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Sammanfattning 
Syftet är att studera människors bedömningar av svårbedömda påståenden. Totalt 20  falska, 
historiska påståenden konstruerades och bedömdes av två grupper av psykologistuderande 
(N=21; N=17), som bedömde dem som ”Ja, sant” eller ”Nej, fel” och även bedömde sin grad 
av tilltro till sin bedömning av varje påstående (”Säker, Ganska säker, Osäker”).  Långa 
påståenden skapade  inte större tilltro än korta. Bedömningarna uppfattades inte heller som 
säkrare vid långa påståenden. Sanningsillusionen, dvs. att bedömare i avsevärd utsträckning 
godtar falska påståenden, kan konstateras i resultatbilden. Stora individuella variationer i 
tilltro/skepsis till de  falska påståendena föreligger. Resultatbilden tyder på att påståenden 
med för bedömarna väl kända uppgifter (vid sidan av de felaktiga uppgifterna i påståendet) 
blir mer accepterade som sanna och skapar större tilltro till ”sann”-bedömningar. Väl kända 
uppgifter kan vara lättare att kognitivt processa (s.k. ”priming” föreligger) och kan bidra till 
att påståendena mer uppfattas som sanna än påståenden med mindre väl kända eller okända 
uppgifter. Detta tyder på att om en bedömare uppfattar sanningar i ett påstående så kan 
lögnerna i påståendet lättare bli accepterade. Relevansen för t.ex. bedömningar i många slags 
utredningsarbete och i domstolars avgöranden är uppenbar.  
 
 
Syfte 
Begreppen säkerhet/osäkerhet kan referera till kunskapsläge eller till kognitivt tillstånd 
hos en eller flera människor. Dessa båda betydelser är logiskt olika. Det är t.ex. möjligt 
att känna sig säker i sitt tänkande och känsloliv på något som objektivt granskat är osäkert 
eller som det saknas evidens för (se t.ex. Burton, 2008; Pohl, 2004).  
Syftet med denna undersökning är att skapa mer klarhet i hur osäkerhet psykologiskt hanteras 
när personer ställs inför svårbedömda påståenden, vilket torde vara vanligt, inte minst inom 
utredningsarbete, terapi, politik, medieinformation etc. Med termen ”påstående” kommer 
fortsättningsvis att menas även flera sammanhörande påståenden (miniberättelser med flera 
meningar). En utgångshypotes är att långa, mer detaljerade påståenden bedöms som sanna i 
större utsträckning än korta påståenden. En anslutande utgångshypotes är att tilltron 
(konfidensen) till egna bedömningar av påståendens sanningshalt är högre för långa 
påståenden, som innehåller fler uppgifter än korta. I övrigt kommer benägenheten att 
instämma i felaktiga påståenden och individuella variationer i instämmande och 
överkonfidens (se t.ex. Pohl, 2004) beträffande begreppet ”overconfidence”) att undersökas.  
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Metod 
Undersökaren konstruerade 10 långa historiska påståenden (4-6 rader) och 10  
korta historiska påståenden (1-2 rader). Som källa användes Widding, L. m.fl. (2002) 
”Svenska äventyr” samt några kontroller mot svenska Wikipedia.  
Det eftersträvades att påståendena skulle vara svåra att bedöma direkt utan att företa 
research. Alla påståenden var mer eller mindre felaktiga/lögnaktiga.  
 
Konstruerade påståenden placerades blandade i ungefärlig historisk tidsordning i ett formulär, 
där instruktionen var att för varje påstående ange med kryss i små svarsringar om det var 
 ”Ja, sant” eller ”Nej, fel”. Vidare instruerades de svarande att bedöma varje avgivet svar 
som ”Säker”, ”Ganska säker” eller ”Osäker” (alternativen fanns i denna ordning med små 
ringar under).  
 
Inget sades om huruvida det ingick både sanna och falska påståenden i materialet och 
utgångshypoteserna nämndes inte för bedömarna.  
I resultatavsnittet återges alla påståenden (kursiverad text) ordagrant och med exakt samma 
ordningsföljd och radbrytning som i det använda formuläret.  
 
Formuläret administrerades till två halvklassgrupper på termin 1 psykologprogrammet (A 
med 21 deltagare och B med 17 deltagare) vid laborationstillfälle fredagen den 12 dec 2008 i 
undervisningssal L103 på Örebro universitet. Deltagarna uppmanades att snabbt arbeta sig 
igenom formulären och ifyllandet tog approximativt 6 minuter med mindre variationer mellan 
deltagarna. Alla hade bedömt alla påståenden och gjort konfidensbedömningar 
(tilltro/säkerhetsbedömningar) på den tregradiga skalan utom en deltagare som inte hunnit 
med de sista fyra påståendena.  
 
Resultat 
Resultaten vad gäller ja- respektive nej-svar kommer här att redovisas såväl för alla 
påståenden som övergripande över respektive grupp och över hela gruppen. Resultaten för 
grupperna har behållits därför att den senare gruppens resultat utgör en replikation av den 
förstas resultat och för att visa vilka skillnader som ibland kan uppkomma vid små 
gruppstorlekar. Utfallet vid bedömningen av påståendena diskuteras i anslutning till 
respektive resultat.  
 
Först redovisas utfallet för vart och ett av de historiska påståendena. Som 
påpekats innehöll alla påståenden minst ett och ofta flera fel i sak. Det rätta svaret var därför 
”Nej, fel” för samtliga 20 påståenden. Samtliga ja-svar var därmed felaktiga. Om  
den svarande markerat ”Säker” eller ”Ganska säker” för ett felaktigt ja-svar anses tankefelet 
överkonfidens föreligga. Nej-svaren däremot kan sägas få olika konfidensbedömningar, men 
eftersom alla nej-svaren är korrekta, så kan enligt definitionen av överkonfidens ingen sådan 
föreligga för nej-svaren, även om det antagligen förekom att en och annan inte hade tillräcklig 
grund för bedömningarna ”Säker” eller ”Ganska säker”, men sådana bedömningar kan t ex. 
även ha berott på att bedömaren visste det rätta svaret.  Konfidensbilderna för samtliga 
påståenden redovisas för hela gruppen (A + B) med 38 deltagare.  
 
Utgångshypoteserna prövas. Vidare klargörs styrkan av sanningsillusionen genom 
att totalt antal ja-svar respektive totalt antal nej-svar beräknas och jämförs. Den totala 
konfidensbilden redovisas. Individuella variationer i mängden ja-svar och i överkonfidens 
redovisas.  
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Påståenden 
Alla påståenden redovisas exakt som de stod i formuläret. Resultaten redovisas i tabeller,  
där jag avstått från rubriker och endast anger tabellnummer inom parentes omedelbart före.  
Det första påståendet var följande:  
 
1. Rökstenen med runor från 800-talet som står vid Röks kyrka 
 några hundra meter från Europavägen mellan Mjölby och  
Ödeshög tillkom genom en skicklig förfalskning 1862. 
Runstenen påstods då ha hittats inmurad i en kyrkmur. 
 
Fel: Stenen finns och har varit inmurad, men är inte förfalskad enligt historikerna. 
 
