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Abstract
!e investigation aims to clarify to what extent non-conscious thought has e"cacy in for instance decision 
making, and also examine some aspects of the question whether decisions are caused by free will. !is is 
done by an analysis of new research in neuroscience, economics, the combination of the two within neuro-
economics, evolutionary theory and especially the new theory of Unconscious thought (Nordgren & 
Dijksterhuis 2006), which will enjoy special scrutiny due to its recentness in the scienti#c #eld. A decision 
strategy ought to put high-level conscious cognition to use where it is most e$ective, and this is on a di$e-
rent level than the canonized one. Meta decision making is decision making concerning which decisions 
ought to be made consciously. It is the area where the largest amount of freedom can be obtained wherein 
the largest amount of thought e$ort ought to be invested. !ere also seems to be no basis to assume that 
non-conscious decisions or for that matter emotively based decisions would be less " rational " than 
conscious ones. !e strategy is also analyzed via happiness research to examine how to make decisions ren-
der happiness rather than other values. !e result stresses that one ought not to use economic or other mea-
sures in decision making, rather trust one's visceral intuitions to a larger extent since those are representa-
tions of one's wishes. Empirical results established a connection between decision making, creativity and 
problem solving pertaining to the evidence showing that also the latter bene#ts from unconscious thought 
rather than conscious thought. !is new evidence ought to change our view of problem solving at large. 
Rather than it being a purely conscious process one would reach better results in relying to a larger extent 
also on non-conscious processes.
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Förord
Jag skulle vilja utsträcka ett tack till min handledare Fredrik Stjernberg som dels ur egen fatabur öst kun-
skap över denna uppsats samt dels med precision väglett i, och sovrat ur det enorma vetenskapliga fält som 
ligger till grund för denna uppsats.
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Inledning
I Huvudinnehåll formulerar Peter Gärdenfors1  vilka typer av beslutsteorier som existerar. Han beskriver tre 
vanligt förekommande typer av teori. Hur man borde göra, hur folk gör mest samt hur man skulle kunna 
göra. Ingen av dessa har enligt min ringa åsikt varit särskilt framgångsrika. Den första på grund av att dess 
närmast matematiskt kalkylerade borden är i praktiken omöjliga att uppfylla. Den andra saknar i det när-
mast helt riktlinje för vad som vore det önskvärda tillståndet. Den tredje kan anses komma närmast att vara 
användbar men kommer allt som o%ast på villovägar på grund av andra anspråk än användbarhet och nytta. 

Man skulle kunna hänfalla åt defaitistismens misströstande uppgivenhet när man betänker alla de val en 
modern människa utsätts för. Ändå lyckas hon klara sig rätt väl nästan helt utan stöd från sannolikhetsta-
beller, booleanska matriser eller ens miniräknare. Världens komplexitet förefaller reduceras för att underlät-
ta för henne om hon bara inte tänker för mycket. På samma sätt som en organisation inte mår bra av mik-
romanagement mår människan inte bra av att ständigt vara tvungen att fatta beslut på mikronivå. För att 
råda bot på ett sådant upplevt tvång måste man upprätta strategi som beaktar människans egentliga förut-
sättningar och väl disponerar hennes resurser. Den intuitiva intelligensen, rätt använd, frigör en hel del tan-
kekapacitet åt andra förehavanden. Denna latenta resurs kan då användas någonstans där den gör nytta. Var 
bör den frigjorda kapaciteten då förläggas? Var gör kapaciteten sig bäst? I en högre instans nämligen i ett 
metabeslutsfattande: en instans för beslut om beslut. Allt detta inom ramen för denna användarmanual2  i 
beslutsfattande. I jakten på just kapaciteten måste det omedvetna tänkandets natur i högre utsträckning än 
förut granskas. Som en konsekvens av det #nns en del övrigt att säga om dess beska$enhet inom andra när-
liggande och eventuellt besläktade områden. Vad är ett beslut? Är det problemlösning, kreativitet eller bara 
godtycklig tidsbesparing, Dessa är frågor en läsare får anledning att ställa sig under läsningen.

I denna uppsats är anspråket att hitta en strategi som med hänsyn till den mänskliga kapaciteten; med stöd 
i vad den senaste, för övrigt väldigt progressiva, forskningen ger vid handen. Väl där #nns vägledning till ett 
hanterbart sätt att fatta beslut. De huvudsakliga progressiva vetenskapsdisciplinerna är omedvetet besluts-
fattande3, neuroekonomi4 och lyckoforskning5 . Undersökningen av dessa kommer även utmynna i en empi-
risk granskning av de teoretiska begrepp uppsatsen brottas med för att fastställa eventuella kopplingar.

I ett forskningsläge där den fria viljan och det medvetna beslutsfattandet tillmäts allt mindre vikt är det 
viktigt att redogöra för vilken roll, om någon, medvetandet har och vilket e$ektivitetsvärde det betingar. 
Var gör det mest nytta att investera tankemöda? Hur kan man hantera sina beslutsmekanismer på ett värde-
fullt sätt? Vad sy%ar ett e$ektivt beslutsfattande till? Vad är goda beslut?

Det som skall undersökas i denna uppsats är att med utgångspunkt i exempelvis neuro#loso#, beslutsteori 
och evolutionär teori #nna kopplingar mellan känsla och förnu% i fattandet av beslut och därigenom förut-
sättningarna för och den eventuella existensen av ett fritt val. Vi kommer att röra oss från de stora samman-
hangen ända ner på cellulär nivå. Det hela kommer att utmynna i en bild av vad man kan säga vara giltigt 
beträ$ande beslut enligt de nyaste rön som framkommit samt vägledning för att implementera kunskapen. 

1

1 Gärdenfors i Andersson & Sahlin 1993.

2 En användarmanual skall väl inte kräva en användarmanual men för att maximera behållningen av texten kan nämnas att den 
vinner på att läsas hypertextuellt; både de texter den refererar till och även i de lägen texten refererar sig själv. Notationen är av 
detta skäl ymnig men att följa av den vore välinvesterad tid.

3 Såsom stipulerat i Nordgren & Dijksterhuis 2006; se även Teorin om omedveten tankeverksamhet denna uppsats.

4 För en mycket god introduktion till detta se Cassidy i New Yorker 18:e september 2006.

5 Se ex Verhoven 2003; 2005 och Drakopoulos 2008 i tryckning; samt för en populärvetenskaplig exposé över hur lyckan skiljer 
sig åt på olika ställen i världen och förklaringar till detta se Weiner 2008 vari en del kontraintuitiva skillnader uppenbarar sig 
mellan exempelvis, Norden vis-á-vis Sydeuropa, USA vis-á-vis Sydamerika etc.



