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Sammanfattning. Syftet är att explorativt undersöka 
osäkerhetshanteringen vid tio svårbedömda geografiska påståenden. 
Psykologistuderande (N = 32) utförde bedömningar av sanningshalten 
och konfidensbedömningar av sina egna bedömningar.  
Resultaten antyder att påståenden som är påhittade är lättast att 
korrekt bedöma sanningshalten av. Påståenden som innehåller en eller 
flera lögner inbäddade bland kända uppgifter är något svårare att 
korrekt bedöma sanningshalten av. Ett sant, men mycket osannolikt, 
påstående kan ge upphov till bedömningen att det är en lögn – en  
sannolikhetsbaserad lögnillusion. En betydande andel (36%) av de 
felaktiga bedömningarna av sanningshalt för de tio påståendena var 
förknippade med överkonfidenta svarsbedömningar. En betydande 
andel (39%) av de felaktiga bedömningarna av det sanna, osannolika 
påståendet var förknippade med överkonfidens. Stor spridning mellan 
bedömare uppkom i mängd producerad överkonfidens. På öppen fråga 
uppger de svarande förekomst av ett flertal olika 
bedömningskriterier/strategier.  
 
Bakgrund 
I många situationer i vardags- och yrkeslivet måste vi ta ställning till 
om påståenden är korrekta. I de fall vi inte vet måste ibland 
osäkerheten på något sätt hanteras. Ett experiment genomfört av 
Edvardsson (2008) antyder att människor är mer benägna att bedöma 
historiska påståenden som sanna, när de innehåller för dem väl kända 
uppgifter vid sidan om felaktiga än när påståenden inte eller föga 
innehåller väl kända uppgifter. Resultaten visade även att falska 
historiska  påståenden i stor utsträckning bedömdes som sanna och att 
deltagarna ofta angav överkonfidens (”Ganska säker”/”Säker”) vid 
bedömning av sina felaktiga svar. Ett experiment med hur man 
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uppfattar flertydiga bilder (Edvardsson 2009) antyder att människor i 
stor utsträckning tolkar sådana utifrån frekventa kulturella teman.  
Experimenten (Edvardsson 2008, 2009) antyder att människor i stor 
utsträckning tar med sig tidigare erfarenhet och kunskap in i 
bedömningen i en osäker situation.  
 
Vad gäller lögner är sanningsillusionen (”truth bias”) ett inom 
lögnforskningen sedan länge välkänt fenomen (se t.ex. Vrij, 2008), 
dvs. människor bedömer i stor utsträckning lögner som sanna.  
Det är även väl känt att det förekommer lögnillusioner som bygger 
på tolkning av beteenden typ kroppsspråk, röst etc., t.ex. den utbredda 
föreställningen att det skulle  vara ett tecken på lögn att titta bort. 
Lögnforskare talar om Othello-felet (”Othello error”, se t.ex. Vrij, 
2008). Ett annat sätt att söka avgöra om en uppgift är felaktig eller 
lögnaktig är att söka bedöma rimlighet eller sannolikheten att ett  
påstående är korrekt. Denna strategi leder ofta till en riktig 
bedömning. Men den öppnar också för felaktiga bedömningar.  
Verkligheten råkar variera sig  på så sätt att det förekommer 
fenomen som har låg sannolikhet eller till och med är unika.  
Kännedom om sannolikhet kan alltså ge upphov till en 
sannolikhetsbaserad lögnillusion. I samband med 
lögndetektionsexperiment på kurser i psykologi och 
utredningsmetodik har jag under årens lopp då och då kunnat iaktta 
hur kursdeltagare vid experimenten berättat historier med någon 
lågsannolik ingrediens och som en majoritet av de övriga deltagarna 
därför bedömt som påhittade eller delvis lögnaktiga. Senare har  
berättaren till mångas förvåning avslöjat att historien är sann, dvs.  
berättaren har skapat en illusion av lögn.  
Det kan verka som några väljer just sådana historier till experimenten 
för att lura sina kurskamrater.  
 