Följande resultat erhölls (tab 1):   
 
 
                        Ja, sant       Nej, fel 
 
Grupp  A         13                 8      
 
Grupp  B          11                6 
 
Totalt               24               14 
 
 
 
Konfidensbild för samtliga 38 svar är följande (tab 2):  
  
                    Säker    Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar               2                 2             20 
 
Nej-svar             0                 2             12 
 
Alla uppgifter utom den om ”förfalskning” är sanna. Totalt 24 st (63%) bedömer påståendet 
som sant. Någon överkonfidens föreligger på så sätt att 4 st har bedömt sitt felaktiga ja-svar 
som  ”Säker/Ganska säker”. Det är möjligt att specifikationerna kring tidpunkter och den 
noggranna beskrivningen av positionen gett suggestioner om att alltihop är sant och 
medverkat till övervikten av ja-svar.   
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2. Missionären Ansgar led martyrdöden i Sverige vid sin andra 
 återresa från Birka 841. 
 
Fel: Ansgar ville bli martyrdödad, men det förunnades honom inte. Han gjorde två resor 
till Sverige och dog i rödsot i Bremen 865.  
 
Följande resultat erhölls (tab 3): 
 
                      Ja, sant       Nej, fel 
 
Grupp A         11               10 
 
Grupp B          10                 7 
 
Totalt              21               17 
 
 
 
Konfidensbild för samtliga 38 svar är följande (tab 4): 
 
                      Säker       Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar              1                5                     15 
 
Nej-svar            0                3                     14 
 
Någon överkonfidens, som kan uppskattas av Ansgar, föreligger på så sätt att 6 st har bedömt 
sitt felaktiga ja-svar som  ”Säker/Ganska säker”. Martyrer har ju förekommit allmänt sett i 
kristendomens historia och det kan vara den vetskapen som skapar några ja-svar extra och 
bidrar till viss överkonfidens. Men resultatbilden är så jämn att den lätt kunde uppkommit 
genom att kasta krona om svaret ett antal gånger.  
 
3. Danska trupper på 5000 man under befäl av kung Valdemar 
 Atterdag landsteg 1351 på Gotlands västkust norr om Visby. 
 De möttes av ett uppbåd av gotländska bönder, som  
snabbt drog sig undan inför övermakten och danskarna kunde 
 utan nämnvärd strid inta Visby. 
 
Fel: Det var 2500 man (inte 5000) som landsteg 1361 (inte 1351) och en god bit  söder om 
Visby (inte norr om). Bönderna, barn, åldringar och handikappade drog sig inte undan utan lät 
sig blodigt slaktas av de övermäktiga danskarna – ett par tusen döda.  
Följande resultat erhölls (tab 5):  
 
                     Ja, sant          Nej, fel 
 
Grupp A        11                  10         
 
Grupp B         12                   5 
 
Totalt             23                  15 
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Konfidensbild för samtliga 38 svar är följande (tab 6):  
 
                     Säker     Ganska säker       Osäker 
 
Ja-svar             0                  5                    18  
 
Nej-svar           0                  3                     12 
 
Att danskarna varit på Gotland och härjat vet nog flertalet bedömare. Att bönderna skulle 
dragit sig undan den danska övermakten kan ju låta som en mycket rimlig historia, varför 
begå självmord? Vetskap om landstigningen och sannolikhetsbedömning kan ha bidragit  
till övervikten ja-svar, trots att en handfull felaktiga uppgifter finns med. Observera att 
sifferuppgifterna kan te sig rimliga vid ett vagt minne av att ha hört talas om invasionen. 
Någon överkonfidens föreligger på så sätt att 5 st bedömt sitt felaktiga ja-svar som ”Ganska 
säker”.  
 
4. Vid Stockholms blodbad 1520 halshöggs ett antal personer 
 som samarbetat med  danskarna.  
 
Fel: Det anses vara danske kungen Kristian II som gav order och hade starkt stöd av  
påvens ombud, den katolske ärkebiskopen och andra hämndgiriga prelater. Det var 
mycket Sturepartiets anhängare och kyrkomotståndare som drabbades plus en mängd 
av motståndarnas tjänstefolk. Kristian II lät därefter halshugga många andra på andra orter i 
Sverige. (Det gick ju inte så bra då motreaktion med Gustav Vasa m.m. kom.)  
 
Följande resultat erhölls (tab 7):  
 
                         Ja, sant         Nej, fel 
 
Grupp A              18                  3 
 
Grupp B               11                 6 
 
Totalt                   29                 9 
 
 
Konfidensbild för samtliga 38 svar är följande (tab 8):  
 
                       Säker    Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar                4                 13             12 
 
Nej-svar              3                  2                4 
 
Detta är en central händelse i svensk politisk historia med cirka 80 st halshuggna och 76% 
håller  felaktigt med om påståendet. Historielärarna skulle gråta blod. Alla bör ha fått höra och 
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läsa om detta inom gymnasieämnet historia och vi  får här en belysning av fungerande hos 
semantiskt långtidsminne, vilka grova fel som kan uppstå genom efterkonstruktion.  
Omfattande överkonfidens föreligger på så sätt att 17 st bedömt sitt felaktiga ja-svar som 
”Säker/Ganska säker”. Hur kan de många ja-svaren och överkonfidensen ha uppkommit ? 
Påståendet verkar enbart innehålla sådant som alla hört och läst och är lätt att känna igen och 
som förmodligen nästan alla  känner igen (Stockholms blodbad, danskar i Sverige, 
halshuggning, början av 1500-talet). Men vad gör man kognitivt om man inte kommer ihåg 
mer exakt  vad som hände, vem som halshögg vem? Ja, när alla komponenter uppfattas som 
riktiga, så kanske även antydan om vem som halshögg vem uppfattas som riktig. Man kan  
lita på hela påståendet då det innehåller så många korrekta komponenter. Det matchar så 
mycket av mångas befintliga minnesbilder från historieundervisningen. Det är dessutom en  
rimlig logik vid försök till rekonstruktion att det var personer som samarbetat med danskarna 
som borde ha blivit avrättade (visst det borde de ju bli ur svensk nationalistisk synpunkt).  
Men det var en alternativ politisk logik som gällde här: den danske kungen sökte stärka sin 
makt genom att avrätta svenskar. Det verkar inte ha legat lika nära tillhands att göra en sådan  
minnesrekonstruktion, trots att det är denna bild som bör ha förekommit i 
historieundervisningen. Utfallet av bedömningarna av detta påstående med all felbedömning 
och överkonfidens är onekligen lärorik. Bedömarna låter sig suggereras beträffande den  
politiska innebörden av händelsen – vem som avrättade vem.  
 
 
 
5. I slaget vid Brunkeberg 1492 segrade danske kung Kristian 
 över riksföreståndaren Sten Stures trupper.  
 
Fel: Danskarna besegrades och flydde på sina skepp och det hände 1471 (inte 1492).  
Striden stod vid vad som idag är Stockholms centralstation och Tegelbacken intill. 
 
Följande resultat erhölls (tab 9):  
 
                       Ja, sant      Nej, fel 
 
Grupp A            14              7 
 
Grupp B            12               5    
 
Totalt                 26             12 
 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 10): 
 
                      Säker       Ganska säker    Osäker 
 
Ja-svar                0               6                     20 
 
Nej-svar             2               2                       8 
 
En anmärkningsvärt stor andel (68%) håller med om det felaktiga påståendet. Men 
överkonfidensen är inte lika stark som för påstående nr 4. Bedömningssituationen påminner 
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om den gällande påstående nr 4, då komponenterna förmodligen är välkända från historie- 
undervisningen, men kanske inte riktigt lika upprepade som de i det mer dramatiska påstående 
nr 4. Förekomsten av ett antal sanna komponenter kan göra att påståendet matchar 
minnesbilden hyggligt och blir då godkänt för många bedömare. Men hur kan minnet bli  
så lågnationalistiskt att det utan vidare låter danskarna vinna, när svenskarna vann ?  
Även vid bedömning av detta påstående låter sig bedömarna suggereras beträffande vem 
som segrade över vem utifrån de sanna komponenterna (Brunkeberg, kung Kristian, Sten 
Sture). Den politiska innebörden är ju liksom i fallet med Stockholms blodbad mer abstrakt 
än de konkreta sanningarna om vem, var och när. Det verkar som det finns svårigheter att 
inse att den politiska innebörden är felaktigt beskriven. Att Sten Stures mannar jagade  
danskarna ner i vattnet, en del drunknade när de flydde till skeppen, är ändå rätt konkret 
politik. Är det mest en del konkreta fenomen som personer, platser, byggnader m m som  
blir kvar i minnet av skolans historiekunskaper ? Politiska innebörder är inte så konkreta.  
 
