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Sammanfattning. Syftet är att explorativt söka klarlägga 
fenomen vid kognitiv hantering av flertydiga bilder. Ett 
experiment med tre flertydiga bilder och N = 32 
experimentdeltagare (psykologistuderande) genomfördes. 
Hypotesen att bilderna uppfattas utifrån vad som sedan 
tidigare är mentalt tillgängligt (ofta frekventa kulturella 
teman) fick stöd. Hypotesen att deltagarna inte skulle stanna 
i en noggrann beskrivning utan snabbt gå in i och stanna 
i en uppfattning/tolkning fick stöd. Deltagarnas uppfattande 
av bilderna varierade, men uppvisade även avsevärd 
samstämmighet inom några få teman, särskilt för två av 
bilderna. De redovisade uppfattningarnas precision varierade. 
Uppfattningarna uppvisar överkonfidens på så sätt att 
osäkerhetsmarkeringar och problematisering i stor 
utsträckning undviks, trots mångtydigheten hos bilderna. 
Experiment av detta slag torde ha viss relevans för utrednings- 
och beslutssituationer ute i vardags- och yrkeslivet.   
 
Bakgrund 
I vardagslivet, inräknat yrkeslivet, möter människor  
mycket frekvent budskap, situationer etc. där det inte  
direkt står klart vad det är frågan om. Osäkerhet råder. 
Det kan gälla påståenden – om de är korrekta eller inte 
eller hur de kan tolkas. Exempelvis kan en utredare ha  
att ta ställning till påståenden, vilkas sanningshalt är osäker.  
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En beslutsfattare kan ha att ta ställning till ett förslag om 
investering eller start av utvecklingsarbete. Det kan gälla 
bilder, t.ex. vad de innehåller eller betyder eller vad som är  
avsändarens syfte. Det kan gälla hur man bör handla, vilket 
kan vara beroende av hur man bedömt t.ex. situationer, 
budskap, bilder etc. Bedömare kan även undvika att ifrågasätta 
eller förkasta den uppfattning de valt.  
 
Syftet är här att göra ett explorativt experiment kring 
hur tre flertydiga bilder med olika grad av struktur  
kan uppfattas och söka klarlägga de kognitiva fenomen 
som därvid kan uppkomma. Flera olika tankestrategier eller 
tankefel (se t.ex.Edvardsson, 2003; Pohl, 2004; Reisberg, 
2007) kan tänkas finnas med i den psykologiska processen när 
man uppfattar en oklar/osäker situation. Ett tankefel kan vara 
att stanna vid att i tänkandet använda det som är mentalt lätt 
tillgängligt (högfrekventa fenomen är ofta mentalt lätt 
tillgängliga). Ett annat tankefel av logisk art kan vara 
imperfecta enumeratio (ofullständig uppräkning), dvs. att 
avbryta uppräkningen av möjliga alternativ så att man missar 
det rätta eller bästa alternativet eller får en alltför begränsad  
bild av möjligheterna. Inom kognitiv psykologi förekommer 
begreppet kognitiv låsning (”cognitive closure”, se t.ex. 
Webster & Kruglanski, 1997; "a desire for definite knowledge on 
some issue and the eschewal of confusion and ambiguity”.), dvs. att 
binda sig vid en tolkning av en situation och därmed t.ex. inte 
söka mer information eller överväga andra tolkningar. Detta 
leder till  det nämnda tankefelet imperfecta enumeratio. 
Ytterligare en vanlig tendens är att ensidigt söka bekräftelse 
(”confirmation bias”) och undvika falsifierande information, 
dvs. sådant som talar emot den uppfattning man gått in i. Som 
påpekats av vetenskapsfilosofen Popper (1959) krävs 

http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
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ansträngning att falsifiera vid hypotesprövning. Det syns i en 
del utredningssammanhang att processen att utreda utifrån en  
förhastad uppfattning lätt antar karaktären av cirkulär logik,  
dvs. sökningen, undvikandet, tolkningen av information och 
”hjälpande” tankefel sker på så sätt att utgångsuppfattningen 
ytligt sett framstår som bekräftad – undersökningsprocessen 
leder fram till utgångsuppfattningen – cirkeln sluts (se t.ex. ett 
flertal fallanalyser gällande fall inom socialtjänst och 
rättsväsen publicerade i Digitalt Vetenskapligt Arkiv av 
Edvardsson, 2009). Något som också kan förekomma vid 
tolkning/bedömning av oklara situationer är övertro 
(”overconfidence”) gällande ens egen bedömning/tolkning, 
dvs. vi kan bedöma att vi är säkra eller ganska säkra på en 
tolkning/bedömning som är felaktig i sak.  
I vissa situationer med t.ex. värderingar kan det vara svårt att 
hävda att en uppfattning skulle vara felaktig i sak. Men det är 
ändå möjligt att med mer eller mindre anspråk på lämplighet 
etc. hävda en uppfattning.  
Vad man väljer att fokusera uppmärksamheten på i en oklar 
situation torde i hög grad vara beroende av individfaktorer 
som tidigare erfarenhet, kunskaper, förväntningar, intressen 
och hur man tolkar sammanhanget runt situationen (t.ex. en 
tolkning av vad experimentatorn är ute efter). Det förekommer 
också att människor varierar i skärpa eller precision när de  
beskriver sina uppfattningar – från allmänna, vaga 
beskrivningar till mer detaljerade och kanske även 
osäkerhetsmarkerande, problematiserande, associerande etc.  
svar.  
 
Hypoteser 
En hypotes i det experiment som här företas är att bilderna i 
första hand uppfattas utifrån vad som är mentalt lätt 
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tillgängligt (s.k. ”availability”) , dvs. för deltagarna kommer 
sådant de stött på många gånger förut att dyka upp.   
 
En ytterligare hypotes är att deltagarna inte stannar upp i en 
noggrann beskrivning av vad de ser utan snabbt går in i en 
uppfattning/tolkning och stannar där, dvs. kognitiv låsning 
uppkommer.  
 
En tredje hypotes är att deltagarna söker bekräftelse på den 
uppfattning de först skaffar sig och att de undviker att 
fokusera sådant som kan tala emot, dvs. ensidigt 
bekräftelsesökande och undvikande av falsifiering (frånvaro 
av resonemang som talar emot en vald tolkning).  
 
En fjärde hypotes är att deltagarnas uppfattningar kommer 
att uppvisa en del variationer:  
(a) i vad man fokuserar i de redovisade uppfattningarna  
    varierar 
(b) i precisionen, dvs. graden av detaljering i uppfattningarna 
      - från allmänt hållna svar till relativt detaljerade 
(c) i förekomst av osäkerhetsmarkering och problematisering 
 
Tillvägagångssätt 
I laborativt syfte arrangerades ett experiment med kursdeltagarna på 
den första terminen på psykologprogrammet på Örebro universitet och 
inom ramen för kursmomentet kognitiv psykologi. I samband med 
undervisning i sal L159 den 2009-03-31 (dagen efter kursstart) 
förevisades successivt tre olika bilder för N = 32 närvarande 
kursdeltagare. Bilderna var producerade av författaren. Bilderna hade 
granskats och något justerats på grundval av kommentarer från en 
mycket professionell konstnär och kursledare på kurs vid 
Gerlesborgsskolan (Susanne Brännström). Bilderna hade strategiskt 
valts som ett litet varierat stickprov vad gäller struktur och osäkerhet 
ur en större uppsättning bilder som författaren skapat. Bilderna 
beskrivs nedan med avseende på material, former, färger och vissa 
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storlekar. I huvudsak var de gjorda med akrylfärg (som är täckande, 
vattenbaserad färg) på akvarellpapper av god kvalitet. De föreställer 
inget annat än sig själva, dvs. några form- och färgkombinationer, som  
betraktare om de så vill kan uppfatta på mycket olika sätt. Någon rätt 
eller fel uppfattning/upplevelse/tolkning finns förstås inte. 
Instruktionen som gavs före varje bild var att ta fram penna och skriva 
på tillhandahållet blankt vitt A4-papper ett svar på frågan:  
 
”Skriv hur du uppfattar bilden!” 
 