Sy!e
Uppsatsens sy%e är att inom ett antal problemområden i tur och ordning granska beslutsfattande. Genom 
denna skärskådning kommer en bild av hur beslutsprocesser går till att uppenbara sig. Detta via en uppsätt-
ning exempli#eringar. Uppsatsen ämnar klarlägga frågor kring beslut och deras grund i både förnu% och 
känsla, intellekt och intuition. Den ämnar även beskriva hur man bäst hantera denna förmåga. Konsekven-
ser kommer att dras, både praktiska, moraliska och #loso#ska, mot bakgrund av de vetenskapliga rön som 
ligger till grund för uppsatsens tillkommande. Beslutsfattandet roll i viljans frihet kommer även den att 
granskas. I denna analys kommer även mått och steg för att optimera viljans frihet att introduceras. 

Det är denna uppsats drivkra% att människan disponerar sina resurser på ett åtminstone mindre fördelak-
tigt sätt än som skulle kunna vara fallet. Detta mot bakgrund av den nya kunskap forskningen funnit under 
de senaste åren. Tyvärr har denna nya kunskap inte riktigt nått ut på bred front. För att råda bot på detta 
introduceras en beslutsstrategi som kan erbjuda alla och envar verktyg att egenmäktigt göra tillvaron mer 
hanterbar. -En användarmanual helt enkelt. 

Uppsatsen skall utreda,x sprida ljus över samt ta konsekvenserna av vad ny progressiv psykologisk, neuro#-
loso#sk och ekonomisk forskning ger vid handen. Detta visar det sig har en ansenlig bäring i vad, det för 
övrigt tämligen nya vetenskapsområdet, lyckoforskning har funnit beträ$ande människans preferenser. 
Dessa preferenser har, i likhet med förklaringen av psykologiska fenomen, visat sig stämma dåligt överens 
med vår bild av dem. Det hela kommer att utmynna i en strategi för att hantera de olika beslutstyperna spe-
cialitéer. Detta förhoppningsvis, i motsats till många andra beslutsstrategier in#nner sig på rätt sida om 
tröskelvärdet för vad som är hanterbart.

Det #nns även ett viktigt utforskande sy%e som kommer att gå tillväga via ett självständigt experiment. I 
den självständiga empirin kommer den eventuella kopplingen från omedveten tankeverksamhet att dras ut 
mot insikt och problemlösning. Föreligger det möjligheter att insikter nås bättre omedvetet? I denna del 
kommer även eventuella kopplingar att styrkas mellan de olika begreppen beslutsfattande, kreativitet, insikt 
och till och med problemlösning. Är de alla i själva verket beska$ade på ett liknande sätt? Är det rimligt att 
teoretiskt koppla ihop dem?

I granskningen av beslutsfattande ingår även att via den empiri som genomförs för uppsatsen och gransk-
ning av fältet säga någonting om vad fakulteten beslutsfattande är. Är den medveten eller omedveten? Eller 
kanske både och? Närliggande begrepp såsom vilja kommer också att tränga sig in under luppen och even-
tuella kopplingar i vad som medvetet respektive omedvetet tänkande, ‘är bäst på kommer att visa sig. Frågan 
om omedveten tankeverksamhet lämpar sig bättre även där kommer att undersökas. Och de teoretiska kon-
sekvenserna av svaret kommer att dras. 

2



 Metod
Tillvägagångssättet är naturligtvis viktigt i studiet av det mänskliga beteendet. Det kanske då kan tyckas 
märkligt att ej begå egen undersökning av antropologisk karaktär och till stor del förlita sig på det materiel 
som andra insamlat. Emellertid är detta något av en knäckfråga för hur utkomsten och vari fokus ligger. 
Den progressiva forskningen inom kognitionsvetenskap, neurovetenskap och psykologi kräver en del en-
skild #loso#sk bearbetning. Detta görs för att dra ut dess konsekvenser i sin förlängning. Studier av annan 
karaktär långt ifrån alltid #nner tid och/eller utrymme till detta varför ska då lotten inte falla på #loso#n 
att göra det? Jag drar mig till minnes en antropologisk doktorsavhandling6  som avhandlade varför männi-
skor tycker om skräck#lm. Svaret doktoranden levererade halvdecenniet senare med en metod bestående av 
intervjuer som uppmanade till introspektion var: därför att de vill bli skrämda. Vilket är ganska otillfreds-
ställande svar som snarare låter som en mer genomtänkt ingång till exakt samma forskningsfråga. Det är lite 
där denna uppsats tar sin början. Där grundforskningen ger ett svar ställs här en fråga om hur det hela beror 
av varandra och vad de nya forskningsresultaten har för konsekvenser. Särskilt föremål för granskning är 
den tämligen nyvunna kunskapen inom området, nämligen omedvetet beslutsfattande. Detta område är 
ganska nytt och kommer därför att utsättas för metaanalytisk prövning. I slutändan kommer konsekvenser 
av inomvetenskaplig natur att dras samt rent praktiska frågor om hur man bör tillämpa omedveten tanke-
versamhet7  - en metaanalytisk beslutsteori. 

Denna uppsats kommer att gå tillväga på ett linjärt sätt. Detta i så måtto att den kommer att ta avstamp i en 
uppsättning antaganden och observationer av fenomenologisk karaktär för att illustrera vissa av de anoma-
lier som föreligger mellan synen på, och de faktiska förhållanden kring beslutsfattande. Varte%er kommer 
en stegring i abstraktionsnivå att ske för att teoretiskt kunna bearbeta de element som beslutsfattande består 
i. En metaanalys av de empiriska stöden för beslutsfattandets e$ektivitet kommer att landa i vad som går att 
säga om beslutsfattande in extensa. Mot denna bakgrund kommer strategiska närmanden till beslutsfattan-
de vägas och mätas exempelvis i avseendet vilken lycka som de har kapacitet att generera; alltså inte bara 
hur väl besluten utfaller. När väl en översyn över nya strömningar gjorts kommer de att undersökas empi-
riskt och teoretiskt. I uppsatsen kommer genom självständig empiri att redogöras för om det skulle kunna 
#nnas en koppling mellan beslutsfattande och insikt. Detta genom att ett studie av hur man gagnas av 
omedveten tankeverksamhet i fråga om lösning av ett insiktsproblem. De teoretiska konsekvenserna av 
denna undersökning kommer även att dras ut i förhållande till den be#ntliga teorin. 