 
6. Vid regalskeppet Vasas förlisning 1630 drunknade, såvitt 
 känt, bara två personer.  
 
Fel: Uppgifterna pekar på ett 50-tal döda.  
 
Följande resultat erhölls (tab 11):  
 
                     Ja, sant        Nej, fel 
 
Grupp A          6                 15         
 
Grupp B          7                  10 
 
Totalt             13                  25 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 12): 
 
                      Säker    Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar              1                 3                 9 
 
Nej-svar            3                10              12 
 
Även här finns en liten mängd överkonfidens (4 st ”Säker/Ganska säker”) för felaktiga ja-
svar.  Det korrekta nej-svaret drar här till sig en del rimliga konfidensbedömningar, vilka  
kan sammanhänga med att svarande vet hur många som drunknade eller gör en 
sannolikhetsbedömning att 2 st är för litet antal. Det är möjligt att det väsentligen är  
sannolikhetsbedömning som gör att 25 st svarande ger ett nej-svar. Resten av  påståendet 
innehåller välkända uppgifter och dessutom ett inplanterat saklighetstecken (”såvitt känt”).  
Uppgifterna är nog ungefär lika kända som uppgifterna om Stockholms blodbad, men  
hade det påståtts att bara 2 st avrättades, så hade nog de flesta bedömt även det påståendet 
sannolikhetsmässigt. Majoriteten nej-svar verkar visa att de svarande inte håller med om  
vad som helst, inte låter sig suggereras att instämma när starkt tccken på fel föreligger.  
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7. På 1600-talet brändes häxorna i Sverige i regel levande.  
 
Fel: I Sverige halshöggs häxor före bränningen, men i många andra länder  
        brändes häxor levande.   
 
 
                            
Följande resultat erhölls (tab 13):  
 
                             Ja, sant     Nej, fel 
 
Grupp A                   19             2 
 
Grupp B                   14             3 
 
Totalt                        33            5 
 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 14):  
 
                          Säker    Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar                   9              17                 7 
 
Nej-svar                 1               2                  2 
 
Mycket stor överkonfidens föreligger på så sätt att 26 st bedömt sitt felaktiga ja-svar 
som ”Säker/Ganska säker”. Häxprocesserna och häxbränningen är ett mycket omtalat 
historiskt tema och det förekommer även i filmer, där det kan ha förekommit att påstådda 
häxor brändes levande - mer effektfullt, men även korrekt återgivet vad gäller många andra 
länders avrättningspraxis. De svarande bortser från att det i just Sverige fanns så pass  
mycket humanitet gentemot de  dömda häxorna att dessa först halshöggs och sedan brändes 
(så skedde ju t.ex. tidigare vid Stockholms blodbad 1520 att en bödel först halshögg 
alla och att de sedan brändes. svensk bränning av levande häxor verkar vara en kulturell 
faktoid (utbrett falskt försanthållande) som det gick att få 33 st (87%) att instämma med.  
Det kan även konstateras att de tre inledande komponenterna i påståendet (1600-tal, 
brändes häxor, i Sverige) är korrekta och mycket upprepade. De svarande får här en god 
matchning med vad de redan vet. Att detaljen ”levande” skulle kunna vara ”döda” är de 
svarande föga benägna att tänka på (tankefelet imperfecta enumeratio = ofullständig 
uppräkning/förbise alternativ) eller den stämmer väl med den kulturellt spridda  
bild som de svarande redan har, dvs. inte bara en partiell matchning utan en total matchning 
med existerande minnesbild. Uttrycket ”i regel” ger dessutom sken av saklighet, då 
det antyder undantag som brukar finnas.  
 
 
 
 
 



 9

8. I slaget vid Narva 1709 mötte en svensk armé anförd av 
 Karl XII en dubbelt så stor rysk styrka, varvid kungen 
 kringrändes och tillfångatogs, men förhandlade sig fri mot en 
 lösensumma på 350.000 riksdaler.  
 
Fel: Slaget stod 1700 (inte 1709) och svenskarna vanna storseger med 15.000 döda ryssar 
(667 döda på svensk sida) och 12.000 tillfångatagna samt lades beslag på tsarens krigskassa. 
Karl XII tillfångatogs inte.  
 
                           
 
Följande resultat erhölls (tab 15):  
 
                              Ja, sant     Nej, fel 
 
Grupp A                  7             14                
 
Grupp B                  8                9 
 
Totalt                     15             23 
 
 
 
 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 16): 
 
                        Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar                1               2                 12 
 
Nej-svar             0                6                 17 
 
Här är nej-svaren betydligt fler än ja-svaren och överkonfidensen mycket liten. Osäkerheten  
är stor med 29 st som bedömt sitt svar som ”Osäker”. Det tycks inte vara så att nej-svararna 
i någon stor utsträckning vet att beskrivningen av slaget vid Narva är mycket felaktig, då hela 
17 st osäkerhetsmarkerat sitt nej-svar. Men den felaktiga beskrivningen kan inte matcha deras 
minne särskilt väl utöver att alla vet att Karl XII existerat och slogs i Ryssland. En del känner 
nog också till namnet Narva. Men att Karl XII skulle ha tillfångatagits och fått lösas ut kan  
de inte ha någon minnesbild som matchar, något som kan resultera i stor osäkerhet.  Denna  
bedömningssituation med låg grad av matchning hanteras genom många nej-svar och 
omfattande osäkerhetsmarkering. De flesta avfärdade alltså en sådan här i och för sig 
teoretiskt möjlig historia.  
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9. Vid kalabaliken i Bender 1713 besegrade Karl XII:s karoliner 
 en rysk styrka som försökte tillfångata kungen. 
  
Fel: Svenskarna förlorade en mindre  strid mot turkar, som tillfångatog kungen.  
 
Följande resultat erhölls (tab 17):  
 
                        Ja, sant   Nej, fel 
 
Grupp A             10           11 
 
Grupp B               9             8 
 
Totalt                  19          19 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 18): 
 
                    Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar           0                   4              15 
 
Nej-svar         0                   2              17 
 
 
Ja-svaren och nej-svaren är exakt lika många och överkonfidensen är liten. Det är  
totalt 32 st som bedömt sitt svar med ”Osäker”. De som svarat nej har inte heller  
haft någon klar minnesbild att jämföra med. Att bara minnas att kungen varit inblandad 
i ett väpnat  bråk i Bender räcker inte för att avgöra, om beskrivningen av vem som  
bråkade med vem och hur det slutade, är korrekt. De svarande hamnar i en 
bedömningssituation med låg matchning och har i princip att kasta krona om att  
svara ja eller nej.  
 