Varje bild förevisades ca 2 minuter och det gavs tid för alla att skriva 
färdigt. Först visades bild nr 1. Därefter förevisades nästa bild (nr 2) 
och när skrivandet var klart för denna förevisades den sista bilden (nr 
3).  Därefter samlades papperen in och för varje svarande fanns då  
alla tre svaren på ett och samma papper. Alla svarande skrev ner sin  
uppfattning om samtliga visade bilder. En del skrev ner både en första 
och en andra uppfattning om samma bild, ett fenomen som här 
kommer att kallas för VÄXLING. Inga blanka svar förekom. 
Resultaten redovisades i preliminär och grov form på gruppens 
studentmail dagen efter experimentet. En noggrannare bearbetning 
och redovisning görs här och särskilt med sikte på att upptäcka 
fenomen och med  inriktning på hypotesgenerering. En uttömmande 
redovisning av materialet finns i bilagorna 1 – 7. I resultatavsnitten  
sker en redovisning per bild och utifrån olika aspekter.  
 
Resultat bild 1 
Min beskrivning är följande. 
Bild 1: Vit omålad bakgrund. En svart, lång rektangel (2 x 24 cm) på 
papperets undre halva och med 8 lutande gråa, smalare (1 x 10 cm) 
rektanglar ovanpå, varav sju lutade åt höger och den sista stod till 
höger helt upprätt – samma struktur som lutande böcker eller lutande 
smala boxar i en bokhylla, men inget sidostöd antyddes vid den 
upprättstående rektangeln.  
(akrylfärg på akvarellpapper 32 x 24 cm) 
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Beskrivande observation kontra tolkning 
Alla bilder utgörs av färgytor med vissa former och 
uppfattande/tolkning/upplevelse av dem därutöver är valfri för den 
svarande. Stannar den svarande i det yttre eller går den svarande inåt 
och använder sig av egna erfarenheter, fantasier etc. ?  
 
Endast en svarande (bilaga 1, svar 1) ger en beskrivning av endast 
former. Även om några andra svarande tar upp färg och/eller form, så 
lägger de in en eller flera tydliga innehållstolkningar (tab. 1) i sina 
redovisade uppfattningar.  
 
Tabell 1. Innehållsliga tolkningar för bild nr 1 
               (N = 32 svarande) 
Bokhylla + böcker (i nämnd ordning)      5 
Bokrygg/ar                                                2 
Bokstöd                                                     1 
Böcker + bokhylla (i nämnd ordning)      8 
Böcker                                                       1 
Botten                                                       1 
Dominobrickor                                         8 
Dominoeffekt                                            2 
Domino                                                     2 
Husvägg                                                    1 
Någonting, något                                      2 
Staket                                                        1 
Staplar/stickor/pinnar/pelare/plankor      10 
Tak                                                            1 
Trappa                                                       1 
 
 
Det förekommer enligt tab. 1 totalt 17 tolkningar som har med böcker 
etc. att göra. Av de svarande nämner 8 st böcker först och bokhylla 
sedan, som om de först fokuserar på de tänkta böckerna, medan 5 st  
nämner bokhylla/hylla först som om de först fokuserar på den tänkta 
hyllan. Totalt 12 tolkningar nämner 
”dominobrickor/dominoeffekt/domino”. Totalt 10 st anger tolkningar 
av typ staplar etc. En del svarande kombinerar 2 eller flera tolkningar. 
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Den vanligaste kombinationen är att böcker etc. kombineras med 
dominobrickor etc. (5 st) 
 
Tolkningsväxlingar 
Tolkningsväxling förekommer i 10 svar, varav 5 st startar med böcker 
etc. som första tolkning. I ett svar sker  växlingen från böcker till ett 
färg- och formbeskrivande svar.  
 
Osäkerhetsmarkering 
Två av svaren med tolkningsväxling startar med de 
osäkerhetsmarkerande orden ”någonting” eller ”något” och  
därefter följer växling till 2 eller 3 alternativ.  
 
Rörelsetolkning 
En svarande kan avge en rörelsetolkning för ett alternativ och  
kombinera den med en annan statisk tolkning. Totalt 17 st, dvs. 
ungefär hälften av de svarande har avgett rörelsetolkande svar, varav 
11 st med det vanliga rörelseverbet ”faller”. Nästan alla 
rörelsetolkande svar avser pågående rörelse. Två stycken avser 
dåtida (”hejdad”, ”har trillat”)  och två stycken avser framtida  
rörelse (”kommer att falla”, ”på väg falla”). I ett par svar anges 
riktning (från vänster till höger).  
 
Form 
Totalt 18 svar har åtminstone någon enda uppgift om form. Det  
är endast svar nr 1 som är mer utförligt i frågan om form och talar 
om ”linje/linjer” och om ”olika vinklar”. Av formsvaren innehåller 11 
st ”lutar/lutade” etc. och föga mer. Ett par svar gäller storlek och ett 
svar gäller att avstånden är lika stora. Någon talar om ”liggande 
streck” och ”vinklade streck” och någon annan om ”vågrät” och  
ytterligare någon om ”står rakt”. Den som valt tolkningen ”byggnads 
tak” väljer i konsekvens därmed formen ”skruvar sig”. En svarande 
talar om ”entonig form”.  
 
Färg 
Bakgrundsfärgen är närmast vitaktig och ingen nämner den. Den  
nedre, vågrätt liggande rektangeln är svart och de lutande och den rakt 
stående rektangeln är grå.  
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Totalt 6 st nämner något om färg och det är endast 4 st som nämner 
de två färgerna svart respektive grå. En svarande nämner bara svart 
och en svarande talar om ”entonig färg”.  
 
Känsloton 
Det är 4 st svarande som avgett svar som jag bedömer har känsloton.  
Två svarande talar om ”tråkig” och den ena av dem är den som talar 
även om ”entonig” färg och form. En svarande talar om ”gammal 
miljö” (kan även betraktas som en association). En svarande talar om  
”stark, lugnet i stormen” syftande på den  upprätta grå rektangeln 
ytterst till höger på bilden.  
 
Oordning 
Man kan se de 11 svaren med ”lutar/lutade” etc. som ett mer neutralt 
uppmärksammande av oordning. Ett av dessa svar använder uttrycket 
”stökig bokhylla”, vilket är en tydlig värdering av situationen. Detta 
svar är för övrigt det enda som nämner antal grå färgytor som ”lutar”, 
dvs. 7 st.  
 
Styrka 
Ett av svaren lyder: 
”Den yttersta komponenten är stark, lugnet i stormen, som håller upp 
de andra”. Här uppfattas en styrka hos en av komponenterna.  
I ett annat svar står: ”Håller upp dem alla gör en stöttepelare.” Här 
är styrka eller liknande underförstådd.  
 
Kausal tolkning 
”Stolpar som lutar sig  mot varandra. Håller upp dem alla gör en 
stöttepelare. De allra längst ut håller på att falla, men tack vare de 
andra håller de sig på näppen stående.” 
Inget svar nämner att någon aktör eller kraft skulle kunna ha knuffat 
till de grå rektanglarna så att de faller eller har fallit.  
 
Avsiktstolkning 
Inget svar nämner någon avsikt hos någon person eller annan storhet. 
Men det kan ligga nära tillhands att tänka sig en avsikt hos den 
yttersta komponenten/stöttepelaren i ett par av svaren. 
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Kontrafaktisk tolkning 
Den udda tolkningen ”stapeldiagram” har kontrafaktisk karaktär, då 
staplar i sådana diagram aldrig lutar och då lutningen här är mycket 
stor för flertalet staplar. Dessutom är staplar i stapeldiagram i regel 
olika höga. Men eftersom det är lätt att här komma att tänka på 
staplar, så kan tanken lätt leda vidare till stapeldiagram, där staplar i 
fantasin åtminstone skulle kunna välta.  
 
Frågeställande/problematisering 
Endast en av de svarande formulerar en fråga: ”Vad håller upp den  
sista till vänster?” Kanske tillhör problematisering ofta en senare 
fas efter att man sökt överblicka situationen? Eller kräver en på  
något sätt inducerad inställning att man skall/vill problematisera? 
 
Associationer 
Tre av svaren anger vad som kan betecknas som mer specifika 
associationer: 
- ”Antikens Grekland” 
- ”gammal miljö – Ex. i sommarstugan” 
- ”spanskt museum” 
Även korta svar av typen ”lutande böcker” kan uppkomma genom  
associationer, men då antagligen associerande inte till någon särskild 
boksamling eller bokhylla utan allmänt till ett erfarenhetsbaserat  
mentalt schema med det vanliga fenomenet lutande böcker.  
 