3

6 Danielsson 2006.

7 Såsom det uttrycks av upphovsmannen till Teorin om omedveten tankeverksamhet själv när han anger vad framtida forskning bör 
uppehålla sig vid: " How and when do we implement the goal to unconsciously think in real life, that is, when there are no conve-
nient instructions provided by experimenters? !e bottom-line is that the current #ndings open up a host of new questions rela-
ted to the potential &exibility and sophistication of unconscious thought" Dijksterhuiset al 2007 i tryckning.



Raison d’être
Uppsatsens existensberättigande ligger i att söka skapa klarhet i det problematiska mellan kognition, med-
vetande, beslut och det fria valet. Kognitiva studier av beslutsfattande har sökt svar på hur ett beslut går till. 
Det har antagits att vissa element krävs för att kunna fatta ett beslut. Resultatet stämmer dock sällan särskilt 
väl överens med varken människans egen bild över sitt beslutsfattande eller de empiriska studier som gjorts. 
Ej heller förefaller människan i någon större utsträckning ha insikt i sitt eget beslutsfattande. 

Varför?
Som resultat av cartesisk kropp-själ-dikotomi har en seglivad, dels materialistisk men även konceptuell, 
uppdelning mellan förnu% och känsla gjorts gällande. Dock erbjuder ingen av dessa särskilt kompletta för-
klaringar i sig. I jakten på det rena förnu%et har man tämligen fruktlöst försökt identi#era det både koncep-
tuellt och materiellt. man skulle kunna säga att man pekat förstoringsglaset åt fel håll. Det rena förnu%et in 
exstensa och allena är fullt förmöget till att göra rationella bedömningar mellan alternativ. Men förmågan 
till beslutsfattande verkar intimt kopplad till känslor och utan de förblir förnu%et velande mellan alternativ. 
Uppsatsens raison d’être bygger alltså på att det föreligger något slags problem med hur vi betraktar, resone-
rar kring och rent faktiskt fattar våra beslut. För att illustrera själva utgångspunkten kan man introducera en 
uppsättning empiriska belägg för att någonting skulle kunna vara ruttet i konungariket Danmark8.

Felaktig introspektiv orsaksförklaring
I en studie publicerad 1977, som för övrigt är betjänt av att läsas i sin helhet då det är en av förra seklets 
kanske skarpaste iakttagelser och studier över området beslutsfattande och dess skälsangivelser, redogjorde 
Richard Nisbett och Tom Wilson för ett experiment utfört i en dagligvaruhandel. Under förespegling att 
de gjorde en marknadsundersökning bad de kunder avgöra vilken av fyra par nylonstrumpor de ansåg var av 
högst kvalitet. Det prekära med studien var att alla var identiska. Det visade sig att kunderna föredrog de 
som var placerade längst till höger, så till den milda grad att de överträ$ade paret längst till vänster med en 
faktor på fyra. Skälen de angav var alla möjliga utom just att de låg längst till höger. När de konfronterades 
av försöksledarna med möjligheten att de valt just detta par för att de låg längst till höger förnekade samtli-
ga att så skulle vara fallet. Detta Vanligen med en uppsyn som tydde på att de antingen hade missförstått 
frågan eller var i händerna på en komplett galning. Orsaken tillskrev experimentutförarna till att i och med 
att valet inte hade något uppenbart alternativ så väntade försökspersonerna tills dess att de gått igenom alla 
artiklar varvid de tog den sista de granskade egentligen helt godtyckligt men något måste ju väljas.9

Valblindhet
Johansson och Hall med &era genomförde vid Lunds universitet ett intressant experiment beträ$ande in-
tention och resultat samt människors förmåga att resonera kring och ha insikt i sina beslut. Detta med ut-
gångspunkt i resultaten som Nisbett och Wilson hade visat. De föresatte sig att undersöka om man kunde, 
vilket tidigare resultat hade antytt, lura människor att tro att de hade fattat ett beslut de egentligen inte ha-
de. Tillvägagångssättet var sådant att de för försökspersoner visade upp två bilder, en i varje hand, av det 
motsatta könet. Försökspersonerna #ck sedan avgöra vilken av dem de ansåg vara mest attraktiv. Försöksle-
daren gav sedan försökspersonen en annan bild från den utpekade handen, till försökspersonen och bad 
denne ange skälet till attraktionen. Det intressanta var att under tio procent av försökspersonerna upptäck-
te att de hade bytt ut bilden och att den inte föreställde samma person de hade pekat ut. Men försöksperso-
nerna började omedelbart svara på frågan varför de fann den föreställda personen attraktiv, som om hjärnan 
i sin övertygelse om att beslutet var fritt måste tillskriva det anledningar.10 

4

8 Shakespeare 1600+/-1. Jfr s. 17 not 74.

9 Nisbett & Wilson 1977 s. 243f. Andra förklaringar än att beslutet skjuts upp skulle kunna föreligga såsom ex. högerhänthet.

10 Johansson et al 2005 Noterbart i sammanhanget är att försöksledarna förvånades över de utarbetade skälsangivelser de #ck.



Vilja - en ändlig resurs
I en undersökning av vad som skulle kunna utgöra självbehärskning sonderade Roy Baumeister med &era 
terrängen kring volition, exekutiva funktioner och viljestyrka. De lät försökspersoner, före det att de utför-
de en omöjlig IQ-testaktig uppgi%, utöva mer eller mindre självkontroll. De försatte hungriga försöksper-
soner i ett rum fyllt av den härliga aromen från nybakade chokladmu"ns och omgärdade av andra dylika 
godsaker. Häl%en av försökspersonerna #ck äta av godsakerna emedan den andra häl%en #ck äta rädisor. 
Detta användes som den oberoende variabeln. Som beroende variabel brukade man den tid man klarade av 
att förmå sig själv lägga ner på den omöjliga uppgi%en. Allt detta enligt hypotesen att båda förmågorna, att 
utstå frestelse och att förmå sig själv att koncentrerat arbeta med en kognitivt krävande uppgi%, berodde av 
samma uttömliga resurs. Ett starkt samband uppenbarade sig. Personerna som motstått frestelsen slutade 
e%er i snitt åtta minuter emedan de som fått chokladen klarade av hela tjugo minuter innan de gav upp. Att 
det hela skulle bero av att chokladens energirikedom avfärdades av att en kontrollgrupp som ej var varken 
hungrig eller utsatt för frestelse likväl höll ut arbetet med den omöjliga uppgi%en även de i tjugo minuter.