10. Den svenske mästerkaparen ”Lasse i Gatan” ledde ofta 
 själv kapningarna, men dog utfattig. 
 
Fel: Den av Karl XII, till vissa andra länders förtret, statslegitimerade kaparen Lars 
Gatenhielm var en skicklig ledare, organisatör och affärsman som föga deltog ute på havet 
utan skötte kaparflottan från land. Han dog ung, men rik, och hustrun tog över ledningen av 
kaparbolaget. 
 
Följande resultat erhölls (tab 19):   
 
                         Ja, sant   Nej, fel 
 
Grupp A               14           7 
 
Grupp B                 9            8 
 
Totalt                   21           15 
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Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 20): 
 
                     Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar               1                1              21 
 
Nej-svar             0                0              15 
 
I detta fall känner förmodligen ingen till något om kaparen och osäkerhetsmarkeringarna 
(36 st, dvs. 95%) framstår som lämpliga. I princip rådde en situation med kronkastning 
om svaren. Ja-svarare kan något ha låtit sig påverkas av att det är en bra historia med en  
kapare som sliter ute på havet och dör utfattig. De svarande kunde även ha funderat över  
logiken. Om det var en mästerkapare, så borde det funnits rikedom när han dog. Men 
eftersom antalet ja-svar överväger något så kan det inte ha varit många som förde något 
sådant resonemang.  
 
11. Efter sin död vid Fredrikstens fästning 30 november 1718 
 balsamerades kung Karl XII och bars på bår av en styrka på 
 40 soldater med officerare i en 18 dagars likfärd i januari 
 1719 genom Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland och  
Uppland till Karlbergs slott i Stockholm.  
 
Fel: Ett stort följe på ett par hundra personer utgick från Uddevalla, där kungen balsamerats, 
och tog vägen genom Västergötland och ankom Stockholm efter 25 dagar efter diverse 
krogsmitningar etc. Följet använde hästvagnar och stora mängder hästar fick slita hårt. 
Kungen bars inte på bår av några soldater. Enligt Gustaf Cederströms välkända målning 
”Karl XII:s likfärd” (målad 1878) så bärs kungen i axelhöjd av soldater, men denna målning 
återger inte vad som faktiskt hände.  
 
Följande resultat erhölls (tab 21):  
 
                       Ja, sant   Nej, fel 
 
Grupp A              14          7         
 
Grupp B               14         3 
 
Totalt                    28       10 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 22): 
 
                     Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar             1                9                18 
 
Nej-svar           2                1                  7 
 
Här föreligger en stor andel ja-svar (28 st, 74%) och överkonfidens hos 10 st. Möjligen härrör  
denna svarsbild delvis från påverkan från Cederströms målning, ett slags kulturell faktoid som  
Cederström skapade. En fråga som få verkar ha ställt sig är om det är  realistiskt på dåtidens 
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vägar att bära kungen på bår den angivna sträckan (cirka 50 mil om man gör en uppskattning) 
på endast 18 dagar, dvs. cirka 3 mil om dagen. Hästföljet behövde 25 dagar, men blev förstås 
trögrörligt på grund av sin storlek. Det finns dock mycket i påståendet som verkar troligt och  
matchar den historiska minnesbilden av att kungen dog och rimligen bör ha forslats till 
Stockholm och de nämnda landskapen ter sig rimliga om färden utgår från Norge  (nu gjorde 
den inte det). En del kan dessutom på grund av Cederströms målning ha minnesbilden att  
kungens blev buren på bår vägen från Norge. Påståendet verkar ha god logik så när som på 
den korta tiden 18 dagar, vilket man inte lägger märke till utan noggrannare och mer 
tidskrävande granskning. För de flesta blir det kanske en god matchning med befintlig 
minnesbild, vilket kan  förklara det höga antalet ja-svar.  
 
 
12. I slaget vid Baggenstäket i inloppet till Stockholm 1719 
 besegrade en rysk anfallsstyrka på 12000 man i båtar en 
 svensk styrka på 4000 soldater, varav 1700 stupade. 
 Men ryske tsaren tvekade att inta Stockholm och 
 återkallade sina stridskrafter för andra syften. 
 
Fel: En liten svensk styrka på 700 man utförde en av den svenska historiens största 
bragder (slakten av 15000 ryssar vid Narva väger lätt i jämförelse) när den lyckades jaga iväg 
en stor rysk styrka på 6000 man (dvs. 8-9 ggr större än den svenska), av vilken 400 dödades 
av svenskarna, och därmed rädda Stockholm undan död och förstörelse.  
 
 
 
 
Följande resultat erhölls (tab 23):  
 
                            Ja, sant   Nej, fel 
 
Grupp A                 8             13 
 
Grupp B                 4              13 
 
Totalt                    12             26 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 24): 
 
                      Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar              0               0                 12 
 
Nej-svar            0               4                 22 
 
Här finns hela 26 st (68%) nej-svar och det saknas helt överkonfidens för de felaktiga ja-
svaren. Mycket stor osäkerhet råder hos de svarande, vilken i stor utsträckning resulterat 
i nej-svar och förmodligen under inverkan av sannolikhetsbedömningar av förloppet. Det kan 
misstänkas att denna händelse som inträffat (men på annat sätt) inte är så känd och omtalad 
som händelserna i en del andra påståenden. Det ter sig för en del bedömare antagligen 
osannolikt både att ryssarna gett sig iväg när de besegrat svenskarna och hade huvudstaden att 
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förstöra och plundra samt att tsaren skulle ha varit närvarande och gett reträttorder (på den 
tiden fanns ju inga mobiler att hålla kontakten med anfallsstyrkan på avstånd). Varför skulle 
anfallet ha gjorts om man inte ville inta Stockholm? Påståendet har med rätt uppfattats som 
suspekt av många. Dessutom kan det tilläggas så bör en god sann historia helst innehålla 
svensk seger.  
 
Intressant hade här varit om ett korrekt påstående (svensk seger vid styrkeförhållandet 
700/6000) skulle bedömts som osannolikt och felaktigt. Det var ju en osannolik seger 
styrkemässigt sett och bör ha haft med skicklighet och fördel av hemmaplan att göra.  
Ibland är det osannolika sant.  
 
13. Den danske viceamiralen Tordenskiold attackerade 1719 
 med en flottstyrka Carlstens fästning i Marstrand, men 
 tvingades ge upp angreppet och riktade i stället ett angrepp 
mot Älvsborgs fästning vid inloppet till Göteborgs hamn. 
 Denna intogs, men en svensk styrka lyckades jaga iväg 
 Tordenskiolds mindre styrka.  
 
Fel: Marstands fästning kapitulerade först för Tordenskiold och senare lyckades Tordenskiold 
inte inta Älvsborgs fästning utan blev bortjagad. Det finns alltså två stycken felaktiga 
förloppsbeskrivningar i påståendet. 
 
Följande resultat erhölls (tab 25):  
 
 
                      Ja, sant   Nej, fel 
 
Grupp A            10          11 
 
Grupp B             13           4 
 
Totalt                 23          15 
 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 påståenden är följande (tab 26): 
 
                     Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar              0              4                  19 
 
Nej-svar            0              3                  12 
 
 
Knappast någon deltagare kan känna till vad som hände. Detta är inga omtalade händelser 
och det finns inga minnesbilder att matcha påståendet mot. Det kan då tänkas att några  
svarande bedömt sannolikheten och anfallarpsykologin som hygglig för historien, dvs. att 
Tordenskiold misslyckas med den första fästningen och i stället ger  sig  på och intar en annan 
och även rimligt att han inte lyckas hålla en  fästning i inloppet till Göteborg, som borde vara 
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mycket viktig för svenskarna. Detta skulle kunna ha givit någon övervikt för ja-svaren och 
kanske har bidragit till den lilla överkonfidens som finns (4 st).  
 