Precision 
Svaren varierar i precision från mycket korta, allmänna, oskarpa svar 
till svar som eftersträvar mer deltaljering i beskrivning och tolkningar.  
Detta kan förstås sammanhänga med strävan efter satisfiering, dvs.  
att snabbt klara av uppgiften nöjaktigt eller  med att man anser att 
mottagaren kan fylla i resten själv, ett egocentriskt drag. Ett par 
exempel på  oskarpa svar är följande:  
- ”Dominobrickor” 
- ”Böcker på en hylla” 
Ett svar med mer skärpa är följande där rörelse, rörelsens riktning och 
form i betydelserna avstånd och storlek gällande böckerna tas upp. 
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- Böcker i en bokhylla som faller från vänster till höger. Dominoeffekt. 
De står på jämnt avstånd från varandra. Vad håller upp den sista till 
vänster? Böckerna är lika stora. 
Även vid ett mer preciserat svar görs ett urval. I exemplet nämns t.ex. 
inget om antal böcker eller om färgerna i bilden.  
En intressant fråga är hur skillnaden mellan det korta svaret ”Böcker 
på en hylla” och det mer preciserade svaret ovan uppkommer. 
Uppkommer skillnaden redan i själva uppfattandet eller är det frågan 
om skillnader i kognitivt fungerande eller i verbaliseringsbenägenhet 
eller skillnader i motivation vid deltagande i experimentet?  
 
Anmärkningsvärt vad gäller precision i beskrivning är att endast två 
svar nämner antal i samband med de grå lutande 
färgytorna/”staplarna/böckerna”. Antal framstår inte som viktigt för de 
svarande i en sådan här uppgift. 
Antalet ligger här på 7 eller  8 beroende på om man räknar enbart de 
lutande ytorna eller alla grå ytor.  Upp till 3-4 st enheter uppfattar vi  
tämligen direkt (jfr bild 2 senare med 4 st påsatta objekt och bild 3 
med relativt många mindre färgytor), men knappast 7-8 st.  
 
Resultat för bild nr 2 
Min beskrivning är följande.   
Bild 2: Tre stora färgytor och fyra små färgytor i den mellersta, krökta 
färgytan. Den övre färgytan har en relativt ljus, brungul färg och blir 
ljusare åt höger. Den mellersta färgytan har till vänster en ljusgrå 
karaktär som övergår till blågrå åt höger. I mitten av bilden är den 
mellersta färgytan böjd neråt och den är även böjd uppåt mot de övre 
hörnen av bilden. Den undre och största färgytan har samma färg som 
den översta, dvs. relativt ljus brungul som blir ljusare åt höger. På den 
mellersta krökta, konstant 7-8 cm breda, ljusgrå-blågrå färgytan finns 
följande objekt (av samma papper som hela ytan) påsatta:  
 
a) en blåaktig liten rektangel (5,5 x 1,5 cm) parallell med och nära 
intill (0,5 cm ifrån) nedre kantlinjen i det ljusgrå avsnittet av den 
mellersta färgytan. Dess vänstra kortsida ligger 8 cm från målningens 
vänstra sidokant.  
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b) en grönsvart kvadrat (2 x 2 cm) i övergången mellan ljusgrått och 
blågrått och även den nära intill (0,5 cm ifrån) nedre kantlinjen och 
på 13 cm avstånd från närmaste sidan av den blåaktiga rektangeln. 
 
c) en ljusgul oval form (2,7 x 1,5 cm) på den blågrå delen, relativt 
högt upp mot övre högra hörnet, och även den nära intill (0,5 cm 
ifrån) den nedre kantlinjen på den krökta mellersta ytan. Avståndet 
mellan de närmaste kantlinjerna för den gulsvarta kvadraten  och den 
gula ovalen är 10 cm.  
 
d) en röd rektangel (4 x 1,5 cm) ligger som närmast 0,7 cm ifrån och 
utanför den gula ovalen med sin ena långsida. Den ligger snett (icke 
parallellt) i förhållande till den mellersta färgytans kantlinjer och i 
förhållande till den gula ovalen. Den röda rektangelns närmaste 
långsida befinner sig som mest 3 cm från ovalen och som minst 0,7 
cm ifrån ovalen. Tillsammans ligger gula ovalen och röda rektangeln 
betydligt högre upp på bildytan (runt 4  cm mellanrum i vertikal led) 
än de två andra färgade objekten och ligger båda mätt från närmsta 
punkt ca 6-7 cm ifrån det övre högra hörnet på bilden.  
 
(akrylfärg på akvarellpapper 42 x 29,5 cm; de små färgytorna kollage-
artat placerade ovanpå och är mobila med små tejp-paket under) 
 
Beskrivande observation kontra tolkning 
Ett enda svar är enbart färg- och formbeskrivande. I två  
andra svar nämns först en konventionell tolkning och sedan 
växlar den svarande över till en mer utförlig färg- och 
formbeskrivning av bilden. I några andra svar nämns form/er och/eller 
färg/er, men då inom ramen för ett konventionellt svar. Innehållsliga 
tolkningar framgår av tab. 2. 
 
Tabell 2. Innehållsliga tolkningar för bild nr 2 
           (N = 32 svarande) 
barnmålning med vattenfärger              1 
bilar, bil                                                 10 
bilväg, väg, landsväg                            19 
block                                                       1 
bord, fikabord                                         2 
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bubbla                                                     1 
bussar                                                     1 
båtar                                                       4 
båttrafik                                                   1 
flod/å/älv/bäck/vattendrag                     10 
fält, åker                                                  2 
föremål                                                    3                                                    
godisbitar                                                1 
hinder                                                      1 
hus                                                          1 
leksaker                                                   2 
låda                                                         1 
molekylformationer                                1 
mönster                                                   1 
paradiset                                                  1 
potatis                                                      1 
rastplats                                                   1 
refuger                                                     1 
rör                                                            1 
saker                                                        2 
sand                                                         1 
sandstrand                                                1 
sten                                                           1 
torrt  landskap                                           1 
trafikskolebok                                           1 
underjordisk gång/tunnel                         2 
vatten                                                        1 
ven                                                           1 
värdetransport                                          1 
ägg, påskägg                                            3 
äng                                                            1 
öken                                                          6 
 
Av tab. 2 framgår att det i  huvudsak förekommer två stycken  
tolkningar: väg med bilar på eller flod med båtar i. Men det 
förekommer även en del  tolkningar som är av enstaka slag.  
Även flertalet av de enstaka tolkningarna anknyter till  vanliga 
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fenomen. Slår man samman de båda huvudtolkningarna och även 
tolkningen underjordisk gång/tunnel kan hävdas 
att den grundläggande tolkningen är att det rör sig om en  
transportled, men de 4 objekten tolkas något olika. Transporter 
är ständigt aktuella och förekommande i vårt samhälle och i våra 
medvetanden.   
 
Tolkningsväxlingar 
Det förekommer 11 st svar, där tolkningen växlas till en annan 
eller en annan tolkning åtminstone antyds med något ord,  
t.ex. ”båtar/hus”. Här antyds en växling till tolkningen ”hus”.  
Som nämnts växlar svaret i två fall över till en färg- och 
formbeskrivning. Majoriteten växlar inte tolkning.  
 
Osäkerhetsmarkering 
Följande språkliga uttryck har bedömts ge uttryck för osäkerhet. 
- ”kanske” 
-  ”något som” 
- ”vad gör…”.(fråga) 
- ”okända” 
- ”ev. refuger” 
- ”föremål” (3) 
- ”saker” (2) 
- ”bilar?” 
- ”någon form av” 
I detta sammanhang har ord som ”föremål” och ”saker” en innebörd 
av osäkerhet.  
 
Rörelsetolkning 
Totalt bedöms 8 svar explicit, inte bara underförstått, uttrycka rörelse. 
Exempel: ”rinner”, ”flyter”, ”prejar”. I många fall kan rörelsen vara  
underförstådd, då det är väl känt att bilar och båtar ofta rör sig.  
 
Form 
Totalt 9 svar tar upp en eller flera former, t.ex. rektangel, rund,  
slingrig, stor. Jämfört med bild nr 1 (18 form-svar) ter sig detta 
anmärkningsvärt då bild nr 2 har avsevärt fler former.  
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Färg 
Totalt 16  svar nämner en eller för det mesta flera färger och  
några få svar talar på något sätt om färg. Den färgfattiga bild 
nr 1 gav totalt 6 färgsvar.  
 