Syftet är här att explorativt undersöka hur osäkerhetshanteringen ser 
ut vid svårbedömda geografiska påståenden och därvid även få in 
introspektiva bedömningar från deltagarna av vilka 
bedömningskriterier/strategier som används. Ett av påståendena 
är konstruerat för att framstå som mycket osannolikt trots att det är  
sant. Följande hypoteser formulerades: 
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H1: Påståenden som är helt påhittade är lättast att göra en korrekt 
bedömning av. De innehåller få för den svarande kända uppgifter, 
vilket bör väcka skepsis och förkastande.  
 
H2: Påståenden med en eller flera lögner inbäddade bland kända  
uppgifter är svårare att bedöma än påhittade. De går lättare hem 
hos mottagare än helt påhittade påståenden. Är en del väl känt 
och sant, så kan bedömaren ledas att tro att resten är sant.  
  
H3: Ett sant, men mycket osannolikt, påstående kan ge illusionen 
av att vara en lögn. Sådant som är osannolikt är ofta felaktigt, 
fabulerat eller lögnaktigt kan många bedömare tycka.  
 
H4: En betydande andel av de felaktiga bedömningarna kommer att 
vara förknippade med överkonfidens. Med överkonfidens menas här 
att avge svarsbedömningen ”Säker” eller ”Ganska säker” när man  
gjort en felaktig bedömning (svarat fel). Det är således frågan om  
en delmängd av alla konfidensbedömningar (som inkluderar även dem 
som görs när man svarat rätt och alla svar i kategorin ”Osäker”).  
 
H5: Förekomsten av överkonfidens kommer att vara betydande när  
en sannolikhetsbaserad lögnillusion föreligger. Sannolikhetskriteriet 
kan tänkas psykologiskt bidra till att öka överkonfidensen.  
 
H6: Stor spridning mellan bedömare uppkommer i mängd producerad  
överkonfidens. Edvardsson (2008) erhöll en resultatbild med stor 
spridning i mängden överkonfidens mellan bedömarna.  
 
Metod 
Tio stycken i huvudsak geografiska påståenden konstruerades 
och sammanställdes till ett formulär med svarsalternativ ”Ja, helt  
sant”, ”Nej, minst ett fel”.  För varje svar fanns en svarsbedömning 
att fylla i med tre alternativ: ”Säker”, ”Ganska säker”, ”Osäker”.  
Formuläret avslutades  med en öppen fråga: ”Kan Du beskriva någon 
eller några bedömningskriterier/strategier Du använde?”  
Hela formuläret bifogas i bilaga 1 och påståendenas sanningshalt 
kommenteras i bilaga 2.  
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Tre påståenden är helt påhittade. Tre påståenden är endast delvis 
lögnaktiga (s.k. inbäddade lögner) och innehåller välkända sanna 
ingredienser vid sidan av en eller ett par lögner. Tre påståenden är helt 
sanna, men kan ändå  vara svåra att bedöma, då de innehåller detaljer 
som knappast någon svarande kan garantera korrektheten hos även om 
uppgifterna ter sig rimliga. Exempelvis är en 3 km lång strand i 
Spanien (påstående nr 9) eller ett 36 meter högt berg på en åländsk ö  
(påstående nr 10) rimliga uppgifter, men knappast något någon 
svarande kan vara helt säker på. Uppgiften om den nästan 3 km långa 
biltunneln under Barents hav i påstående nr 3 torde vara föga känd och 
ter sig mycket osannolik. (Jag har kört fram och tillbaka genom 
tunneln och kan vittna om existensen av tunneln, ön och staden.)  
 
Ett experiment med N = 32 studerande på psykologprogrammets 
första termin, kursmomentet kognitiv psykologi, genomfördes den  
4 maj 2009 kl. 14.20 – 14.30 i lektionssal P218 Örebro universitet. 
Formulären delades ut  av mig och samlades  in när alla 
genomfört samtliga bedömningar. Totalt genomfördes 10 x 32 = 320  
bedömningar av sanningshalt hos påståendena och även 320 
konfidensbedömningar av de föregående bedömningarna av 
sanningshalt. Påståendenas faktiska sanningshalt framgår av bilaga 2. 
 
Resultat: bedömningar av geografiska påståendens korrekthet 
Absoluta frekvenser för deltagarnas bedömningar framgår av tab. 1. 
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Tab. 1. Deltagarnas bedömningar av tio geografiska påståendens 
korrekthet (N = 32 deltagare).  
 