14. Bohuslän hade under tiden 1811-1847 en sillperiod, då man 
 tog upp stora mängder sill, som kokades till tran. Avfallet 
 vid kokningen, s k grums, kunde användas till bränsle för 
 mer kokning. Tran exporterades på tunnor till främst 
 Tyskland och England, där det användes som bränsle 
 till kaminer och lyktor samt till målning.  
 
Fel: Det förekom sillperioder 1747-1809 och 1877-1906, men inte 1811-1847. Mycket tran  
gick också till Frankrike och särskilt till gatlyktorna i  Paris.  
 
 
Följande resultat erhölls (tab 27):  
 
                                  Ja, sant   Nej, fel 
 
Grupp A                         13         8 
 
Grupp B                          12         5 
 
Totalt                              25        13 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 28): 
 
                               Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar                       0               4                   21 
 
Nej-svar                     1              2                    10 
 
 
De flesta (25 st, 66%) har gett ja-svar och överkonfidensen är liten. Hela 31 st (82%) 
har bedömt sitt svar som ”Osäker”. Förmodligen har få hört talas om sillperioderna, 
men uppgifterna i påståendet verkar som en rimlig praktisk och handelsmässig historia och 
om de godtas ligger det nära tillhands att den angivna felaktiga tidsperioden godtas också. 
 
 
15. Ostindiska kompaniets i Göteborg fartyg tog under  
1700-talet mest hem sidentyger och porslin.  
 
Fel: Det bör stå te och porslin i nämnd ordning. Den största och tyngsta importvaran var i 
särklass te och därnäst porslin som bl.a. behövdes för att dricka te. Men det förekom en del 
andra varor också såsom siden, möbler, tapeter, arrak etc. Om man ur påståendet tar bort ordet 
”mest” så blir det utan tvekan helt korrekt. På grund av detta enda ord är påståendet fel.  
 
Följande resultat erhölls (tab 29):  
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                           Ja, sant     Nej, fel 
 
Grupp A                 20            1 
 
Grupp B                  17            0 
 
Totalt                      37            1 
 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 svar är följande (tab 30):  
 
                      Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar              5               19               13 
 
Nej-svar            0                 0                1 
 
 
Detta påstående drog till sig det största antalet ja-svar (37 st, 97%) av alla de tjugo 
påståendena. Dessutom kan noteras överkonfidens för 24 st av ja-svaren. dvs. 
överkonfidensen är 65%.  
 
Förklaring till denna svarsbild kan vara att påståendet stämmer väl med de svarandes 
befintliga föreställningar om vilka slags varor som kommer från Kina. Att Ostindiska 
kompaniet existerade och att dess skepp tog hem varor från Kina under 1700-talet är nog väl 
kända fakta för de medverkande bedömarna. Till detta kommer de välkända fakta att både 
sidentyger och porslin kan komma från Kina. En del kanske inte uppfattar problemet med 
ordet ”mest” och även om de gör det kan det vara svårt att snabbt inse att det borde stå en 
eller två andra varor på grund av detta ”mest”. Det är möjligt att många inte alls 
uppmärksammat att det står ”mest”, då det finns ett flertal andra komponenter att belasta 
uppmärksamheten/arbetsminnet med (jfr Millers magiska tal 7 plus/minus 2). Påståendet 
uppvisar mycket god matchning med de väl inarbetade minnesbilder som deltagarna har. En 
liten lögn med ett enda ord uppmärksammades inte och skulle krävt god varukännedom för att 
inses. 
 
Det kan också hävdas att här föreligger hög grad av s k ”priming” (träning av nervbanorna)  
när det gäller de i påståendet ingående komponenterna och själva importidén. Denna  
priming kan resultera i många ja-svar och omfattande överkonfidens.  Priming, att det flyter 
lätt i den kognitiva processen, kan inge en falsk känsla av säkerhet.  
 
 
16. Den store nationalpoeten Bellman gick ur tiden 1781  
vid 39 års ålder och få insåg då hans storhet som skald.  
”Fredmans epistlar” utkom i bokform först efter hans död 
 och inte förrän 1812. Tre år senare uppsattes en gravsten 
 över hans fattiggrav på Ulla Winblads initiativ.  
 
Fel: Bellman avled 1795 vid 55 års ålder och ”Fredmans epistlar” utkom 1790, dvs. fem år 
före Bellmans död. Ingen gravsten uppsattes över hans fattiggrav och Ulla Winblad avled 
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redan 1797. År 1851 reste Svenska akademin en minnessten på Klara kyrkogård. Allt är 
således fel utom att Bellman och Ulla Winblad existerat på 1700-talet och att Bellman  
skrev ”Fredmans epistlar” och att få insåg hans storhet vid hans död. Alla tidsuppgifter 
är fel och gravstenen och Ulla Winblads initiativ är fel.  
 
 
Följande resultat erhölls (tab 31): 
 
                                Ja, sant     Nej, fel 
 
Grupp A                      19            2 
 
Grupp B                       14           3 
 
Totalt                           33           5 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 38 påståenden är följande (tab 32): 
 
                            Säker   Ganska säker   Osäker 
 
Ja-svar                    0               13                20 
 
Nej-svar                 1                  2                 2 
 
Här svarar hela 33 st (87%) ja och 13 st uppvisar överkonfidens. Den påtagliga omfattningen  
av osäkerhet kan ha att göra med svårigheterna att avgöra om tidsuppgifterna är korrekta – 
ingen kan rimligen ha haft tidsuppgifterna kring Bellman exakta i minnet. Påståendet ger  
en god historia utan något logiskt frågestecken. Tre centrala komponenter: Bellman, Ulla 
Winblad och ”Fredmans epistlar” är kulturellt mycket inarbetade och säkerligen välbekanta 
för de svarande i stort. Detta gör att påståendet går snabbt och lätt att ta till sig (avsevärd  
”priming” föreligger hos de svarande) och acceptera, vilket ger en mycket hög andel ja-svar.  
 
 
17. På 1650-talet hade den svenska  stormakten ett eget fort 
 på Guldkusten i Afrika, där ett svensk-afrikanskt kompani 
 bedrev guldaffärer och handel ända till 1704. Den svenske 
 delägaren Louis de Geer gjorde framstötar till drottning 
 Kristina om att få tillstånd att bedriva handel med afrikanska 
 slavar, men denna begäran avslogs av drottningen.  
 
Fel: Drottningen gav dessvärre tillstånd till slavhandel.  
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Följande resultat erhölls (tab 33):  
 
                           Ja, sant     Nej, fel 
 
Grupp A                 9             11 
 
Grupp B                 7              10 
 
Totalt                    16             21        Bortfall 1 
 
 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 37 svarande är följande (tab 34): 
 
                        Säker     Ganska säker     Osäker 
 
Ja-svar                  1                3                   12 
 
Nej-svar                1                5                   15 
 
Här är nej-svaren i knapp majoritet och några svarande kan ha vetat att svenskarna bedrev 
slavhandel. Temat svensk slavhandel är dock inget som förekommit särskilt frekvent i  
media i svensk kultur.  
 
 
18. Sverige förbjöd slaveri på sin koloni i Västindien 
 redan 1787, långt före USA:s nordstater. 
 
Fel: Sverige förbjöd slaveri 1847, långt efter USA:s nordstater.  
 
