäkterna. För år 2007 handlar det om nästan 90 miljarder.
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Det verkar som begrepp som ”sparande” och ”överskott” ses som något eftersträvansvärt i vårt tänkande, men
de kan i en del saklägen leda till att t.ex. människor och miljö far illa eller att mänskliga resurser inte används.

Övertalningsfel
Ibland kan vi låta oss övertalas till en felaktig tankegång eller felaktigt beslut av någon annan, vilket vi ibland
senare kan upptäcka och kanske till och med få lida för. Övertalningsförsök innehåller ibland tankefel och ibland
mest suggererande påståenden av typ ”Gör så här!”, ”Köp X!”, ”Strunta i Y!” Falska löften är även ett vanligt
inslag. Skeva urval av uppgifter, medvetna undanhållanden, vagheter, upprepningar och användningar av
värdeladdade och suggestiva ord samt uttalanden om kopplingar till organisationer, personer etc med hög
prestige eller kändisfaktor hör till övertalningens praktik. En idrottskändis behöver inte veta något om kalsongers
eller tofflors kvalitet och uppgifter om oberoende kvalitetstest (vilket vore relevant) saknas. Övertalning kan ofta
betraktas som lögnaktigt och väl medvetet struntprat – inte desto mindre kan den fungera.

Låter vi oss övertalas så kan det bero på att vi inte bedriver kritisk granskning. Det kritiska tänkandet kan
kopplas ur i samband med förändrade medvetandetillstånd, t.ex. eufori i gruppsituationer eller det alltför
välvilliga tillstånd som skapas hos oss av en karismatisk försäljare eller politiker. Övertalningsfel uppkommer
lättare om vi har en stark tilltro till källan för övertalningen. Om övertalningen gäller något som inte är av
intresse för oss kan det vara lämpligt att dra sig ur situationen. Om övertalningen gäller något av betydelse för
oss, så kan vi lämpligen ställa motfrågor typ ”Hur vet du detta?”, ”Vad menar du med X?, ”Varför undanhåller
du Y?” och kräva redovisning av saklig grund/fakta och avvisa inslag av känslomässig och retorisk
argumentering (manipulativt och vagt ordbabbel).

Övertygelseeffekt/övertygelsefixering (W – ”belief bias”)
Ibland kan vi följa vår övertygelse i stället för att vara logiska (se Baron, 2000; Evans et al, 1983). Logiska
resonemang kan förkastas, därför att slutsatsen inte stämmer med vår övertygelse. Logiskt ogiltiga resonemang
kan accepteras därför att slutsatsen stämmer med vår övertygelse. I praktiken verkar övertygelser ha synnerligen
destruktiva effekter vid t.ex. utredande och beslutsfattande. De kan t.ex. leda till skevt inhämtande av
information, evidensfabrikation, undanhållande av motsägande information, cirkelresonemang med övertygelsen
som startpunkt och slutsats, ensidigt bekräftelsesökande utifrån övertygelsen. Enligt min erfarenhet finns starka
övertygelseeffekter i t.ex.socialtjänstens till domstol ingivna barnavårdsutredningar, i många polisutredningar i
brottmål, i domskrivningar och i politiska beslut rörande t.ex. organisationsförändringar. Övertygelser med svag
eller frånvarande saklig grund kan även inverka vid t.ex. anställningsbeslut, medicinska beslut och ekonomiska
beslut i organisationer. För ett bättre utredande och beslutsfattande krävs att övertygelser ifrågasätts och
elimineras ur processen före beslutet tas. Det är inte rimligt att t.ex. domstolar i vårt land sitter och avgör
omhändertaganden eller dömer människor utifrån övertygelser och skeva beslutsunderlag (inte allsidiga), något
som rimligen leder till en del felaktiga domslut.

Övertygelsesynkronisering (W – ”belief overkill”)
Människor kan justera sina övertygelser kring en viktig fråga så de pekar i samma riktning, t.ex. för eller emot
ett viktigt politiskt beslut, typ omröstningen om EMU i Sverige. Propaganda torgför typiskt flera övertygelser
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som pekar i samma riktning. Logiskt finns inget hinder för att samtidigt ha flera övertygelser som pekar i olika
riktning och sakläget kan se så ut att det finns fakta som talar i olika riktning. Det verkar som om vi genom
synkronisering av flera övertygelser söker göra oss mer säkra på den position vi intar i frågan. Med andra ord
lurar vi oss själva till att tro mer på vår egen ståndpunkt. Fenomenet med synkronisering av övertygelser kan
iakttas i svenska domskrivningar, där flera synkroniserade övertygelser kan uttalas ligga till grund för ett
domslut. Ibland finns då införda övertygelser av extremt subjektiv art eller utan underbyggnad i sak med i bilden.
Fenomen som lika gärna kan tolkas i andra riktningen tolkas i samma riktning som övriga övertygelser.
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