Känsloton 
Totalt 5 st svar har bedömts ha känsloton: 
- ”paradiset” 
- ”varmare färg, härligare” 
- ”färgglad” 
- ”sommardag” 
- ”varm bild” 
 
Ordning – Oordning 
Svar saknas med temat.  
 
Styrka 
Svar saknas med temat. 
 
Årstid/väder/temperatur 
Bilden inbjuder några till att uppfatta årstid, väder eller temperatur. 
Ett svar talar om ”våren” och ett annat om ”sommardag”. Ett annat om 
”varmt”. Ytterligare två svar talar om att ”solen skiner” eller 
”solsken”. De 6 svar som talar om  ”öken” bör nog anses ge en 
temperaturindikation.  
 
Perspektiv 
Totalt 6 svar innehåller perspektiv-angivelse typ ”sett uppifrån”. 
 
Riktning 
Två svar talar om riktning från vänster till höger.  
 
Position 
Endast ett svar anger position (för den svarta lådan): ”mitt på vägen”. 
 
Kausal tolkning 
Ingen kausal tolkning verkar förekomma utöver att några saker  
flyter på vattnet, dvs. hålls uppe av vatten.  
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Avsiktstolkning 
Det förekommer två avsiktstolkningar avseende bilkörning: ”kör om” 
respektive ”prejar”. Det förekommer också ett efterfrågande av avsikt 
verkar det som: ”Vad gör den svarta lådan mitt i vägen?”.  
 
Kontrafaktisk tolkning 
Någon påtagligt kontrafaktisk tolkning har inte levererats.  
 
Frågeställande/problematisering 
Det förekommer i ett enda svar en fråga: ”Vad gör den svarta lådan  
mitt i vägen?” 
 
Associationer 
Några få mer specifika associationer förekommer. 
- ”dagis, jag tänker på när jag gick på dagis, då målade jag med 
vattenfärger” 
- ”Kanske en väg in i paradiset” 
- ”trafikskolebok” 
-  ”Nevada” (2)  
 
Precision 
Exempel på svar med låg precision är t.ex. 
- ”Väg med bilar” 
- ”Väg med åker på båda sidor” (inga objekt nämns därutöver) 
- ”Båtar i en flod” 
Här saknas t.ex. former, färger, antal, rörelse, positioner etc.  
Alla svar är reducerade i förhållande till vad de skulle kunna  
innehålla.  
 
Vad gäller angivande av antal i beskrivningar och tolkningar 
så framgår antalet objekt på den mellersta ytan direkt (i form av 
siffran 4) eller indirekt (genom uppräkning av 4 objekt) i totalt 
13 svar. Det är därmed vanligare att ange antal för denna bild  
med färre objekt än för bild nr 1.  
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Resultat för bild nr 3 
Min beskrivning är följande. 
Bild 3: Bild med svart riktningsvarierad, ganska krokig linje som här 
och var korsar sig själv, på grå botten och med 7 svarta och 7 vita 
ytor, av samma papper, påklistrade ovanpå den grå botten. Det 
förekommer rundade (relativt cirkulära/ovala, storleksordningen 5 cm 
diameter) objekt och objekt som är mer rektangulära (upp till ca 12 x 
4 eller 5 cm) och partiellt triangulära, men med diverse snedklippta, 
rundade inslag och här och var urgröpningar för att anpassa till den 
krokiga linjen. På fem ställen ligger de vita och svarta objekten intill 
varandra eller överlappar något. Endast 3 av de 14 objekten är 
cirkulära/ovala. Övriga 11 objekt har inte alls den formen. Av dessa  
torde 7 st närmast få anses vara rektangulära, men med varierande 
avvikelser. Ett är närmast kvadratiskt och två närmast triangulära 
och ett objekt kan uppfattas som triangulärt med en cirkulär yta som 
starkt överlappar ena hörnet.    
 
 (ett klippkollage) (grå akrylfärg på akvarellpapper 42 x 29,5 cm, svart 
kolkrita ifylld med svart tusch, svarta ytor är akvarellpapper färgat 
med svart tusch, vita ytor är akvarellpapper utan någon påmålad färg) 
 
Beskrivande observation kontra tolkning 
Merparten av svaren är tolkande. Endast ca 3-4 st är helt eller nästan 
helt färg- och formbeskrivande. Ett bredare spektrum av tolkningar  
än för de föregående bilderna uppkommer (se tab. 3 ). 
 
Tabell 3. Innehållsliga tolkningar av bild nr 3 
              (N = 32 svarande) 
 
associationsmålning                    1 
berg                                             4 
bergsklättrare                              1 
bollar                                           1 
bord                                              1 
elefanter                                       1 
figurer, gestalter                           3 
fläckar                                          1 
folksamling                                  1 
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frack                                             1 
fågelkoloni, fåglar                        1 
föremål                                         1                                         
gardin                                           1 
garn/garnnystan                           4 
gris                                               1 
gäster                                            1 
hatt/ar/                                          3 
härva av sladdar o kontakter        1 
kaos                                              2 
konst                                            5 
labyrint                                         1 
lampor                                          1 
långa ben                                      1 
mingelparty                                  1 
män                                               1 
mänsklig hjärna                            1 
mönster                                        1 
orienteringskarta                          1 
orkester                                        1 
pappersbitar                                 1 
person                                          1 
restaurang                                    1 
rörelse                                          1 
snören                                          1 
streckgubbar                                1 
strumpa                                        1 
syateljé                                         1 
telefonklotter                               1 
tråd/ar/                                         3 
tunn linje                                      1 
tvättlina                                        1 
tyg/er/                                          3 
udda design                                  1 
 
Det förekommer en mängd ensamma svar. Dock förekommer tre 
mindre sinsemellan mycket olika grupper med ungefär en handfull 
svar i vardera:  
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- garn, trådar 
- konst 
- berg 
 
Klassifikation 
De svar som anger tolkningen ”konst” anger alla någon form av  
klassifikation: ”abstrakt” (2), ”expressionistiskt”, ”kubister”,  
”påminner om målning av Picasso”, ”associationsmålning”. 
Konst är ett område där det kulturellt existerar mängder av  
klassifikationer.  
 
Tolkningsväxlingar 
I beaktande av de många tolkningsmöjligheterna förekommer få 
växlingar mellan tolkningar i svaren. Ungefär en handfull svar  
innehåller en växling av tolkning. En möjlighet är att bilden ger 
upphov till kognitiv ansträngning och att när den svarande väl  
kommit fram till en tolkning så orkar den svarande inte tänka ut  
ytterligare en, dvs. kognitiv låsning kanske lättare uppkommer vid 
en mer kaotisk bild.  
 
Osäkerhetsmarkering 
Någon form av osäkerhetsmarkering förekommer i ca 8 svar. 
Exempelvis: ”kaos”, ”kanske”, ”föremål”, ”inget speciellt”,  
”Piet Mondrian?”, ”får ingen direkt tanke av bilden”.  
 
Rörelsetolkning 
Mycket få svar nämner explicit något kring rörelse. Svaren är: 
”uppträder med bollar”, ”rörelse” (2), ”dansande”.  
 
Form 
Ett tiotal svar nämner åtminstone något som  kan hänföras till form, 
t.ex. ”geometriska figurer”, ”kaos”, ”orienteringskarta”, ”trasslig”, 
”långa ben”, ”kantiga och mjuka former”. Som framgår är 
formangivelserna relativt vaga.  
 
Färg 
Ett dussin svar nämner en eller flera av de förekommande färgerna 
(grå, svart, vit) och ytterligare ett par svar använder ordet ”färg/er”, 
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t.ex. ”tunga färger”.  
 
Känsloton 
Ungefär ett halvdussin svar nämner något som pekar på en känsloton, 
t.ex. ”dyster/t” (3), ”dunkelt”, ”känns allvarlig”, ”läcker”.  
 
Ordning – oordning 
Bilden skulle kunna inbjuda till många svar på temat oordning, men 
sådana svar är bara några få: ”kaos” (2), ”oreda”, ”trasslig”, ”röra av 
former”, ”härva”.  
 
Styrka 
Svar med detta tema saknas. Men ett svar finns på temat ”hård-mjuk”.  
 
Årstid/väder/temperatur 
Svar med dessa teman saknas.  
 
Perspektiv 
Svar med detta tema saknas. 
 
Riktning 
Svar med detta tema saknas. 
 
Position 
Svar som anger position för något saknas. 
 