E!ertanke: ju mindre desto bättre
En grupp holländska forskare under ledning av Ap Dijksterhuis har undersökt bärigheten i det tämligen 
vanliga antagandet att e%ertanke leder till bättre resultat, särskilt ifråga om beslut av sammansatt karaktär. 
Ett exempel på deras resultat härstammar ur ett experiment i vilket försökspersoner #ck bedöma fyra bilar 
enligt en uppsättning kriterier och avgöra vilken som var bäst. De #ck komma till insikt på två olika sätt. 
Antingen via att medvetet fundera på den information om bilarna de erhållit eller så blev de distraherade. 
E%er att de fått uppgi%erna och #ck sedan svara på frågan vilken bil som föreföll mest önskvärd. Det fanns 
alltid bilar med uppenbart bättre och uppenbart sämre attribut. Det visade sig att om man gav försökper-
sonerna okomplex information, endast fyra attribut per bil, klarade de beslutsfattare som #ck tänka på sa-
ken att identi#era det bästa alternativet något bättre än de som blev distraherade under den fyra minuter 
långa "obetänketiden". Om man dock gav dem komplex information, tolv attribut per bil, visade det sig med  
ll önskvärd tydlighet att de som fått tänka e%er inte mäktade med att hantera all information utan angav ett 
svar som inte var bättre än slumpen. Den distraherade försöksgruppen å andra sidan var förkrossande, med 
en faktor på sex gånger, mycket bättre på att avgöra vilken bil som var att föredra. Detta tyder enligt fors-
karna inte bara på att vi har överskattat medvetet beslutsfattande utan att vi i synnerhet har underskattat 
det omedvetna beslutsfattandets kapacitet som i bästa fall kommit att inrymmas i den folkpsykologiska me-
toden att sova på saker och ting.11  Motsvarande experiment på allt i från cd-skivor, schampo, kameror och 
lägenheter har givit samma svar vid handen, ställt i relation till beslutskvalitet men kanske framförallt 
nöjdhet. Komplexa frågor gynnas av omedvetet beslutsfattande. Just detta och liknande experiment kom-
mer att få särskild betydelse och tillmätas särskilt utrymme för genomlysning under denna uppsats vidare 
utveckling.

Därför!
Människans utlåtanden om sina interna processer är inte alltid, eller snarare väldigt sällan att lita på. Även 
om hon inte vet varför hon beter sig på ett visst sätt har hon en tendens att försöka ange ett skäl. Det är inte 
svårt att begripa varför: för att behålla känslan av kontroll i tillvaron. Det har alltså länge funnits kunskap 
på denna front; dock saknas det adekvata redogörelser för hur det rent faktiskt ser ut. Det är alltså inmut-
ningen av det området som motiverar denna uppsats existens. Behovet för den borde följaktligen ha nått 
även den mest skeptiske läsare därvidlag.
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11 Dijksterhuis et al 2006b se även undersökningar utförda på antalet sylter och försäljning i Iyengar & Lepper i Anderson 2006.



Inre och yttre världar
För att ta ut en riktning för denna uppsats kan man börja med att blotta hålen i ett psykologiskt antagande. 
Nämligen det att det skulle föreligga ett konstant förhållande mellan hur världen ser ut och hur vi betraktar 
den. 

En vanligt förekommande typ av beslutsteori baserar sig på rationellt grundade och matematiskt konstrue-
rade värderingar av situationer. Ett beslut har konsekvenser och dessa kan beräknas! Det är något av essen-
sen i denna tankeriktning. Men det mänskliga beslutsfattande baserar sig sällan i sannolikhetstabeller. 
Människans konsekvensanalys och resonerande inordnar sig inte i den skola som gärna tillskriver henne en 
strikt logisk problemlösningsapparatur. Hela detta närmast aritmetiska närmande till beslutsprocesser byg-
ger på antagandet att människan betraktar, värderar och beslutar om sin omgivning i samma termer och 
med samma måttstock som den som betraktar henne använder. Ett praktexempel på detta felaktiga anta-
gande är att hon värderar vinster och förluster av samma storlek olika beroende på i vilken kategori de infal-
ler. Förhållandet mellan vinster och erhållen lycka är långt ifrån alltid ett-till-ett, såsom logiskt sett borde 
vara fallet. 

Kahneman och Tversky12  
visade att det föreligger 
en diskrepans mel lan 
värde och upplevt värde.

Vore så fallet att ett ett-
till-ett-förhållande rådde 
skulle känslan stiga kon-
stant med de faktiska 
omständigheterna. Säg 
att 100 kronor represen-
terar 10 enheter tillfreds-
ställelse; isåfall skulle 200 
kronor representera 20 
enheter tillfredsställelse. i 
verkligheten ligger den 
upplevda tillfredsställel-
sen närmre 17 enheter 

vilket ger avsevärt avtryck 
i, hur verkliga beslut fat-
tas13.

Prospektteorin ger istället bilden av som den framträder i diagrammet i #gur 1 beträ$ande gränsnytta, vil-
ken nytta monetära ökningar respektive minskningar egentligen gör: På x-axeln visas den subjektiva upple-
velsen och på y-axeln den objektiva utdelningen av exempelvis monetär kvalitet. Att en, exempelvis mone-
tär, fördubbling inte helt motsvarar samma ökning i subjektivt värde får som konsekvens att människan är 
mer riskobenägen än vad som vore rationellt.14 Vad den får för ackumulerade konsekvenser i sin förlängning 
i just det här avseendet är dessutom mycket intressant då förluster leder till avtagande riskaversion, det vill 
säga ökad riskbenägenhet. Man blir e%er att ha gjort en vinst mindre benägen till risktagande emedan man 
e%er en förlust är benägen till ytterligare risker e%ersom en objektivt dubbelt så stor förlust inte känns dub-
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12 Kahneman & Tversky 1984 