Påstående   Status       Deltagarnas bedömningar 
nr                                 ”Ja, helt sant”   ”Nej minst ett fel” 
 
1               påhittat          10                      22 (rätt) 
 
2               2 fel                 5                      27 (rätt) 
 
3               korrekt            9 (rätt)              24 
 
4               2 fel              18                       14 (rätt)  
 
5               påhittat         14                        18 (rätt) 
 
6               3 fel              17                        15 (rätt) 
 
7               1 fel              19                        13 (rätt) 
 
8               påhittat         13                        19 (rätt) 
 
9               korrekt          17 (rätt)               15 
 
10             korrekt          17 (rätt)               15 
 
Totalt har gjorts 32 x 10 = 320 bedömningar av sanningshalt. 
Av dessa är 171 bedömningar korrekta och 149 bedömningar 
felaktiga, dvs. avvikelsen från det förväntade värdet 160 för en  
slumpmetod är litet och resultatet kunde ha uppkommit 
även genom slumpmetod som ju sprider lite olika från gång till annan 
runt det förväntade värdet.  
 
Tre påståenden (nr 1, 5 och 8) är påhittade. Slår vi samman resultaten 
för dessa (totalt 96 bedömningar) så föreligger 59 st korrekta 
bedömningar från deltagarna och 37 st felaktiga bedömningar från  
deltagarna, dvs. 61% av deltagarnas bedömningar är korrekta för den  
här gruppen av påståenden.  
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Fyra påståenden (nr 2,4,6,7)  har 1, 2 eller 3 inbäddade fel och felen är 
dessutom inbäddade bland relativt välkända uppgifter. Slår vi samman 
resultaten för dessa (totalt 128 bedömningar) så föreligger 69 st 
korrekta bedömningar från deltagarna och 59 st felaktiga bedömningar 
från deltagarna, dvs. 54% av deltagarnas bedömningar är korrekta för 
den här gruppen av påståenden.  
 
Tre påståenden (nr 3, 9, 10) är helt korrekta. Slår vi samman resultaten 
för dessa (totalt 96 bedömningar) så föreligger 43 st korrekta 
bedömningar från deltagarna och 53 st felaktiga bedömningar från 
deltagarna, dvs. 45% av deltagarnas bedömningar är korrekta för den 
här gruppen av påståenden, vilket är ett resultat som normalt sett är  
sämre än att kasta krona och klave (ger runt 50 % korrekta 
bedömningar). Till saken  hör dock att påstående nr 3 hade försetts  
med en mycket osannolik ingrediens och denna påståendegrupps 
resultat påverkas mycket av resultatet för just detta påstående.  
 
 
Resultat: förekomst av konfidens vid de korrekta bedömningarna 
och överkonfidens vid de felaktiga bedömningarna 
 
Med konfidens avses här svarsbedömningen ”Säker” eller ”Ganska 
säker”, när den bedömaren avgett ett korrekt svar. 
Med överkonfidens avses här svarsbedömningen ”Säker” eller 
”Ganska säker”, när bedömaren avgett ett felaktigt svar.  
Alla svarsbedömningar som anger ”Osäker” bortser vi här ifrån.  
Förekomst av konfidens respektive överkonfidens framgår av tab. 2. 
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Tab 2.  Förekomst av konfidens i de korrekta bedömningarna 
respektive överkonfidens i de felaktiga bedömningarna (N = 32 
deltagare). Antal bedömningar anges. 
 
Påstående   Status     Konfidens                   Överkonfidens 
nr                               korrekta bedömn        felaktiga bedömn 
 
1             påhittat                  4                                   1 
 
2             2 fel                      10                                  3 
 
3             korrekt                  2                                    9 
 
4             2 fel                      5                                    5 
 
5             påhittat                 4                                    3 
 
6             3 fel                      5                                    10 
 
7             1 fel                       6                                   15 
 
8            påhittat                   5                                     3 
 
9            korrekt                   3                                      3 
 
10           korrekt                  4                                      2 
 
 
Av 171 korrekta bedömningar har 48 st (28%) konfidensbedömts med 
något av uttrycken ”Säker” eller ”Ganska säker” (övervägande 
det senare uttrycket).  
 