Kausal tolkning 
En kausal process antyds i svaret ”uppträder med bollar” 
liksom i svaret ”bergsklättrare”.  
 
Avsiktstolkning 
Svaren ”uppträder med bollar” och  ”bergsklättare” antyder även 
avsikt.  
 
Kontrafaktisk tolkning 
Det förekommer en vildvuxen mängd av tolkningar, men alla har  
någon likhet mellan bilden och tolkningen. Ingen bedöms som  
kontrafaktisk.  
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Frågeställande/problematisering 
Det förekommer knappast någon problematisering. Associationen 
”Piet Mondrian?” kanske kan hänföras hit.  
 
Specifika associationer 
Det förekommer några få specifika associationer:  
”Picasso”, ”Guerra”, Sergels torg Stockholm”, ”Piet Mondran?”,  
”mormors syateljé”, ”Alperna”.  
 
Precision 
Precisionen varierar från enkla uttalanden som ”orkester” 
till mer detaljerade såsom ”dansande streckgubbar i frack och hög 
hatt”.  
 
Beträffande antal förekommer en handfull angivelser av typen 
”en”/”ett”, t.ex. ”ett berg”.   
Mycket framträdande är en stor mängd (ca 25) antalsmässigt 
ospecificerade pluralangivelser, t.ex. ”bollar”. Inte en enda 
sifferangivelse förekommer för alla plural. Bilden innehåller 7 relativt 
stora vita former och 7 relativt stora svarta former – ingen har nämnt 
dessa antal eller något annat antal. Exakt antal tycks inte ha tilldragit 
sig intresse från någon enda svarande.  
 
Bakomliggande process 
En tolkning gäller bakomliggande process. 
”Associationsmålning som har skett fritt med stängda ögon.  
Sedan ritat svarta & vita figurer på.”  
Tolkningen är korrekt så när som på att de sju vita och de sju svarta 
figurerna hade målats (inte de vita), klippts ut och klistrats på 
bakgrunden.  
 
Prövning av hypoteserna 
Med grund i kognitiv psykologi och erfarenhet formulerades 
inledningsvis några hypoteser. Vi skall nu se hur de överensstämmer 
med de nerskrivna uppfattningarna om bilderna.  
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Hypotes 1: Bilderna uppfattas med hjälp av vad som sedan 
tidigare är mentalt lätt tillgängligt.  
 
Av materialet har framgått att endast några enstaka svar har fokuserat 
på att beskriva bilderna i termer av former och färger, trots att dessa  
finns precis framför ögonen för de som sitter och svarar. I stället har 
nästan alla deltagare tolkat bilderna (tänkt bortom deras faktiska 
innehåll) och levererar en eller i några fall fler tolkningar.  
 
Av tab. 1, 2 och 3 framgår att tolkningarna representerar vanliga 
kulturella teman såsom böcker med bokhylla (eller tvärtom) eller 
dominobrickor för bild nr 1. För bild nr 2 dominerar den kulturella 
tolkningen transportled och den förekommer i två vanliga varianter: 
bilväg med bilar eller vattenväg med båtar. Även för den mer 
mångtydiga bild nr 3 förekommer tre mindre, kulturellt vanliga, 
grupper av svar (berg, garn/nystan, konst) vid sidan av en mängd 
ensamma svar. De ensamma svaren verkar utgå från sådant som  
är mentalt lätt tillgängligt för den enskilde och har även de ofta 
en kulturell anknytning. Exempelvis är ”fågelkoloni” respektive 
”gris” enstaka svar, men båda fenomenen omtalas ofta i vår kultur.  
 
Om bilderna uppfattats som enbart form- och färgkombinationer 
eller uppfattats med hjälp av t.ex. långsökta, kulturellt och mentalt 
svårtillgängliga associationer, så skulle hypotesen blivit falsifierad. 
Bedömningen är att den inte blir falsifierad och att den erhåller stöd av 
det kulturellt (och därmed mentalt) frekventa innehållet i svaren.  
 
Hypotes 2: Deltagarna stannar inte upp i en noggrann 
beskrivning utan går vidare till en tolkning och stannar sedan i 
den tolkning de valt.  
 
Hypotesen falsifieras om deltagarna redovisar noggrann beskrivning 
av sådant som former, färger, antal, riktningar, positioner m.m.  
Den blir i detta experiment inte falsifierad, då strävan efter noggrann 
beskrivning är mycket begränsad.  
Hypotesen falsifieras också om deltagarna går vidare och genomför  
flera tolkningsväxlingar. Som framgått för alla tre bilderna är det en 
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minoritet av de svarande som genomför redan en enda 
tolkningsväxling (ca 15-35%) och ytterst få genomför fler 
tolkningsväxlingar. Ingen svarande har först genomfört en  
noggrann beskrivning och därefter genomfört tolkningsväxlingar.  
Det är dock möjligt att resultatbilden kan ha påverkats av hur  
de svarande uppfattat tillgången på tid. Avsikten var att alla skulle 
skriva färdigt på varje förevisad bild.  
 
Resultatbilden antyder att det möjligen kan finnas i grova drag två 
typer av svarande:  
- de som  snabbt söker sig fram till och låser sig vid en tolkning 
   och kanske dessutom med låg precision i själva tolkningen   
   (”tolkningslåsare”; jfr ”cognitive closure”) 
-  de som möjligen är lite noggrannare i sin iakttagelse och som  
    är mer benägna att växla tolkning (”tolkningsväxlare”) 
 
Hypotes 3: Deltagarna söker bekräftelse på en vald tolkning 
och undviker att spontant (utan att tillfrågas om saken) redovisa 
sådant som kan tala emot.  
 
Om det i svaren kan iakttas att deltagarna söker efter eller redovisar 
falsifierande omständigheter eller förkastar tolkningar de kommit upp 
med så faller hypotesen.  
 
Om det i svaren kan iakttas att deltagare anför stöd för en vald 
tolkning och inte alls  anför omständigheter som talar emot anförda 
tolkningar, så får hypotesen stöd.  
 
Det kan i några svar verka som om de svarande utvecklar ett initialt 
svar genom konsekvenstolkningar, t.ex. leder tolkningen ”bokhylla” 
vidare till tolkningen ”böcker” (och inte till t.ex. ”grå plattor”). 
Verkligheten i vår kultur är sådan att hyllor ofta innehåller böcker – en 
betingad sannolikhet (Ex. ”Om något ser ut som en bokhylla, så är 
innehållet böcker med 90% sannolikhet”) som är så stark att vi 
närmast automatiskt glider över från hyllan till böckerna. Tolkningen 
”bilväg” verkar leda vidare till att det finns ”bilar” på vägen och det  
brukar det ju – sällan hästvagnar eller sparkstöttingar nu för tiden. 
Tolkningen ”Män i hattar på en restaurang” verkar leda vidare till 
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”Och vita lampor. Och bord”. Sådant förekommer till närmast 100% 
på restauranger. Detta slag av tilläggstolkningar uppvisar koherens 
(samstämmighet) med utgångstolkningen. Den valda tolkningen får 
stöd. Många avgivna svar går dock inte vidare till stödtolkningar utan 
de flesta svar stannar upp utan stödtolkningar.  
 
Inget svar innehåller en motargumentation till en vald tolkning, men 
det är möjligt att några få tolkningsväxlingar skulle kunna tolkas så  
att den svarande funnit motargument och överger den tidigare 
tolkningen. Betrakta följande: 
 
”Först såg jag ett berg, med snöklädd topp. 
Sedan en enda röra av former.” 
 
Kanske förkastar den svarande här den första tolkningen.  
Men det är kanske bara en växling mellan två olika sätt att se 
på bilden.  
 
Allmänt sett verkar hypotes 3 få visst stöd. Det är inte tydligt av 
svaren att någon tolkning skulle ha motargumenterats eller ha  
förkastats (men så kan möjligen ha skett). I stället utvecklas 
några av svaren med hjälp av koherenta stödtolkningar.  
 
Hypotes 4a: Redovisade uppfattningar varierar i innehåll.   
 
Om ingen eller föga variation finns, så falsifieras hypotesen.  
Svaren visar att det förekommer variation men också mycket 
samstämmighet, särskilt för de första två bilderna. Den största 
variatonen finns för den mest mångtydiga bild nr 3. Hur stor 
variationen blir verkar sammanhänga med hur många olika  
kulturella och individuella teman som en bild kan anknyta till.  
 