13 För vidare diskussion av andra konsekvenser av prospektteorin se Lyckomaximering denna uppsats.

14 Schwartz 2004 s. 74$.

Figur 1: Prospektteorins förhållande mellan föreställd och verklig utdelning



belt så stor, så blir den acceptabel. I avvägningen mellan alternativet att öka förlusten eller att eliminera den 
förefaller insatsen värd det då det är de initiala förlusterna som känns mest och det är de man vill bli av 
med.15  Ju mer man förlorar desto mer riskbenägen blir man och desto sämre verktyg har man att rätta till 
sin ofördelaktiga situation. Man vill helst av allt förlustminimera snarare än att riskminimera, vilket vore 
det rationella. Verkligt intressant här är att e%ertanke inte påverkar utkomsten av ens handlande; mönstret 
förefaller hårdkodat in i varje människa, den tänkande och instinktivt reagerande skiljer sig inte åt16 . Fe-
nomenet är observerbart rent neurologiskt; beslutsallokeringen &yttar från den region av hjärnan17  som 
avgör mindre riskabla beslut med lågt vinstutfall till ett område som hanterar högriskprojekt med vad man 
betraktar som större vinster. Förmodligen ligger grundförklaringen i medfödda dispositiva representatio-
ner, ett slags neurologiska kopplingar speci#kt utformade för att lösa speci#ka problem18  som vi får anled-
ning att återvända till i denna uppsats. En intressant konsekvens av prospektteorin sker även den nära origo, 
där gränsen mellan vinst och förlust går. Här uppstår bland annat ägodelse$ekten som gör att en förlust 
inte uppvägs, mätt i tillfredsställelse, av att erhålla något av samma värde. 

Kurvan stämmer väl in på det ekonomer länge kallat " lagen om avtagande gränsnytta "19  och kan dessutom 
ge en del förklaringar till det bristande samband lyckoforskningen sökt #nna mellan lycka och rikedom. 
Där har den starkt utplanande kurva vi ser i första kvandranten i #gur 1 visat sig ha fast bäring.20 

Det är även mot denna bakgrund människor gör sina konsekvensanalyser, eller kanske borde. Att den om-
givande världen mer och mer kan beskrivas i absoluta tal kan vara en framgång för vetenskapen men behö-
ver inte med någon större nödvändighet vara bra för den individ som har att navigera i densamma. I en allt 
mer mätbar värld är det lätt att ställa förväntningar proportionerligt medan tillfredsställelsen onekligen 
slaviskt följer Kahenman-Tversky-kurvan med, får man anta, besvikelse som obönhörlig konsekvens. Para-
doxen går att visualisera i en enkel modell. Så länge förväntningarna spänns ute%er en kontinuerligt propor-
tionell skala kommer nöjdheten hela tiden reduceras av den upplevda tillfredsställelsens oförmåga att 
komma ikapp vilket skulle förklara de spirale$ekter som understundom beskrivs genomsyra tillvaron i det 
moderna samhället.21  Spänner man bågen ute%er en linjär skala men erhåller endast belöning e%er en ut-
planande blir nöjdheten onekligen lidande. Att istället använda sig av Kahneman-Tversky-kurvan skulle ge 
ett mer verklighetsnära utfall.22 
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15 Utan denna mekanism vore antagligen spel och dobbel-industrin obe#ntlig då inga rationella skäl till dess existens från använ-
darperspektivet existerar i egentlig mening. Emellertid skulle den kunna motiveras moral#loso#skt av det att den lycka vinnaren 
känner överstiger den ackumulerade olyckan av alla förlorare. Detta argument verkar dock inte ha någon resonans i Kahneman-
Tversky-modellen då de olika inträ$andena äger rum på så så pass nyttomässigt olika ställen utmed kurvan. jfr Damasio s. 239.

16 Franken et al 2006.

17 Ventromediala pre!ontalcortex Churchland 2006.

18 Damasio 2006 s. 130.

19 Schwartz 2004.

20 Veenhoven 2003; för vidare diskussion i detta ämne se Lyckomaximering denna uppsats.

21 Schaifeli & Salanova 2007 eller Servant 2005.

22 Jämför med en nyligen förd debatt om upplevd och egentlig hälsa Eberhard i SvD, Samuelsson 2007.



Emotioner ett utslag av parateleologi23

En viss anomali råder mellan den teoretiskt skapade modellen över beslutsfattande och verkligheten. Det 
mänskliga beslutsfattandet tar helt enkelt inte de rationella hänsyn som exempelvis utilitetsteori och andra 
sannolikhetsmässiga beslutsteorier gjort gällande i den utsträckning som skulle vara önskvärt ur exempelvis 
ett ekonomiskt perspektiv. Exempelvis tar människan långtgående emotionella hänsyn. Den vanliga in-
vändningen mot den rationella beslutsteorin är: att den behä%ad med felet att den inte tar hänsyn till att 
emotioner är inblandade i beslutsfattande. Det är i sak helt rätt,24  men kan o%ast få konsekvensen att man 
helt avskriver möjligheterna till att göra en beslutsteoretisk uppsättning på grund av att känslornas kom-
plexitet är inblandad. För att undvika den alltför vanliga fällan kan vi försöka ta reda på vad dessa känslor är 
med i sammanhanget av för anledning. Vad #nns det i beslutssituationer som ej går att uträtta utan att 
känslorna skall behöva inkallas? Myckent studium på området, bl. a. på patienter med den rationella beräk-
ningsförmågan intakt men med känslorna satta ur spel, har gett vid handen att ett beslut behöver en emo-
tionell laddning att hänga upp sig på om det överhuvudtaget skall komma till stånd25 . Att avväga och vär-
dera för- respektive nackdelar är en rationell uppgi% som kan göras utan emotionell inblandning . Men det 
förefaller vara så att beslutet aldrig blir av såvida inte ett slags emotionell vektor visar vägen; den väg förnuf-
tet bör gå. Man måste bli tillsagd att gå i en viss riktning med hjälp av den förkroppsligade hjärnan26  för att 
man skall komma till avslut i de frågor som rent rationellt skulle kunna avvägas ad in"nitum.