Av 149 felaktiga bedömningar har 54 st (36%) konfidensbedömts med 
något av uttrycken ”Säker” eller ”Ganska säker” (övervägande det 
senare uttrycket). Mest överkonfidens föreligger för felaktig 
bedömning av sanningshalten hos påståendena 3, 6 och 7. Att  
nr 3 får överkonfidensen 9 (av 23 felaktiga svar, dvs. 39%) kan 
starkt misstänkas ha att göra med den osannolika bilvägstunneln 
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under Barents hav. Påstående nr 6 gäller en mycket känd ögrupp,  
men 3 huvudöar fattas och landskapstyperna på två av öarna är  
omkastade. Så mycket kända uppgifter kan skapa överkonfidens.  
Av de 17 felaktiga bedömningarna av påstående 6 så föreligger  
överkonfidens i 10 svar, dvs. 59%. Påstående nr 7 om Thailand 
är korrekt så när som på ett enda inbäddat fel (procentsatsen för 
hur stor del av befolkningen som bekänner sig till buddismen (45%) 
är grovt felaktig – ungefär dubbelt så många, 95%,  är buddister). För  
de 19 felaktiga bedömningarna föreligger 15 svarsbedömningar 
som pekar på överkonfidens, dvs. överkonfidensen i felsvaren vid 
bedömningen av detta påstående är 79%. Så stor andel bedömer sig 
alltså vara säkra eller ganska säkra på att deras felaktiga svar är rätt. 
Detta visar hur många bedömare kan luras av påståenden med 
inbäddade lögner, där en felaktig uppgift, ev. en lögn, är inbäddad 
bland ett antal väl kända korrekta uppgifter. Hur man därutöver kan 
bedöma sig vara säker eller ganska säker på något man objektivt sett 
inte vet är en intressant fråga – skapar säkerheten man har i övrigt 
på de ingående detaljer man vet är korrekta en överspridning av  
korrekthetsbedömning och säkerhet till en associerad uppgift, där man 
inte vet korrektheten?  
 
Resultat: variation i överkonfidens mellan bedömare 
Bedömare varierar normalt i mängden överkonfidens, dvs.  
hur mycket de anger sig säkra eller ganska säkra på sina  
objektivt sett felaktiga svar. Variationen i överkonfidens framgår av  
tab. 3.  
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Tab. 3. Variation i överkonfidens vid bedömning av egna  
bedömningar av sanningshalten i tio geografiska påståenden 
(N = 32).  
 
Antal 
överkonfidenta                                                 Antal överkonfidenta 
bedömningar                 Antal bedömare          bedömningar 
 
0                                       10                                     0 
 
1                                         7                                     7 
 
2                                         5                                   10 
 
3                                         7                                    21 
 
4                                         1                                     4 
 
5                                         0                                     0 
 
6                                         2                                   12 
                        Summa:    32  bedömare                 54 bedömningar                         
 
Av tab.3 framgår att 10 bedömare inte avger några överkonfidenta 
bedömningar ö h t. Det framgår även att 12 st bedömare avger 1-2 
överkonfidenta bedömningar, vilket blir tillsammans 17 
överkonfidenta bedömningar. De 10 bedömare som är mest benägna 
till överkonfidens (3-6 överkonfidenta bedömningar per person) avger 
tillsammans 37 överkonfidenta bedömningar.  
 
Resultat: rapporterade bedömningskriterier/strategier  
De svar som  avgivits på den öppna frågan om 
bedömningskriterier/strategier finns oavkortade i bilaga 3.  
Jag har här så långt jag begripit svaren sökt gruppera på grundval av 
likhet. Som framgår av svaren så nämner några deltagare mer än en  
strategi och kombinerar rimligen flera strategier. Det är uttalade 
strategier som grupperas nedan, inte personer. Det är även så 
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att strategi kan tolkas som avseende dels bedömningar av 
sanningshalten och dels som avseende strategi för 
konfidensbedömningarna. Några svar har varit för vaga för att 
kunna grupperas. En gruppering av de rapporterade strategierna 
och deras frekvenser finns i tab. 4. 
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Tab. 4. Självrapporterade bedömningskriterier/strategier vid 
bedömning av tio geografiska påståenden. (N = 32 deltagare) 
 
1. Inget kriterium/strategi anges  (8 st) 
Detta betyder inte att strategi har saknats, men kanske att några inte 
varit medvetna om sin/a strategi/er eller inte velat eller hunnit skriva.   
 