Hypotes 4b: Precisionen i de redovisade uppfattningarna varierar 
                  mellan allmänt formulerade uppfattningar och mer  
                  detaljerade och exakta uppfattningar.  
 
Precision behöver inte nödvändigtvis ha med mängden ord eller text 
att göra, då det går att leverera obegränsat med vagt prat som inte ökar 
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precisionen. Precision innebär här ökad grad av detaljer och exakthet 
i uttalad uppfattning. Det bör observeras att preciseringar inte 
nödvändigtvis är korrekta utan kan innehålla och öka mängden fel 
i en redovisad beskrivning eller uppfattning.  
 
Hypotesen falsifieras om alla svar är lika precisa, t.ex. ungefär lika 
vaga eller lika detaljrika. En genomgång av svaren påvisar en 
avsevärd variation i antal detaljer/komponenter i de redovisade 
uppfattningarna. Dock saknas mycket precisa svar, vilket kan 
sammanhänga med hur de svarande uppfattat tillgången på tid 
eller kanske med vad de har för uppfattning om var en nöjaktig 
precisionsnivå ligger.   
 
Hypotes 4c: De redovisade uppfattningarna utmärks av 
överkonfidens.  
Hypotesen falsifieras om det finns gott om osäkerhetsmarkeringar 
och problematiseringar (t.ex. frågor med frågetecken) i de redovisade 
uppfattningarna.  
 
Genomgången av svaren har visat att antalet osäkerhetsmarkeringar  
varierar mellan ca 2 – ca 12 st per bild. Totalt verkar  
någon liten osäkerhetsmarkering finnas i ca 20% i svaren 
och då har en del vaga, allmänt hållna ord typ ”föremål” räknats in. 
Problematiseringar/frågor finns endast ett par i hela  materialet, dvs. 
de är näst intill obefintliga.  
Det kan tyckas att små ord som ”kan se ut som”, ”kanske kan vara” 
eller liknande skulle kunna vara vanliga i ett sådant här material med 
flertydiga bilder, men t.ex. vanliga osäkerhetsmarkörer som ”tror”, 
”kan” och ”nog” förekommer inte alls och endast 2 st ”kanske” 
förekommer. Hypotesen får stöd. Detta kan jämföras med frågan om  
”cognitive closure” – kognitiv låsning och osäkerhetsmarkörer verkar 
vara kognitivt antagonistiska.  
 
Till sist bör påpekas att resultatbilden och funderingarna här är av  
småskalig, explorativ och tentativ art. Dock stämmer den allmänna 
bilden väl överens med vad forskning rörande tankefel m.m. funnit 
inom kognitiv psykologi (se t.ex. Pohl, 2004; Reisberg, 2007). 
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Avslutande kommentar 
Det är möjligt att i forskningssyfte närma sig frågor om mänsklig 
osäkerhetshantering på olika sätt.  Laboratoriesituationer som företer 
vissa strukturella likheter med ute på fältet förekommande situationer 
kan konstrueras och resultaten kan ge en del att fundera på även om   
det är problem med den s.k. ekologiska validiteten (dvs. frågan om  
forskningsresultaten kan generaliseras till en viss fältsituation).  
Låt oss som exempel ta en oklar och ofullständig faktabild inför  
ett beslut i en kommunstyrelse eller i en bankstyrelse eller den  
flertydiga bild som ibland föreligger för en socialutredare eller 
polisutredare eller klinisk psykologutredare som utreder en anmälan 
inom respektive kompetensområde. Enligt mina erfarenheter och  
analyser av en del fall figurerar en hel del tankefel och  åtminstone  
ibland med förödande konsekvenser (bankstyrelsernas tankefel har 
vi ju fått del av via media sista året och även vid tidigare 
bankkrascher). Kan experiment med bilder tydliggöra hur människor 
underlåter noggrann faktaorienterad beskrivning och snabbt går in i 
invanda tolkningar? Och väljer överkonfidens före kritiskt tänkande?  
Kanske kan enkla experiment av detta slag användas för att skärpa 
upp det metakognitiva tänkandet (dvs. medvetenheten om hur man  
själv tänker) och utveckla angreppssätten för utredare och 
beslutsfattare i oklara eller flertydiga situationer?  
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Bilaga 1: Exempel på form- och färgbeskrivande, lågtolkande 
svar från en deltagare 

 
Svar 1  OBSERVERA DEN STARKA TONVIKTEN PÅ FORM, 
MINDRE PÅ FÄRG 
Bild 1. En ca 2 cm tjock horisontell linje. På linjen ett antal mer eller 
mindre horisontella linjer, som lutar mot varandra, i olika vinklar. 
Desto längre till vänster, desto mer åt det vertikala hållet. FORM,   

 
Bild 2. En gul bakgrund med ett blågrått streck ovanpå. En 
uppochnervänd normalfördelning. På den blågrå ytan finns det fyra 
geometriska figurer i fyra olika färger. FÄRG, FORM, ANTAL 

 
Bild 3. Påminner mig om en målning av Picasso (Guerra eller ngn 
liknande). Är uppbyggd av olika geometriska figurer och streck i en 
färgskala som går mellan vitt och svart. MÅLNING AV PICASSO, 
FORM, FÄRG 

 
Bilaga 2: Två exempel på ett genomgående tolkande svar från 
deltagare utan  att former och färger nämns ö h t 
      
Svar 2 
Bild 1: Böcker på en bokhylla som tippar mot ett bokstöd. BÖCKER, 
BOKHYLLA, BOKSTÖD; FORM 
 
Bild 2: En å som rinner genom en äng på våren. Torrt gräs. Flytande 
leksaker. Alternativt en liten bäck på en sandstrand. Flytande leksaker. 
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Å, ÄNG, TORRT GRÄS, FLYTANDE LEKSAKER, RÖRELSE 
(RINNER); BÄCK, SANDSTRAND 
 
Bild 3: En folksamling på Sergels torg i Stockholm. En person i 
folksamlingen uppträder med bollar. FOLKSAMLING, ASSOC, 
PESON, BOLLAR, RÖRELSE 
 
Svar 3 
Bild 1: Bokhylla med en trave lutande böcker. BOKHYLLA, 
BÖCKER; FORM 
 
Bild 2: En landsväg uppifrån. LANDSVÄG, PERSPEKTIV 
 
Bild 3: En orienteringskarta.   ORIENTERINGSKARTA 
 
Bilaga 3: Två exempel på svar med växling av tolkningen på 
samtliga bilder 
 
Svar 4 
Bild 1: Jag uppfattar den som ett antal dominobrickor som faller, eller 
stolpar, tänker på Antikens Grekland. Jag tänker att de är väldigt höga, 
flera meter. DOMINOBRICKOR – PÅGÅENDE RÖRELSE; 
STOLPAR - EJ  RÖRELSE, VÄXLING; ASSOCIATION 
 
Bild 2: En bilväg med bilar i öknen. Det är varmt. Eller en 
underjordisk gång. VÄXLING. VÄDER 
 
Bild 3: Hmm…  tänker på trådar & garnnystan, massa olika tyger som 
hänger. Ett berg. TRÅDAR & GARNNYSTAN, BERG, VÄXLING 
 
Svar 5 
Bild 1:  Någonting faller. Domino/en rad böcker/ett stapeldiagram 
NÅGONTING, DOMINO, BÖCKER, STAPELDIAGRAM; 
PÅGÅENDE RÖRELSE, VÄXLING, VÄXLING 
Den yttersta komponenten är stark, lugnet i stormen, som håller upp 
de andra. STYRKA 
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Bild 2: Något som ett barn målat – vattenfärger. NÅGOT, 
BARNMÅLNING MED VATTENFÄRGER 
Fina färger. VÄRDERING 
Dagis, jag tänker å när jag gick på dagis. VÄXLING, DÅTID 
Då målade jag med vattenfärger. ASSOCIATION.  
 