Men vad är då dessa känslor? De beskrivs allt som o%ast på ett otillfredsställande sätt som något vansinnigt 
komplicerat och till sin natur oförklarligt. Men även de går att bryta ner i förståeliga delar. De är ju trots allt 
en evolutionär produkt och måste därvidlag vara motiverade rent funktionellt då andra orsakssammanhang 
än att de skulle ha ett direkt och verkansfullt sy%e inte kan motivera deras existens.27  En tydlig uppgi% är 
den parateliska som uppkommit i de sammanhang i vilka människan utvecklats: kooperativa koalitioner28 . 
Att enbart arbeta ute%er att ha en enskild målsättning som till varje pris måste nås är inte ett framgångsrikt 
koncept för en samarbetande varelse. Man måste även agera på ett sådant sätt att man bidrar till koalitio-
nens framgång för att kunna ta del av andras verk: att göra det som gynnar en indirekt. Ett instrument på 
den avdelningen är empatin. Att kunna känna e%er vad andra människor känner för att på så vis kunna ut-
rätta det som situationen kräver. Men också antipatin är paratelisk, vars motiv är att bestra$a människor 
som man anser inte bidrar på det solidariska sätt som krävs för gruppens överlevnad. Det är så pass viktigt 
att det måste göras även om det inte för tillfället gynnar den egna situationen. Denna sistnämnda meka-
nism är något ekonomer har ha% svårt förstå, förklara och ta med i beräkningen ända fram tills det alldeles 
nyligen blev möjligt att undersöka det rent neurologisk. Den orsaksförklaras som krav för långtidsöverlev-
nad och tillskrivs i likhet med andra beslutsgivare upphovsmässigt till en del av hjärnan som vidarebeford-
rar emotionella skälsangivelser29 men måste infalla med samtidighet som kontextuell information tillförs.30 
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23  Ord lånat från danskan som beskriver indirekta mekanismer, i motsats till de direkta: teliska, målorienterade mekanismerna. 
Båda två sy%ar naturligtvis till artens överlevnad men på olika sätt och i ett annat perspektiv, exempelvis verkar parateleologi via 
sociala normer, moral och de processer som möjliggör att individen via gruppens välbe#nnande erhåller bättre chanser till över-
levnad än teliska. De teliska processerna är i högre utsträckning deklarativa men även de vägar till ett [evolutionärt] mål.

24 Damasio 2006 passim; 56$.

25 Fallet Gage ibid s. 27$.

26  Perifera nervsystemet; PNS. Kroppens verktyg för att medvetandegöra emotionella tillstånd är alltså inte genom att de direkt 
via pre!ontalcortex blir tillgängliga utan istället går de e%er den omedvetna bearbetningen via nervsystemen ut i kroppen och 
uppfattas först indirekt LeDoux i Kolb s. 533; Damasio 2006 s. 263$.

27 Cosmides & Tooby i Gazzaniga 2000.

28 Gärdenfors 2005.

29 Nucleus accumbens !agard s. 88.

30 Från Hippocampus.



Det typiska experimentet på området är det så kallade ultimatumspelet vari två personer skall dela på en 
summa pengar. Den ena personen har makten att bestämma hur det skall delas men den andra har rätt att 
avfärda budet och i så fall blir båda två utan pengar. Det rent rationellt rimliga är att som budgivare erbjuda 
minsta möjliga summa till den svarande då denne har att välja på det eller ingenting. Dock visar det sig att 
man rent faktiskt inte har någon reell chans att få några pengar om man inte erbjuder det som uppfattas 
som en rättvis summa31 . Bäst är att erbjuda häl%en av pengarna, då har man nära hundraprocentig chans att 
få sitt bud antaget. Detta förklaras som ett utfall av uppenbarhetsprincipen32  vari några egentliga skäl inte 
föreligger utan att det är uppenbart rättvist. Minskar man budet minskar också chanserna avsevärt att bli 
tillmötesgången trots att motspelaren "borde" acceptera alla bud. Varför gör hon då inte det. Helt enkelt för 
att hon agerar emotionell och i just detta fall parateliskt. Hon må inte nå den insikten rent introspektivt 
utan typiskt ange ett skäl såsom att det är orättvist men det hela handlar om att bestra$a en person som 
man anser inte bidraga i den utsträckning den borde även om man själv missgynnas av att göra det. Resulta-
ten ger också vid handen att beslutet att tacka nej till orättvisa erbjudanden härrör till dels en kognitiv del 
av hjärnan, klassiskt förknippad med konsekvensanalys33  men dels är underordnad den emotionella respons 
hjärnan delar ut34  som har den långsiktiga, parateliska, uppgi%en att se till att de sociala strukturer och åta-
ganden som krävs av samarbetande individer upprätthålls. Om ett sådant utslag sker mäktar inte den kogni-
tiva maximeringsförmågan med att få sin vilja igenom utan får stryka på foten till förmån för den paratelis-
ka och långsiktiga fakulteten som är uttryck i det vi klassiskt menar med en känsla. En emotion som i alla 
fall där ett tröskelvärde understigits skickar ut en emotionell vektor som man skall basera sitt beslut på.

Teleologi orsaken till e!erhandskonstruktioner
Människans evolutionärt betingade disposition har naturligtvis både sina för- och sina nackdelar. En kon-
sekvens av vår bristfälliga introspektiva förmåga i samklang med vår evolution som varelse i grupp är e%er-
handskonstruktion. Skälen till att e%erhandskonstruktioner och felaktiga skäl är så vanligt förekommande 
är inte svåra att begripa; de har rent funktionella orsaker. Ur ett evolutionärt perspektiv i vilket samarbete 
är essentiellt för överlevnad är det inte svårt att förstå. Att kunna rättfärdiga ett beteende, för sig själv och 
andra, må ha varit minst lika betydelsefullt i en kooperativ koalition som själva utförandet. Annars skulle 
intet gå av stapeln. Om man i samarbetsformer i interaktion med andra individer vill få igenom en samfälld 
handling eller få någon att göra en en tjänst måste man vanligen ange ett skäl för detta. Sannolikheten för 
att önskad handling utfaller är helt enkelt större om man motiverar sig. Att få någon annan att göra något 
är svårt om denne inte vet varför. Människans inneboende teliska förmåga kräver att det #nns orsaker till 
förbrukning av tid och energi. Detta trots att det rent funktionellt och praktiskt ej spelar någon roll för den 
andre personen vilka orsaker förfrågaren har. Sannolikheten att någon får hjälp är ofantligt mycket större 
om ett skäl presenteras eller presenterar sig själv i situationen. Det måste betyda någonting för tjänstkräva-
ren, det måste tala till vår empatiska natur. Denna empatiska natur är i sig paratelisk och existerar på en ba-
sis av ömsesidigt samarbete. Den dagen situationen är omvänd kanske tjänsten återgäldas. Och den latenta 
optionen är mycket värdefull i en organisation om ett gross personer som skall samexistera hela livet.35
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31 Man kan i försvar till det ekonomiska perspektivet invända att ekonomiska modeller gör gällande att anbudet skulle accepteras 
vore det möjligt att dividera ren lycka enligt exempelvis ett nittionio-mot-ett-förhållande. Att detta skulle vara ett giltigt anta-
gande från ekonomernas sida #nns det skäl att ifrågasätta. De beräknar nämligen endast vad som är direkt, telisk, står på spel för 
beslutsfattaren. Dock är det det inkompletta i denna förklaringsmodell som är pudelns kärna. Från ett parateliskt perspektiv är 
det inte bara vinningen, i pengar eller lycka, som står på spel. Det är dessutom konsekvenserna av att på det sociala planet låta 
någon komma undan med vad man betraktar såsom ett orättfärdigt beteende som är den egentliga, och kan man anse långt vikti-
gare, frågan som man tar ställning till. Därför kan det skenbart irrationella vara rationellt. beslutskonsekvenser är tämligen stora, 
något som f.ö. spelat stor roll i den mänskliga evolutionen: Denna tävling mellan fuskare och gruppens väl. (Gazzaniga 2000).