2. Gissning (4 st) 
 
3. Känsla/intuition (4 st) 
 
4. Igenkänning av uppgifter (4 st) 
 
5. Radikalt Nej-sägande, när man inte vet (3 st) 
 
6. Felrisk ökar med mängden uppgifter (2 st) 
 
7. Själv varit på plats (2 st) 
 
8. Kunskap (2 st) 
 
9. Försiktighet med spektakulära uppgifter (1 st) 
 
10. Skepsis rörande tids- och platsuppgifter (1 st) 
 
11. Utgå från att det är någorlunda jämn fördelning 
      sant/fel. (1 st) 
 
12. Rimlighetsbedömning (1 st) 
 
13. Logik (1 st)  
 
14. Radikal osäkerhetsmarkering (dvs. angivande av  
      10 st Osäker. Detta har gjorts av  6 st och 9 st Osäker har 
       angetts av 4 st svarande och 8 st Osäker av 5 svarande ). 
      Detta framstår som en realistisk strategi, när  man inte vet. 
      Mer obegriplig är den deltagare som säger  sig ha gissat och 
      som angett 0 st Osäker.  
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Ett flertal strategier har nämnts av de svarande, men underrapportering 
föreligger sannolikt, då det är svårt att plötsligt göra reda för hur man 
tänkt vid bedömning av tio omedelbart föregående påståenden. En  
del av tänkandet vid bedömningarna har nog inte varit medvetet (t.ex. 
skett mycket snabbt) och en del är bortglömt (gick inte vidare från 
arbetsminne till långtidsminne) eller kanske censurerat. Det bör också 
beaktas att det skett en anvisning av strategi i den inledande 
instruktionen i formulären (”Arbeta snabbt och intuitivt”). 
Resultatbilden och strategirapporteringen kunde sett annorlunda ut om 
det i stället givits en instruktion att ”Arbeta noggrant och 
genomtänkt”).  
 
 
Hypotesprövning 
 
De inledningsvis uppställda hypoteserna diskuteras här i relation till  
erhållna resultat.  
 
H1: Påståenden som är helt påhittade är lättast att göra en 
korrekt bedömning av. 
Hypotesen motsägs inte och får stöd av resultatbilden enligt vilken 
61% av bedömningarna av påhittade påståenden var korrekta.  
 
H2: Påståenden med en eller flera lögner inbäddade bland 
kända uppgifter är svårare att bedöma än påhittade. 
Hypotesen motsägs inte och får stöd av resultatbilden enligt vilken 
54% av bedömningarna av påståenden med inbäddade lögner var 
korrekta. Med tanke på hur få påståenden som använts så kan 
resultatet vara en tillfällighet. 
 
H3: Ett sant, men mycket osannolikt, påstående kan ge 
illusionen av att vara en lögn. 
Hypotesen motsägs inte och får stöd av resultatbilden för 
påstående nr 3 om biltunneln under Barents hav. Av totalt 32 
bedömningar är 23 (72%) felaktiga och 9 st av dessa (39%) utmärks 
även av överkonfidenta svarsbedömningar.  
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H4: En betydande andel av de felaktiga bedömningarna 
kommer att vara förknippade med överkonfidens. 
Av 149 felaktiga bedömningar av sanningshalt är 54 , dvs. 36%, 
förknippade med överkonfidens. Hypotesen motsägs inte och får 
stöd.  
 
H5: Förekomsten av överkonfidens kommer att vara betydande 
när en sannolikhetsbaserad lögnillusion föreligger. 
Hypotesen motsägs inte och får stöd av att 9 st (39%) av de 23 
felaktiga bedömningarna av påstående nr 3 är förknippade med 
överkonfidens.  
 
H6: Stor spridning mellan bedömare uppkommer i mängd 
producerad överkonfidens.  
Hypotesen motsägs inte och får stöd av att 10 st bedömare 
inte avger någon överkonfident svarsbedömning, att 12 st  
avger 1-2 överkonfidenta svarsbedömningar och av att 10 st 
avger 3-6 överkonfidenta svarsbedömningar.  
 