Följande resultat erhölls (tab 35):  
                      
                     Ja, sant     Nej, fel 
 
Grupp A           8             12 
 
Grupp B            4            13 
 
Totalt              12            25        Bortfall  1 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 37 svarande var följande (tab 36): 
 
                   Säker     Ganska säker     Osäker 
 
Ja-svar           0               0                      12 
 
Nej-svar        0                5                      20 
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Här svarar 25 st (68%) korrekt nej och grunden kan misstänkas delvis vara att en del  
känner till något om detta pinsamma faktum ur vår historia. De som svarat ja saknar  
även helt överkonfidens.  
 
 
19. Den svenska regeringen tillfrågade på Napoleons råd 
 1810 Jean Baptiste Bernadotte om att bli svensk kung.  
 
Fel: Napoleon gav aldrig något råd i frågan. Bernadotte blev kung efter en intensiv 
propagandakampanj och intrigerande för honom själv. Han hade bl.a. en agent i Sverige som 
lobbade  intensivt för honom. 
 
 
Följande resultat erhölls (tab 37):  
 
                           Ja, sant     Nej, fel 
 
Grupp A                16            4 
 
Grupp B                 10           7 
 
Totalt                     26          11    Bortfall  1 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 37 svarande är följande (tab 38):  
 
                  Säker     Ganska säker    Osäker 
 
Ja-svar           4               5                   17 
 
Nej-svar         0               4                     7 
 
Beträffande detta påstående så vet rimligen alla svarande att Bernadotte blev svensk kung 
ungefär vid nämnd tidpunkt och han bör då rimligen ha tillfrågats själv. Napoleon är även han 
en för alla välkänd och ofta omtalad person under samma period. Det ligger nära tillhands att 
tänka sig att Napoleon skulle kunna ha gett råd via någon av dåtidens kanaler mellan 
ländernas ledningar. Det går snabbt och lätt att processa påståendet, vilket resulterar i ett stort 
antal ja-svar (26 st, 70%) och påtaglig överkonfidens (9 st). 
 
20. År 1863 storstrejkade sågverksarbetarna i Sundsvalls- 
trakten, när de ställdes inför omfattande uppsägningar 
 och en beslutad 20% lönesänkning. Militär inkallades 
 och sköt skarpt mot 1200 obeväpnade strejkande, varvid 
 28 arbetare dog. Strejkledarna fängslades och dömdes. 
 Arbetarna tvingades återgå i denna Sveriges första strejk.  
 
Fel: Denna Sveriges första strejk ägde rum 1879 (inte 1863). Militären sköt aldrig, ingen dog, 
men en tung situation med vapenhot förelåg. Strejkledarna fängslades och friades några 
veckor senare av domstol. Många arbetare avskedades. Andra fick fortsätta med 20% lägre 
lön. Det kan vara möjligt att i minnet förväxla denna strejk med strejken i Ådalen 1931, 
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då ett omdömeslöst militärbefäl lät militär lät öppna eld mot ett demonstrationståg varvid 4 
arbetare och en åskådare dödades – en i Sverige mycket omtalad händelse. I Sundsvall tog 
landshövdingen befälet och utgången blev fredlig.  
 
Följande resultat erhölls (tab 39):  
 
                         Ja, sant    Nej, fel 
 
Grupp A               12             8 
 
Grupp B                11             6 
 
Totalt                    23            14     Bortfall 1 
 
 
Konfidensbilden för samtliga 37 svar var följande (tab 40):  
 
                       Säker     Ganska säker    Osäker 
 
Ja-svar              4                   5                 14 
 
Nej-svar            0                  1                  13 
 
 
Den i Sverige ofta omnämnda skottlossningen mot obeväpnade arbetare i Ådalen kan ha givit 
draghjälp åt övervikten av ja-svar (23 st, 62%) och åt överkonfidensen i 9 svar. Påståendet 
matchar partiellt händelserna i Ådalen (strejk, sågverk, militär, skjuta, döda), Tidpunkten 
1863 i påståendet matchar inte så bra, men det mänskliga minnet har ofta svårt att hålla reda 
på tidpunkter och kan flytta händelser längs tidsaxeln. Påståendet har också en rimlig, icke 
obekant logik vad gäller maktutövningens praktik. Det finns ingen anledning betvivla att  
makthavare kunde göra så här på 1800-talet. Resultatet för påstående nr 20 antyder att det  
går att få människor att acceptera ett påstående som i sitt innehåll läggs nära ett välbekant 
påstående och har god logik.  
 
 
 
Prövning av första utgångshypotesen 
Undersökningens första utgångshypotes var att de långa, mer detaljrika påståendena skulle bli  
mer accepterade som sanna än de korta, på uppgifter fattiga påståendena. Hypotesprövning 
gjordes på båda grupperna av deltagare genom att antalet ja-svar för korta (1-2 rader) 
respektive långa (4-6) påståenden räknades över respektive grupp (tab 41). 
 
                                       Långa påståenden          Korta påståenden     Hypotesbedömning 
                                           antal ja-svar                   antal ja-svar 
 
Grupp A (N = 21)                   116                             136                       Falsifierad                
 
Grupp B (N = 17)                    106                             103                      Falsifierad 
 
Hypotesen falsifieras för båda grupperna  och på hela materialet sammantaget,  
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då tendensen i antal ja-svar går emot hypotesen.  
Detta utesluter inte att den skulle kunna få stöd om den prövas med ett annat  
slags deltagare eller med ett annat innehåll i påståenden.  
 
Som framgått av diskussionen kring utfallet för varje påstående är det andra  
faktorer som kan misstänkas inverka på hur många som tror på respektive påstående 
och med vilken konfidens de tror.  
 
Sanningsillusionen (”truth bias”) 
Det är från forskningen kring lögndetektion (upptäckande av lögn) välkänt att människor 
i stor utsträckning bedömer lögnaktiga påståenden som sanna, s.k. ”truth bias” (se t.ex. Vrij, 
2008), vilken kan betraktas som ett tankefel och kan kallas för sanningsillusionen. Vi litar för 
mycket på de påståenden vi möter. Om deltagarna i denna studie varit perfekta lögndetektorer 
skulle alla svar varit nej-svar. Låt oss se vad som hände (tab 42). 
                                                
                                                           20  påståenden  
                                                 Antal ja-svar        Antal nej-svar       Summa 
 
Grupp A (N = 21)                         251                          165                  416    (bortfall 4)                    
 
Grupp B  (N = 17)                         209                          131                  340  
 
Summa                                           460                          296                  756 
 
Procentuell fördelning                   61%                          39%                100% 
 
Med perfekta mänskliga lögndetektorer skulle kolumnen för antal ja-svar enbart ha 
innehållit nollor. Med tanke på att alla påståenden var lögner (från undersökaren), så framstår 
sanningsillusionen som synnerligen stark. Dock var noga betraktade påståendena partiellt 
sanna och partiellt felaktiga, vilket kan ha stärkt sanningsillusionen avsevärt. Men det är  
ofta så det går till i många sammanhang att lögner bäddas in i sammanhang med sanna 
påståenden, så ur den synpunkten var undersökningens påståenden rimliga simuleringar 
av hur det kan gå till.  
 
 
Individuell variation i benägenhet till ja- respektive nej-svar 
Det är väl känt från studier med frågeformulär och studier rörande suggestion att människor  
är olika benägna att instämma eller säga emot. Det är förstås teoretiskt möjligt att alla skulle 
ha lika stark tendens till sanningsillusion, men så är det i praktiken inte och skillnaderna kan  
vara stora, något som ibland förbises av utredare (av överdrivna ja-sägare kan utredare och 
terapeuter få de svar de vill ha, för att nu ta ett par relevanta exempel).  
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Följande tabell nr 43 ger med kryss antal personer för varje antal av de möjliga antalen av ja-
svar för samtliga 38 deltagare på 20 påståenden (bortfall för en deltagare på 4 påståenden). 
 