Bild 3: Först såg jag ett berg, med snöklädd topp. 
Sedan en enda röra av former BERG MED SNÖKLÄDD TOPP, 
RÖRA, FORM, VÄXLING 
 
Bilaga 4: Tre exempel på svar med känsloton inför samtliga bilder 
 
Svar 6 
Bild 1:  Stickor i dominoeffekt. RÖRELSE 
Tänker på stickor/pinnar som står staplade mot en husvägg – i gammal 
miljö. Ex i sommarstugan.  KÄNSLOTON (GAMMAL MILJÖ),  
ASSOCIATION (SOMMARSTUGAN) 
 
Bild 2:  Väg med 3 bilar och en sten. VÄG, BILAR, STEN, ANTAL 
Solen skiner. VÄDER 
Kanske en väg i paradiset. OSÄKERHETSMARKERING,  
KÄNSLOTON, ASSOCIATION 
 
Bild 3: Gris med hatt på. GRIS, HATT 
Kaos – kanske en mänsklig hjärna. 
KAOS, OSÄK, MÄNSKLIG HJÄRNA, VÄXLING 
Mörkt, dystert – tunga färger. KÄNSLOTON 
 
Svar 7 
Bild 1: Domino. Böcker i en bokhylla. Tråkig.  
DOMINO, BÖCKER, BOKHYLLA; KÄNSLOTON. VÄXLING,  
 
 
Bild 2: Saker som flyter på en älv i öknen/bilar på en väg. SAKER, 
ÄLV, ÖKNEN; VÄXLING, BILAR, VÄG 
Varmare färg. Härligare än den förra. KÄNSLOTON 
Mörkt  möter ljust 
Ljust möter mörkt FÄRG 
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Bild 3: Abstrakt, svart/vit (gråskala) läcker ! KÄNSLOTON 
Geometriska figurer o en svart tråd som löper genom hela bilden. 
FORM, FÄRG, TRÅD 
 
Svar 8 
Bild 1: Tråkig, pinnar/stolpar som faller. PÅGÅENDE RÖRELSE 
Entonig färg & form. KÄNSLOTON 
 
Bild 2: Färgglad bilväg. FÄRG, KÄNSLOTON 
Små olika godisbitar. VÄXLING 
 
Bild 3: Associationsmålning som har skett fritt med stängda ögon. 
Sedan ritat svarta & vita figurer på. Mörk och dyster färgtoning. 
ASSOCIATIONSMÅLNING, KÄNSLOTON, FÄRG, KORREKT 
TOLKNING AV BAKOMLIGGANDE PROCESS 
 
 
Bilaga 5: Två exempel på svar med angiven avsikt i ett eller två av 
svaren.  
 
Svar 9 
Bild 1: Böcker i en bokhylla som faller från vänster till höger. 
Dominoeffekt. De står på jämnt avstånd från varandra. Vad håller upp 
den sista till vänster? Böckerna är lika stora. BÖCKER, BOKHYLLA, 
PÅGÅENDE RÖRELSE,  RIKTNING, FORM, FRÅGA STÄLLS 
 
Bild 2: Väg i öken. Nevada. Röd buss kör om gul bubbla. VÄG, 
ÖKEN, ASSOCIATION, BUSS, FÄRG, BUBBLA, AVSIKT, 
PÅGÅENDE RÖRELSE Vad gör den svarta lådan mitt i vägen? 
FÄRG, AVSIKT, POSITION, FRÅGA STÄLLS 
Det gula är mörkare på v. medan det gråblå är mörkare på h.  FÄRG,  
RIKTNING 
 
Bild 3: Bergsklättrare, rörelse, AVSIKT (BERGSKLÄTTRARE), 
PÅGÅENDE RÖRELSE 
påskägg VÄXLING 
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Svar 10 
Bild 1: hejdad, avbruten, hindrad dominoeffekt  DÅTID, RÖRELSE 
 
Bild 2: Röd bil prejar ett ägg BIL, ÄGG, AVSIKT, RÖRELSE 
 
Bild 3: Trasslig tvättlina, svart strumpa m.m. TRASSLIG 
TVÄTTLINA, STRUMPA, FÄRG 
 
 
Bilaga 6: Ett exempel på svar (det enda) som tar upp temat 
oordning 
 
Svar 11 
Bild 1: Botten är en bokhylla. ”Bokryggen” längst till höger står rakt o 
de övriga 7 lutar mot den högra. En stökig bokhylla är vad bilden 
föreställer! BOKHYLLA, BOKRYGG; FORM, OORDNING 
 
Bild 2: Det gula är sand o det gråa en asfalterad väg. Den blåa 
rektangeln är en limosine, och den svarta en fiat, den röda en volvo.  
SAND, VÄG, FORM, FÄRG 
Den runda är någon som bär på ett bord!! FORM, RÖRELSE, BORD 
Eller en mycket stor potatis. FORM, POTATIS, ANTAL 
 
Bild 3: Oreda i mormors syatelje. Garn o tygbitar.  
OORDNING, ASSOC, SYATELJÉ, GARN, TYGBITAR 
 
Bilaga 7: Övriga 21 svar oavkortade med utpekande av fenomen 
 
Svar 12 
Bild 1: Böcker lutade mot varandra på en bokhylla.  
 
Bild 2: Båtar i en flod. BÅTAR, FLOD 
 
Bild 3: Trådar med vita och svarta figurer.  TRÅDAR, FÄRG 
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Svar 13 
Bild 1: Böcker som faller i en bokhylla. BÖCKER, BOKHYLLA, 
RÖRELSE Gråa vinklade streck ovanpå ett svart liggande. 
VÄXLING, FÄRG, FORM 
 
Bild 2: Blått vågformat mönster på gul bakgrund. MÖNSTER, FÄRG, 
FORM 
Blå och röd rektangel, svart kub, gul cirkel. FÄRG, FORM, ANTAL 
Trafikskolebok. VÄXLING, ASSOCIATION 
 
Bild 3: Piet Mondrian?  Kubister. Dyr konst. KONST, KUBISTER, 
KLASSIFIKATION, VÄRDERING, ASSOCIATION 
 
Svar 14 
Bild 1:  Stolpar som lutar sig  mot varandra. Håller upp dem alla gör 
en stöttepelare. De allra längst ut håller på att falla, men tack vare de 
andra håller de sig på näppen stående. STOLPAR, STÖTTEPELARE 
                
Bild 2: En väg av någorlunda ordning. VÄG Riktningen, hastigheten 
eller rörelsen hos objekten är okända. OBJEKT Det som skiljer de åt 
är de synliga egenskaperna. OSÄKERHET  BETONAS 
(”OKÄNDA”) 
 
Bild 3: Berg i olika storlekar och färg (grå toner). BERG, FORM, 
FÄRG 
 
Svar 15 
Bild 1: Kommer först att tänka  på en (bok)hylla med böcker som är 
lutade mot varandra. Det är bokryggarna som jag ser emot mig. 
Tänker även på dominoeffekt. BOKHYLLA, BÖCKER, 
BOKRYGGAR, EJ RÖRELSE, DOMINOEFFEKT, VÄXLING,  
RÖRELSE 
 
Bild 2: Tänker på en väg med olika fordon och ev. refuger; den gula 
och den svarta. Den röda och blå tänkte jag på bilar. VÄG, FORDON, 
REFUGER, BILAR,  FÄRG, ANTAL 
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Bild 3: Tänker  på snören (nystan) runt en massa föremål.  
SNÖREN (NYSTAN), FÖREMÅL, ANTAL (MASSA) 
 
Svar 16 
Bild 1: (Dominobrickor som faller) (andra tanken) 
DOMINOBRICKOR, PÅGÅENDE RÖRELSE Böcker i en bokhylla 
(första tanken) BÖCKER, BOKHYLLA, EJ RÖRELSE 
 
Bild 2: Väg med åker på båda sidor VÄG, ÅKER 
 
Bild 3: Elefanter. ELEFANTER 
  
Svar 17 
Bild 1: svart vågrät botten BOTTEN, FÄRG, FORM 
8 pelare som lutar mer eller  mindre åt höger, mot varandra (domino)  
PELARE, FORM 
 
Bild 2:  ”bilväg” 
gul bakgrund 
ett blått, brett band slingrande igenom 
en blå rektangel, en svart kub, en röd rektangel 
nära en gul oval form på det blå bandet FORM, FÄRG, ANTAL 
 
 Bild 3: vit grå, svart 
              ett svart garn FÄRG, GARN 
 
Svar 18 
Bild 1: Lutande böcker på en hylla. BÖCKER, HYLLA, FORM 
 
Bild 2: Ven med olika molekylformationer VEN, 
MOLEKYLFORMATIONER 
 
Bild 3: Kubistiska o cirkulära gestalter i både rörelse och vila 
GESTALTER,  FORM, RÖRELSE 
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Svar 19 
Bild 1: Dominobrickor DOMINOBRICKOR 
 