Allmän diskussion 
Resultatbilden överensstämmer vad gäller betydande förekomst 
av överkonfidens och betydande interindividuella variationer i  
överkonfidens med de konfidensbedömningar som gjordes beträffande 
bedömningarna av 20 historiska påståenden i en annan studie 
(Edvardsson, 2008).  
 
Vad gäller undersökningsmetodiken kan den förvisso utvecklas. 
Exempelvis skulle man kunna be bedömare ta ställning till relativt 
få påståenden, och då satsa tid på att mer utförligt motivera hur de tar 
ställning, ev. genom att  tala in på ljudupptagning.  
 
Det är möjligt att överkonfidens kan ha en del psykologiska fördelar, 
men i en del  sakfrågor, t.ex. vid utredningsarbete, blir överkonfidens 
enligt min erfarenhet ett avsevärt hinder. Bedömer man sig t.ex. säker 
på att något inträffat eller förhåller sig på ett visst sätt, så kan andra  
möjligheter (som kan råka innefatta sanningen) lämnas därhän. En 
kognitiv låsning förstärks.  
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Lögnillusioner av varierande slag har redan ställt till med många 
problem och det kan vara befogat att undersöka sådana närmare. 
Vad är det för faktorer som gör att vi kan  uppfatta ett sant uttalande 
som lögnaktigt? Här finns både inre faktorer i ett uttalande och yttre 
faktorer i omgivningen som bidrar, t.ex. felaktiga uppfattningar om  
verklighetens natur, fördomar, önsketänkande, självgynnande tendens,  
idéer om politisk korrekthet etc. I bl.a. politiska och rättsliga 
sammanhang är det problematiskt när den sanna versionen bedöms 
som osannolik/osann (lögnillusion) och den falska versionen bedöms 
som sann (sanningsillusion) och beslut och domslut grundas på sådana 
bedömningar.  
 
Referenser 
Edvardsson, B. (2008). Osäkerhetshantering vid svårbedömda  
       påståenden, eller konsten att ljuga övertygande, eller belysande av  
       det källkritiska misstaget. Örebro universitet, Akademin för  
       juridik, psykologi och socialt arbete. Rapport/DiVA fulltext.  
Edvardsson, B. (2009). Osäkerhetshantering: hur tre olika flertydiga  
       bilder uppfattas. Att inte kunna låta bli att tolka. Örebro  
       universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.  
       Rapport/DiVA fulltext.  
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Bilaga 1 
Experiment med geografiska påståenden 
 
Bedöm följande 10 geografiska påståenden 
och bedöm sedan för varje svar hur pass 
säker/osäker Du är på Din bedömning.  
Sätt kryss i ringarna framför de bedömningar Du gör.  
Arbeta snabbt och intuitivt.  
 
1. I Afrika finns den lilla staden Dahomé som saknat 
missionärer, varför invånarna kunnat bibehålla sin egen 
religion med dyrkande av naturgudar. Nära staden finns 
gamla grottmålningar och offerplatser.  
 
O  Ja, helt sant                  O Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning:  O Säker   O  Ganska säker   O Osäker 
 
2. I Kalifornien, strax norr om staden Rhonert Park 
(känd för produktion av Dell-datorer), ligger det välkända 
Stanforduniversitetet. I den psykologiska institutionens 
källare genomförde socialpsykologen Zimbardo och  
medarbetare det omtalade simuleringsexperiment med  
”fångar” och ”fångvaktare” som fick avbrytas i förtid 
på grund av grymheterna, men som ändå påvisade den 
s.k. Lucifer-effekten.  
 
O  Ja, helt sant                 O Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning: O  Säker     O  Ganska säker    O  Osäker 
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3. Mellan Varangerhalvön i Nordnorge och ön Vardöya 
med Norges östligaste stad Vardö (ca 2000 invånare) finns 
en djupgående, brant  biltunnel (2892 meter lång, öppnad 
1983) under Barents hav. I staden finns Vardöhus fästning 
från 1700-talet.  
 