Antal 
ja-svar 
 
0 = korrekt, perfekt lögndetektor (alla 38 deltagarna/kryssen borde landat här) 
1 
2 
3 
4 
5 X 
6 X 
7 XX 
8 
9 X 
10 XX 
11 XXXXX 
12 XXXXXXXXXXXXXXX     12 st 
13 XXXX 
14 XX 
15 XX 
16 XXXXX 
17 X 
18 
19 
20 
 
Sanningsillusionen visar här upp sig på individuell nivå. På ett material där alla svar idealt sett 
borde varit nej, så svarar de flesta ja och typvärdet är 12 ja-svar (och därmed 8 nej-svar). Det 
finns en variationsvidd från 5 till 17 ja-svar (och därmed från 15 till 3 nej-svar).  
 
Total konfidensbild 
Vid addition av konfidensbilderna för samtliga 20 påståenden och 38 svarande, så erhålls 
följande övergripande konfidensbild, där ja- respektive nej-svar hanteras åtskilda (tab 44). 
 
                                    Säker            Ganska säker     Osäker                    Summa 
 
Ja-svar                         34  (7,4%)      120  (26,1%)   306 (66,5%)          460  (100%) 
 
Nej-svar                       14  (4,7%)        59  (19,9%)   223 (75,3%)          296 (100%) 
 
Summa:                       48                  179                   529                        756 
 
Det framgår att osäkerheten är något större hos de svarande vad gäller de korrekta nej-svaren. 
Detta kan tyckas paradoxalt då korrekta kunskaper i någon mån borde användas vid 
tillkomsten av nej-svar och bidra till upplevelse av säkerhet i svaren.   
Ger ja-svar upphov till något större upplevelse av säkerhet hos svaret än nej-svar ? Ett nej-
svar kan kräva mer kognitiv ansträngning (t ex övervägande av något suspekt i påståendet, att 
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orka gå emot påståendet) än ett ja-svar som  inte kräver någon reflektion utan bara att man 
okritiskt och bekvämt följer med och bekräftar påståendets tankegång/ar/. Kan enighet med 
ett påstående ge ett sakligt sett obefogat tillskott av konfidens? Att säga emot  kan  skapa  
mer uppmärksamhet på risken att ha fel och sänka konfidensen för svaret.. Skillnaden på 9% i 
”Osäker”-bedömningar behöver förstås inte kvarstå vid replikationer av undersökningen.  
 
Prövning av den andra utgångshypotesen: konfidens vid bedömning av långa respektive 
korta påståenden 
Genom addition av konfidensbilderna för långa respektive korta påståenden, för både ja-svar 
och nej-svar,  låter sig konfidensbilden för respektive typ av påståenden fastställas. Här  
bortses från om svaret är korrekt eller inte. (tab 45) 
 
                                             Säker        Ganska säker        Osäker      Summa bedömningar 
 
Långa påståenden (10 st)       14                 76                      288                     378  
 
Korta påståenden  (10 st)       34                103                      241                    378  
 
Hypotesen att långa påståenden skulle ge upphov till stärkt konfidens falsifieras.  
De korta påståendena har givit upphov till något högre konfidens räknat över hela 
materialet i denna studie. En möjlig tolkning är att de är lättare att processa kognitivt, 
vilket kan inge en falsk känsla av tilltro.       
 
 
Individuell variation i överkonfidens 
Som överkonfidens definierades i denna studie att ange någon av konfidensbedömningarna  
”Säker” respektive ”Ganska säker”, när det avgivna svaret var felaktigt, dvs. ett ja-svar. 
Eftersom alla nej-svar var korrekta, så var frågan om överkonfidens inte aktuell där, men  
en svarande kan förstås ha mer eller mindre konfidens rörande sitt korrekta svar, så det går att 
studera konfidensen även för de korrekta svaren som redan framgått av 
konfidensredovisningarna för svaren på enskilda påståenden.  
 
Överkonfidensen för en enskild svarande kan teoretiskt variera mellan 0 och 20 ja-svar som  
givits bedömningen ”Säker/Ganska säker”. I följande tabell nr 46 redovisas antal svarande på 
varje antal överkonfidenta svar, t.ex. var det 6 st svarande som avgav 3 st överkonfidenta svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal svarande per antal 
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överkonfidenta svar (N=38) 
 
0   XXXXX                 5 st  hade ingen överkonfident bedömning                 
1   XXX                       3 st hade en enda överkonfident bedömning 
2   XXX 
3   XXXXXX 
4   XXXXXXXXX     9 st hade fyra överkonfidenta bedömningar  
5   XXX 
6   XX 
7   XXXX 
8   X 
9 
10 
11  X 
12 
13  X 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
Typvärdet för överkonfidens är 4 överkonfidenta bedömningar (9 svarande hade så många 
överkonfidenta bedömningar). Det framgår även att det finns en liten nollgrupp på 5 
bedömare, som inte angivit överkonfidens för något ja-svar. Intressant i variationen är också 
att enstaka bedömare har mycket höga värden (en hade 11 överkonfidenta bedömningar, varav 
6 st ”Säker”;  en annan hade 13 överkonfidenta bedömningar, varav 5 st ”Säker”) för 
överkonfidens. Det kan även vara intressant att studera hur extremvärdet ”Säker” fördelar sig 
för ja-svaren (tab 47).  
  
 
Antal ”Säker” över ja-svaren (N = 38) 
 
0   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX        19 st 
1   XXXXXXXXXXXXX                          13 st 
2   XXX 
3 
4   X 
5   X 
6   X 
7 
8 
9 
10 
 
Totalt förekom endast 34 ”Säker”-bedömningar av totalt 460 konfidensbedömningar för  
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ja-svaren.  Typvärdet är 0 konfidensbedömningar på nivån ”Säker”. Totalt har 19 st svarande 
en nolla och 13 st har bedömt ett enda ja-svar som ”Säker”. Det föreligger en liten grupp 
avvikare med 4, 5 eller 6 ”Säker”-bedömningar. Det är endast 3 bedömare som svarar för  
15 st av ”Säker”-bedömningarna. I det stora hela har alltså gruppen varit mycket restriktiv 
med ”Säker”-bedömningar, vilket kan sammanhänga med att deltagarna under  
drygt fyra veckor gått igenom en kurs i kognitiv psykologi med bl.a. moment som 
minnesprocesser och tankeprocesser. De svarande är bekanta med begreppet överkonfidens.  
Att stressas och inte få tid att fundera noga på påståendenas sanningshalt bör ha bidragit 
till den stora rapporterade osäkerheten.  
 
Diskussion 
De här rapporterade resultaten gäller en speciell grupp av personer och en speciell typ av  
felaktiga påståenden, varav hälften är långa och hälften är korta, för att kunna pröva de  
två utgångshypoteserna. Även om påståendena är felaktiga så anknyter alla till inträffade 
historiska händelser – inget påstående är rakt igenom påhittat och det figurerar en hel del 
sanna komponenter. Detta är viktigt att ha som bakgrund när resultatbilden diskuteras.  
Helt påhittade påståenden skulle kunna tänkas ha mött ett större motstånd hos bedömarna.  
 
Alla resultat och tolkningar har en explorativ och tentativ karaktär. Större undersökningar  
och på andra typer av persongrupper och  med andra innehåll i påståendena behövs. En  
intressant fråga är hur bedömare skulle hantera svårbedömda sanna påståenden.  
 