32 Schelling 1960; Wiberg 2006 detta ord.

33 Dorsolaterala pre!ontalcortex Sanfey et al 2003.

34 Anterior Insula ibid.

35 Gärdenfors 2005.



Det fria valet
Det förutsätts o%a att valfrihet är e%ersträvansvärt; samtidigt har de &esta något slags intuitiv känsla av att 
valfrihet i någon mån inskränker en människa då väljandet upptar mer av hennes kra% än det det sy%ar till. 
För att få en uppfattning om hur det egentligen ligger till måste en genomlysning av de processer som är i 
verket i samband med det fria valet samt i vilken utsträckning det egentligen är så som hävdas: fritt.

För att ta reda på hur ett övervägt fritt val går till måste invägas vilka parametrar en människa kan arbeta 
med när hon gör ett val. De element som kan vara verksamma i de mekanismer vi kallar fria val har på ett, 
kan man tycka, otillräckligt sätt beskrivits. På en rad punkter kan man illustrera hur valet i själva verket görs 
ofriare än vad som annars skulle kunna vara fallet. Genom att för&ytta sitt beslutsfattande i avgörande fall 
skulle man kunna frigöra valen och låta befria dem från den inskränkning de i givna situationer lyder under. 
Genom att illustrera denna inskränkning och de mekanismer som driver den kan påvisas en ofrihet. Men 
om man anpassar sitt beslutsfattande adekvat med denna vetskap kan man frigöra sig från densamma. 

Underlåtenhet
Ett exempel på ett alternativ i beslutsfattandeprocessen som o%a blir föremål för val är icke-förhållandet 
genom underlåtenhetshandlande36 . Men kan verkligen detta föranletts av ett övervägt beslut? Det vill säga 
ställer människor sig frågan: Vad händer jag om låter bli detta val? Det #nns mycket som talar emot detta, 
exempelvis människans oförmåga att skapa en adekvat representation av ickeförhållandet. Oavsett bevekel-
segrunder kommer ens gärning att få konsekvenser. Beräkningen i denna konsekvensanalys sker inte mot en 
handling in spe utan en alternativhandling teoretiskt ponerad in futurum. Det #nns en konsekvens av un-
derlåtenhet som skarpt skär in i förhållandet mellan aktivt och passivt beteende. Ponera ett antal scenarier 
där underlåtenhet att göra ett aktivt val får olika konsekvenser: en miljöengagerad person ser reklam för en 
ekologisk klädlinje och bestämmer sig för att handla något från detta varumärke. Har denne person gynnat 
miljön? Allt annat lika är svaret nej. Den enda vinst för miljön som detta utgör är i den idévärld i vilken 
personen annars skulle ha köpt ett mindre ekologiskt skonsamt varumärke. Ur en uppmaning följde en 
konsumtion som endast berättigas av en tänkt konsumtion som annars kanske skulle ha kunnat inträ$a. 
Den större miljövinsten skulle ju utgöras av att inte handla något plagg alls vilket rimligtvis har noll inver-
kan på miljön. För att exempli#era på ett parallellt sätt –En person blir uppmärksam på en rabatt i daglig-
varuhandeln och konsumerar sagda produkt i tron att denne har tjänat det nedsatta beloppet. Stämmer 
denna iakttagelse? Nej, i alla fall utom i det tänka fallet att denne hade konsumerat sagda vara för fullpris. 

Fler exempel på denna bristfälliga logik i det mänskliga tänkandet existerar riklig i vår tillvaro. Ett där man 
likt ovan inte väger en företeelse mot frånvaron av densamma utan en alternativkostnad som om man gjort 
ett annat aktivt val än det man faktiskt gjorde, kommer nog skyndsamt till den kvicke läsarens erinran.

Icke-förhållanden
Det #nns en dubbelhet i människans förmåga att föreställa sig det som ej existerar. Detta illustreras väl i 
dialog á la Platon och Sokrates för att åskådliggöra denna begränsning i människans förståelse, att ombes 
att tänka på ingenting.

 -Tänk inte på en rosa elefant!

 -Okej!

 -Vad får du för bild i huvudet?

 -Just den jag skulle undvika: en rosa elefant.
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Människan kan med evolutionärt betingad enkelhet föreställa sig något som kommer att #nnas, ett framti-
da byggnadsprojekt som ett hus exempelvis.37  Dock är så inte fallet med något som inte kommer att #nnas i 
framtiden. Att till exempel föreställa sig avsaknaden av någonting frambringar emellertid konnotationen av 
just det som saknas. Hjärnan kan inte producera en bild av negationer; " inte" är orepresenterbart. Om man 
ombedes låta bli att tänka på en elefant går tankarna per omgående just dit. Att föreställa sig en situation 
som kan eller kommer att uppstå i en tänkt framtid är relativt enkelt däremot. Konsekvensen av denna 
människans förkroppsligade38  varseblivningsförmåga är en begränsning i hennes föreställningsförmåga gäl-
lande ickeförhållanden. Att otänka saker är snart sagt omöjligt; att återgå till att vara oinformerad. Denna 
brist i ens föreställning kan till och med vara retrograd så att saker som en gång varit på ett visst sätt blir 
svåra att föreställa sig. Något som får konsekvenser för exempelvis politiker som försöker återinföra skatter 
eller för den delen ta bort införda utgi%sposter i ett företag, såväl som för mobiltelefontillverkare som vill ta 
bort redan införda funktioner eller tjänsteföretag som vill minska servicen. Att eliminera en föreställning 
som äntrat ens medvetande är en veritabel omöjlighet. Det förhåller sig så att hjärnan nödgas lägga ner av-
sevärd energi på att frånhålla sig från en tanke av exemplet visat karaktär. Det kräver alltså energi, operatio-
naliserat såsom problemlösningsförmåga, att låta bli att tänka på något39; och resursen, volition, är ändlig. 