Bild 2: Slingrig bilväg i Nevada. BILVÄG, FORM, ASSOCIATION 
 
Bild 3: Alperna. ASSOCIATION 
 
 
Svar 20 
Bild 1: Böcker på en hylla BÖCKER, HYLLA 
 
Bild 2: Väg med bilar VÄG, BILAR  
 
Bild 3: Orkester ORKESTER 
 
 
Svar 21 
Bild 1: Böcker på en bokhylla. BÖCKER, BOKHYLLA 
            Stavar staplade mot varandra. STAVAR, VÄXLING 
 
Bild 2: En bilväg från ovan. BILVÄG, PERSPEKTIV 
 
Bild 3: Expressionistiskt konstverk. KLASSIFIKATION,  
KONSTVERK 
 
 
Svar 22 
Bild 1: En trappa, något ojämn i sitt lutande.  TRAPPA, FORM 
 
Bild 2: En flod, en sommardag. Båtar i färger. FÄRG 
 
Bild 3: Dansande streckgubbar i frack och hög hatt. PÅGÅENDE 
RÖRELSE, STRECKGUBBAR, FRACK, HÖG HATT 
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Svar 23 
Bild 1: Dominobrickor som faller. Alla lutar utom den sista. 
DOMINOBRICKOR, PÅGÅENDE RÖRELSE, FORM 
 
Bild 2: En rastplats längs en väg med fikabord.  
RASTPLATS, VÄG, FIKABORD 
En flod/å med flytande saker i. FLOD/Å, FLYTANDE SAKER, 
VÄXLING, RÖRELSE 
 
Bild 3: Labyrint. LABYRINT Inget speciellt, bara konstnärens vision 
av tankar på ett papper. KONSTNÄRENS VISION AV TANKAR, 
VÄXLING 
 
 
Svar 24 
Bild 1: Du vet när man radar upp dominobrickor och knuffar till en, 
som puttar till nästa som i sin tur puttar till nästa…och alla faller. Det 
ser ut som en sådan rörelse i bilden, dock med gråa pinnar/plattor som 
faller över en svart bräda. PINNAR/PLATTOR, RÖRELSE, FÄRG 
 
Bild 2: Första tanke: bilar på en väg med fält runt vägen. BILAR,  
VÄG, FÄLT 
Sedan: lång rektangel, fyrkant, kort rektangel och rund gul cirkel på 
en ”väg” FORM, FÄRG, VÄG, VÄXLING, ANTAL 
 
Bild 3: Ser ut som en del av en gardin med lite udda design på. får 
ingen direkt tanke av  bilden förutom att det är osammanhängande 
mönster i svart, vitt & grå bakgrund. GARDIN, UDDA DESIGN, 
OSÄK, OORDNING, MÖNSTER, FÄRG 
 
Svar 25 
Bild 1: Dominobrickor ”in action” DOMINOBRICKOR, 
PÅGÅENDE RÖRELSE 
 
Bild 2: Väg sett från luften med två bussar (blå och röd) och en 
värdestransport samt ett stort påskägg VÄG, PERSPEKTIV, 
BUSSAR, VÄRDETRANSPORT, PÅSKÄGG, FÄRG, ANTAL 
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Bild 3: Fågelkoloni bestående av fåglar med mycket långa ben 
FÅGELKOLONI, FÅGLAR, LÅNGA BEN 
 
Svar 26 
Bild 1: Som en hylla med böcker där böckerna från vänster sida lutar 
mot den boken mest åt höger. Eller pågående fallande dominobrickor.  
HYLLA, BÖCKER, DOMINOBRICKOR, RÖRELSE, VÄXLING, 
FORM  
 
Bild 2: Väg i torrt landskap, öken, med en gul, röd och blå bil (3 
bilar). VÄG, TORRT LANDSKAP, ÖKEN, BILAR, FÄRG, ANTAL 
Finns även någon form av hinder i vägen. OSÄK, HINDER  
Vägen är kurvig. FORM Det hela är sett uppifrån (från ovan).   
PERSPEKTIV 
 
Bild 3: Dunkelt mingelparty där gästerna är fantasifigurer. 
KÄNSLOTON, MINGELPARTY, GÄSTER 
Eller kaosartad målning med olika pusselbitar.OORDNING,   
VÄXLING 
Som ett svart garnnystan på fri fot. GARNNYSTAN, FÄRG, 
VÄXLING 
 
Svar 27 
Bild 1: Lång svart sträcka & gråa plankor som vilar mot en grå planka 
stående på den svarta sträckan. STRÄCKA, PLANKOR, FÄRG, 
FORM 
 
Bild 2: Gul färg & en blå å som går från vänster till höger i bilden. I 
ån finns 4 föremål, en blå, en svart, en röd & en gul Å, FÖREMÅL,  
OSÄK, FÄRG, ANTAL 
 
Bild 3: grått underlag, vita & svarta fläckar & mellan dessa fläckar rör 
sig en svart tunn linje snirklandes i kantiga & mjuka 
former.FLÄCKAR, LINJE,  FORM, FÄRG 
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Svar 28 
Bild 1: en rad med staplar som är på väg att falla från vänster till 
höger STAPLAR, PÅGÅENDE RÖRELSE, RIKTNING 
 
Bild 2: alt. 1.  En bild uppifrån på ett vattendrag. I vattnet syns fyra 
föremål. PERSPEKTIV, VATTENDRAG, ANTAL, FÖREMÅL 
(OSÄK) 
 alt. 2. Ett rör med vatten  genomskärning. I röret finns fyra föremål.  
 RÖR, VATTEN, PERSPEKTIV, ANTAL, FÖREMÅL, VÄXLING 
 
Bild 3: alt. 1. abstrakt konst KLASSIFIKATION, KONST 
alt. 2. svart garn, svart tyg och vita pappersbitar på ett grått  
underlag FÄRG, VÄXLING 
 
Svar 29 
Bild 1: Bilden är svart och grå. 8 grå staplar som lutar sig mot 
varandra. STAPLAR , FÄRG, FORM Dominobrickor som faller på 
varandra. VÄXLING, RÖRELSE 
 
Bild 2: En flod mitt i en öken. FLOD, ÖKEN 
På floden är det tät båttrafik med 4 olikformade båtar. TÄT 
BÅTTRAFIK, ANTAL, FORM 
En stor avlång blå och röd, en rund gul och en mörk liten som är 
kvadratformad. FORM, FÄRG 
 
Bild 3: Telefonklotter, sådant som man gör då man sitter i telefon.  
Bilden känns allvarlig då den är svart och vit. Är både hård och mjuk.  
 TELEFONKLOTTER, KÄNSLOTON, FÄRG, HÅRD-MJUK 
 
Svar 30 
Bild 1: Något som faller ihop, ev ett dominospel eller ett staket. Alla 
bitarna kommer att falla ihop. NÅGOT, DOMINOSPEL, STAKET, 
PÅGÅENDE RÖRELSE + PROGNOS OM RÖRELSE, VÄXLING, 
VÄXLING 
 
Bild 2: Solsken & värme, en flod med båtar/hus. En varm bild.  
VÄDER, FLOD, BÅTAR/HUS, KÄNSLOTON, VÄXLING 
 



 37

Bild 3: Kaos, oordning som ej går att reda ut. En dyster bild. KAOS, 
OORDNING, PROGNOS, KÄNSLOTON 
 
 
Svar 31 
Bild 1: En bokhylla där böckerna har trillat på varandra. 
BOKHYLLA, BÖCKER, DÅTID, RÖRELSE 
 
Bild 2: En bild av en väg i öknen. Fågelperspektivet. 
VÄG, ÖKNEN, PERSPEKTIV 
 
Bild 3: Härvan av sladdar och kontakter under skrivbordet.  
HÄRVA, SLADDAR, KONTAKTER 
 
 
Svar 32 
Bild 1: Det ser ut som en modern byggnads (av typ spanskt museum) 
tak. Alltså ett tak som skruvar sig. BYGGNADS TAK, FORM, 
ASSOCIATION (SPANSKT MUSEUM) 
 
Bild 2: Block (bilar ?) i en underjordisk tunnel (och ett ägg) 
BLOCK, BILAR, OSÄK, UNDERJORDISK TUNNEL, ÄGG 
 
 
Bild 3: Män i hattar på en restaurang. Och vita lampor. Och bord. 
MÄN, HATTAR, RESTAURANG, LAMPOR, BORD, FÄRG 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