Utgångsidén var att längden/detaljeringsgraden hos påståenden som är svårbedömda skulle 
påverka bedömningen av sanningshalten och även påverka hur säker en bedömare upplever 
sig vara på den egna bedömningens korrekthet. Empirin falsifierar klart utgångshypoteserna.  
Att det här rörde sig om för  aktuell grupp svårbedömda påståenden bekräftas av den mycket 
stora mängd ”Osäker”-bedömningar (529 st, 70,0%) som  avgavs beträffande de egna 
bedömningarna.  
 
Resultatbilden antyder att osäkerheten hanteras på så sätt att de svarande är mycket mer 
benägna att acceptera de svårbedömda påståendena än att förkasta dem, trots att samtliga 20 
påståenden var mer eller  mindre felaktiga (jfr Vrij, 2008 ”truth bias”). En tolkning av detta 
kan vara att det är  lättare och går snabbare  att kognitivt processa fram ett ja än ett nej, vilket 
ger en inbyggd tendens att säga för mycket ja. Bedömarna blev dessutom uppmanade att 
arbeta snabbt, vilket kan ha ökat ja-sägandet. En ytterligare tolkning kan vara att de många 
sanna komponenterna i påståendena suggererat fram ja-svar, skapat illusioner av sanning 
kring hela påståenden. Komponenter och tankegångar som är välkända för bedömarna bör gå 
snabbare och lättare att processa, s.k. ”priming” (upparbetning av nervbanorna) föreligger.  
 
Den individuella variationen ser ut på så sätt att de flesta avger fler instämmande svar än 
förkastande svar. Men det förekommer några få personer som förkastat merparten av de 
20 påståendena. Överkonfidens (se Pohl, 2004) i form av att ange sig ”Säker/Ganska säker”  
på den egna bedömningen förekommer vid enstaka bedömningar hos de flesta bedömare, men 
en del har inte uppvisat någon överkonfidens alls vid felaktiga bedömningar. Några få har 
uppvisat ett avsevärt antal överkonfidenta bedömningar. De verkar hantera osäkerheten 
genom att gå mentalt in i en falsk säkerhet när de gjort en felaktig bedömning. Detta antyder 
att avsevärda skillnader kan  föreligga mellan olika personers osäkerhetshantering. 
Gruppresultat kan förstås inte utan vidare generaliseras till en enskild individ.    
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Utfallet av bedömningarna varierar mycket mellan olika påståenden. Innehållet i respektive 
påstående har jämförts med bedömningsbilden och konfidensbilden för respektive påstående.  
Data antyder att det är lättare att acceptera påståenden med kulturellt välkända, ofta kulturellt 
upprepade komponenter och som dessutom innebär en kulturellt sett accepterad eller rimlig 
berättelse utan underliga eller ologiska inslag. Om  man redan vet att flera komponenter i 
påståendet är sanna, så verkar det vara lättare att säga ja till det. Det verkar som om innehållet 
i ett påstående matchas med vad man redan känner till och när graden av matchning blir  
hög, så säger bedömaren ja till påståendet. I ett par fall  kan det misstänkas att matchning  
skedde mot en annan icke relevant kulturell händelse. Påståendet om Karl XII:s likfärd kan  
felaktigt ha matchats mot Cederströms målning och påståendet om strejken i Sundsvall kan 
felaktigt ha matchats mot militärens ihjälskjutning av arbetare i Ådalen långt senare i tid.   
När bedömarna stöter på kulturellt mindre väl kända uppgifter eller osannolika eller ologiska 
uppgifter så minskar benägenheten att instämma och flera påståenden förkastas av de flesta 
bedömare, t.ex. att bara två personer skulle ha drunknat när skeppet Vasa förliste. Frågan är 
om fler skulle accepterat denna felaktiga uppgift om den bäddats in i fler välkända sanna 
uppgifter än som skedde i påståendet?  
 
Hur kan man då utifrån dessa resultat ljuga övertygande ? Data antyder att man skall 
uppehålla sig vid sådant som mottagaren väl känner till och stoppa in lögnen som en kulturellt 
sannolik ingrediens i anslutning till sådant mottagaren redan säkert vet eller möjligen 
formulera lögnen i linje med andra händelser som mottagaren väl känner till, så en 
sammanblandning kan ske hos mottagaren. Vidare bör undvikas osannolika, underliga eller 
ologiska inslag. Paradoxalt skulle man kunna säga att man kan ljuga övertygande med hjälp 
av sanningar. Att använda sig av kognitivt lättprocessade uppgifter eller påståenden som 
brukar vara sanna, men i något avseende inte är det vid lögntillfället, kan tänkas vara effektivt 
sätt att ljuga. Samma påstående kan vara sant vid ett tillfälle och lögn vid ett annat tillfälle. 
Jag vill nu inte generellt rekommendera användande av lögner, men det är viktigt att vi 
begriper hur de kan konstrueras och bli trodda för att vi skall kunna  bedriva effektivare 
kritisk prövning av påståenden, dvs. källkritik.  
 
Data antyder att det är lätt att begå det källkritiska misstaget, dvs. utan kritisk prövning 
acceptera uppgifter, genom att uppfatta ett påstående/berättelse som i stort sett sann när den 
ger bra matchning mot vad man redan vet (eller tror sig veta) och bortse från att det finns 
uppgifter vars sanningshalt är okänd. Den logiska, sannolika eller kulturellt goda berättelsen 
kan vara lögnaktig. Ett belysande exempel är påståendet om Bellman (nr 16) som innehåller 
bara tre sanna och välkända komponenter (att Bellman, Ulla Winblad och Fredmans epistlar 
existerat) och ett halvdussin lögner, men ändå accepterades av 87% av bedömarna i denna 
studie. Påståendet om att häxorna i 1600-talets Sverige i regel brändes levande lurade också 
87% av bedömarna. Alla vet att häxprocesser ägde rum och att häxor brändes och det kan 
verka rimligt att de brändes levande (eller är utspritt via filmer etc.) på det grymma 1600-talet.  
 
Det vi vet är osant eller orimligt tror vi  inte på. Det kan vara så att källkritiska misstag  
mer uppstår när vi står  inför sådant som vi anser oss veta eller tror är sant och som försetts 
med vissa som det verkar rimliga, men felaktiga, tillägg, vars sanningshalt vi inte prövar utan 
generaliserar från de övriga uppgifternas sanningshalt. Paradoxalt skulle man kunna säga att 
sanna uppgifter kan ge upphov till källkritiska misstag, att vi sväljer anslutande felaktiga 
(inkl. fabulerade eller lögnaktiga) uppgifter.  
 
Det är uppenbart att de resultat som här diskuterats har relevans för bedömningar i många  
olika slags utredningsarbete och för avgöranden i domstolar. Den lögnare som vill bli  
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trodd i en domstol kan förslagsvis runt sin lögn uttala fler väl kända, sanna och kognitivt 
lättprocessade uppgifter än sin sanningstalande motpart. Vrij (2008) pekar på svårigheten vid 
lögndetektion att lögner ofta är inbäddade i sanningar. Berättelsen kan då uppfattas ha 
det ”det självupplevdas prägel” och lögnaren kan ”uppfattas som trovärdig” för att  
citera ett par extremt populära, och kritiskt-sakligt sett oacceptabelt vaga bedömningsfraser i 
domskrivningar. Mer forskning om detta är givetvis befogat och skulle kunna tillföra 
kunskapsunderlag för bedömningar inom rättsväsendet av polis, åklagare och domstolar.  
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