O  Ja, helt sant                  O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning:  O  Säker     O  Ganska säker    O Osäker 
 
 
4. Nya Zeeland består i huvudsak av Nordön och Sydön.  
De officiella språken är engelska och maori. På Nordön  
ligger huvudstaden Auckland. Landet har 7,2 miljoner 
invånare. På Nordön finns många vingårdar där man nästan 
bara producerar vitt vin.  
 
O  Ja, helt sant                 O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning:  O  Säker    O  Ganska säker    O  Osäker 
 
 
5. På Söröya i Nordnorge finns ett konstnärshus. Detta 
ligger längst ut på en brygga i ett fiskeläge vid vägens slut 
och med utsikt över hav och öar. Utanför simmar ibland 
stora späckhuggare.  
 
O  Ja, helt sant                O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning:  O  Säker    O  Ganska säker    O  Osäker 
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6.  Ögruppen Kanarieöarna anses bestå av fem huvudöar: 
Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura och La 
Palma. Las Palmas på Gran Canaria är huvudstad och 
trendigt nöjescentrum för de östra öarna. På Lanzarote 
finns ett äkta ökenlandskap och på Fuerteventura finns 
ett lavalandskap.  
 
O  Ja,  helt sant              O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning: O  Säker    O  Ganska säker    O  Osäker 
 
7. Thailand är ett populärt resmål för svenskar och en del 
av kusten drabbades 2004-12-26 av en våldsam tsunami, 
som dödade cirka 543 svenskar och skadade ca 1500. I 
landet finns många buddistiska tempel och ca 45% av 
befolkningen bekänner sig till buddismen och övriga till ett 
flertal andra religioner. I Thailand talas språket thai.  
 
O  Ja, helt sant              O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning: O  Säker    O  Ganska säker    O  Osäker 
 
8. På Söderhavsön Rotorua håller invånarna på att bygga 
vallar mot havsytans höjning. Under 2:a världskriget blev 
ön amerikansk krigsflygbas. Ön var brittisk koloni till  
1952, då den fördes in under Nya Zeelands administration.  
 
O  Ja, helt sant              O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning:  O  Säker   O  Ganska säker   O  Osäker 
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9. Staden Sanlúcar de Barrameda är en gourmetstad vid 
den spanska Atlantkusten. Den har en tre kilometer lång 
strand och ligger intill nationalparken Donana.  
 
O  Ja, helt sant              O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning:  O  Säker   O  Ganska säker   O  Osäker 
 
 
10.  Kökar kommun är den sydligaste av Ålands 16 
kommuner. Antal invånare är ca 300 st och språket  
är svenska. Det högsta berget är 36 meter högt. I  
Kökar ordnades den 8-10 augusti 2008 en 
spelmansstämma.  
 
O  Ja, helt sant             O  Nej, minst ett fel 
 
Svarsbedömning:  O  Säker    O  Ganska säker    O  Osäker 
 
Öppen fråga  
Kan Du beskriva någon eller några 
bedömningskriterier/strategier Du använde? 
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Bilaga 2 
Kommentar till påståendenas korrekhet 
 
1. PÅHITTAD 
2. fel geografiskt läge för Stanforduniv 
    fel, då det är HP-datorer som dominerar Rhonert Park 
3. SANN 
4. fel invånarantal 
    fel med vitt vin, skall vara rött 
5. PÅHITTAD 
6. fel, anses vara 8 huvudöar 
    fel placering av lavalandskap och ökenlandskap – skall 
    vara tvärtom 
7. ett fel, ca 95% bekänner sig till buddismen 
8. PÅHITTAD 
9. SANN 
10. SANN 
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Bilaga 3 
Samtliga (N=32) svar på den avslutande öppna frågan: 
”Kan Du beskriva någon eller några bedömningskriterier/strategier 
Du använde?” 
 
1. ”Jag var osäker på alla frågorna men vissa ”lät” mer fel än andra, 
kryssade dock i osäker på alla för jag har ingen aning vad som är rätt 
eller fel.”  (har 10 st Osäker ) 
 
2. ”Ju mer information desto större sannolikhet att det finns ett eller 
fler falska påståenden.” (har angett 7 st Osäker) 
 
3. ”Använt mig av osäkerhetsmarkeringar. De frågor som innehöll 
fakta som man kände igen, var man mer säker på.” (har angett 5 st 
Osäker) 
 
4. ”Osäkerhetsmarkeringar” (har angett 0 st Osäker) 
 
5. ”Jag har ingen aning om frågornas rätta svar, därför förutsätter 
jag att de är osanna.” (har svarat Nej på alla, har angett 9 st Osäker) 
 
6.  ”Jag tittade till hur mycket jag kände igen i påståendet och svarade 
enligt den känslan. Positivt svar vid mycket igenkännande och 
tvärtom.”  (har angett 10 st Osäker) 
 
7.  ”Fler fakta – risk för minst ett fel. För övrigt svårt att veta och 
besvarat med stor osäkerhet.” (har angett 8 st Osäker) 
 
8.   Blankt svar. (har angett 7 st Osäker)  
 
9. ”Någorlunda jämn fördelning sant/fel. 
Försiktighet vid spektakulära uppgifter. (har angett 6 st Osäker) 
 
10. ”Nej”. (har angett 7 st Osäker) 
 
11. ”Intuition”. (har angett 1 st Osäker) 
 
12. ”Deduktion”. (har angett 8 st Osäker) 
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13. ”Intuition plus några osäkerhetsmarkeringar. Jag gick på känsla. 
Jag kan inte sätta 10.000:- på någon fråga.” (har angett 5 st Osäker) 
 
14. Blankt svar. (har angett 7 st Osäker) 
 
15. ”Gissade”. (har angett 10 st Osäker) 
 
16. ”Jag valde ”osäker” på ALLA eftersom jag verkligen inte vet. Om 
det blev svar ”Ja” eller ”Nej” berodde på vad jag kände igen i 
påståendet. Var det helt främmande blev svaret ”Nej”, visste jag något 
övervägde jag det lilla jag visste.”  (har angett 10 st Osäker) 
17.   ”Nej! Gissade bara.” ( har angett 0 st Osäker) 
 
18.  Blankt svar. (har angett 8 st Osäker)  
 
19. ”Rena chansningar. Saknar en bredare skala… 
´Jag tror det kan vara sant´etc.” (har angett 8 st Osäker) 
 
20. ”När jag inte hade en aning tog jag nej, låg närmast. men det står 
ju även minst ett fel o det har jag oftast ingen aning om vilket i svars- 
bedömning ger mig enda alternativet Osäker.  
Induktivt till viss del men eg. hade jag ingen aning  om något. ” 
(har angett 8 st Osäker) 
 
21. Blankt svar. (har angett 9 st Osäker) 
 
22. ”Var skeptisk mot källredovisningen, speciellt i frågor som 
handlade om tid o plats. Jag har aldrig hört talas om staden ´Sanlúcar” 
t.ex. och måste därför vara Osäker.  
Även tidsredovisningen måste jag stämma av innan jag kan kryssa för  
Säker. ” (har angett 9 st Osäker) 
 
23. Blankt svar (har angett 10 st Osäker) 
 
24. ”Deduktion. Empiri.” (har angett 4 st Osäker) 
 
25.  ”Om jag själv varit på platsen.” (har angett 7 st Osäker) 
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26. ”I och med min inkompetens i och med geografi o allmänbildning 
insåg jag snarast att jag torde vara relativt osäker på de flesta 
påståenden. 
Jag anv. det lilla jag minns från verkligheten…” (har angett 5 st 
Osäker) 
 
27. Blankt svar. (har angett 7 st Osäker) 
 
28. Blankt svar. (har angett 3 st Osäker) 
 
29. ”Sannolikheten för minst ett fel är störst då jag var osäker på 
samtliga påståenden.” (har angett 10 st Osäker) 
 
30. ”Jag gissade mest och tänkte vad som var rimligt. Där jag själv 
varit och kände att jag hade viss kunskap om, var jag lite mer  säker 
på.” (har angett 4 st Osäker) 
 
31. ”Namnen på orterna, om de hade brittisk eller fransk klang.” 
(har angett 4 st Osäker) 
 
32. ”Osäker – hellre fel än rätt 
Är det logiskt? 
Har jag eget minne/kunskap om det? 
Gissar jag utifrån mina scheman? 
Något korrekt – Ja intuition – kanske…” 
(svårläst svar; har angett 9 st Osäker) 
 
--- 