Kognitiv dissonans40

Något att ytterligare beakta beträ$ande människors förmåga till valmöjligheter är den mängd kognitiv dis-
sonans valet ger upphov till. I detta sammanhang har dissonans betydelse då det inför en oönskad osäkerhet 
i valsituationer. Osäkerhet vid beslutet blir en konsekvens av valet. Dissonansen är beroende av två variab-
ler: å ena sidan vikten av det dissonanta elementet å andra sidan proportionen mellan konsonansen och dis-
sonansen. På senare tid har även beslutets åtagandegrad inkluderats i ekvationen. Resonemanget är återför-
bart till gestaltlagar om konsonans som ett mer föredraget tillstånd än dissonans41 . Dissonansen måste 
undvikas för att i förhand motivera och i e%erhand kunna rättfärdiga ett beslut. Det grundläggande pro-
blemet med denna typ av konstruktioner, i likhet med övertygande och retorik i stort, är att ingenting i sak-
frågorna förändras. Som grundförutsättning ur detta får man anta att det endast måst användas då relevant 
övervägning annars skulle gå förlorad. Här kan man både arbeta med att synliggöra samt att undertrycka 
den faktiska dissonans som existerar för att genom det uppnå ett sy%e om man så önskar. Emellertid vore 
ett sådant förfarande av bedräglig natur; istället bör fokus ligga på nyansering á priori-beslut och konse-
kvensbeskrivning i e%erhand. En konsekvens är också att målet blir att minska dissonansen för att få ett val 
genomfört. Ett val med två alternativ som uppfattas som för lika leder, i likhet med för pluralistiska val, till 
icke-val i stor utsträckning. Det är även en mer vanlig e%erhandsrationalisering till ett icke-val än det plura-
listiska. Få so'iggande motiverar sitt val med att det #nns för många politiska alternativ men många med 
att de är för snarlika. Detta exempli#erar hur människor måste avfärda dissonanta element. Ur detta följer 
att valsituationer med färre och olikare alternativ har högre sannolikhet att leda till aktiva val. Postbesluts-
dissonans reduceras enklast med lägre åtagandegrad men paradoxalt nog också av mindre volition, det vill 
säga hur ofritt valet betraktas i e%erhand. Ju mindre fritt val och ju sämre alternativ desto nöjdare resultat42 . 
Detta är alltså återförbart till dissonansens beroende av två variabler: å ena sidan vikten av det dissonanta 
elementet å andra sidan proportionen mellan konsonansen och dissonansen.
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37 Gärdenfors 2005.

38 Johnson 1987 s. xx & 19-21; Damasio 2006 s. 250$.

39 Wegner har visat att om man ombeds inte tänka på en vit björn predicerar minskad viljestyrka. Baumeister et al. 1998 s. 1253.

40 Såsom beskrivet i nationalencyklopedin " .. avser det obehagliga känslotillstånd som uppstår när en person samtidigt omfattar 
sinsemellan oförenliga attityder, eller när det råder en kon&ikt mellan vederbörandes attityder och handlingar. Detta leder till en 
strävan att förändra attityderna eller handlingarna så att de blir förenliga (konsonanta) med varandra " jfr coherens i !agard pas-
sim för diskussion kring emotionella vis-á-vis intellektuella besluts grundval.

41 Sti$ & Mongeau 1994.

42 Schwartz 2004 s. 149$.



Om man ser på hur människor faktiskt betraktar aktivt handlande och dess konsekvenser utifrån de logiska 
anomalier som föreligger deras attityd har man kommit långt mycket närmre ett gott resultat. Låt oss 
granska just detta påstående.

Underlåtenhetsfelslut
Om man skall betrakta vilket av en aktiv respektive passiv handlings konsekvenser människor tillmäter 
störst vikt skådar man, mot bakgrund av nyss förda resonemang, föga förvånande men mäkta distinkta ten-
dens:

 

 Person A har x aktier i bolag α

 Person B har inga men funderar på att köpa x aktier i bolag α

 Person A säljer sina aktier i bolag α

 Person B köper inga aktier i bolag α

 Bolag α stiger däre%er 100 punkter

 

 Vem har gjort det sämsta beslutet och förlorat mest på beslutet?

 Vem är mest missnöjd med sitt val?

Denna undersökning visar med förkrossande majoritet på att 92 % av de svarande anser att Person A vara 
den mest missnöjda. Skälet till detta är att person A:s missnöje baserar sig på något han har gjort emedan 
person B:s dito baseras på något han underlåtit att göra. Människan i stort tycks anse att det #nns större 
anledning att ångra handlingar som inte utfallit väl än de vi underlåtit men som skulle ha utfallit väl. Me-
kanismen är känd som underlåtenhetsfelslut och är en benägenhet att tona ner försummelser i utvärdering 
av handlingar. Detta kan betraktas som en skyddsmekanism för att slippa ägna energi åt ej inträ$ade hän-
delseförlopp. Ur detta följer att människor bedömer sina val ute%er de aktiva handlingar de genomfört. In-
tressant nog verkar denna mekanism ha en starkt tidsmässig dimension. På kort sikt ångras handlingar men 
på lång sikt underlåtenheten att handla.43
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Den irrationelle ekonomiske människan
Detta för oss in på ett resonemang om hur man i sitt förhållningssätt till mänskligt beteende bör resonera 
kring idealfall. Tanken att förutsätta att människan tar fullt informerade beslut baserat på tänkande veder-
lades redan av nobelpristagaren i ekonomi Herbert Simon 195544 . #e economic Man; en fullt informerad, 
rationell beräkningsmaskin med stabila preferenser, det dittills rådande paradigmet tillmättes långsamt 
krympande betydelse inom ekonomisk forskning som ju främst betraktar hur saker och ting ligger till sna-
rare än hur de bör se ut. På samma sätt är det inom säg interaktionsdesign ointressant hur ett användande 
borde ha sett ut om detta ideella tillstånd aldrig uppnåddes av det man designade. Idealbeteenden betingar 
inget som helst värde om det aldrig uppnås. Man har rätt sent lärt sig inom detta område orimligheten i att 
påstå att det existerar så att säga felaktiga beteenden i förhållande till en design e%ersom det då är fel design.

Viljans instabilitet och komplexitet
Inte bara en gång har hårdragen reduktionism motverkat sitt sy%e och i själva verket komplicerat en fråga 
genom att eliminera den och på så sätt lämpat över problemet. I synnerhet kan detta göras gällande för den 
neuro#loso#ska riktning som söker svar på frågor i hjärnan. Rätt så, det är naturligtvis där de #nns, men 
genom för mycken reduktion i frågeställningen reduceras problemen ned till under nivån för den kritiska 
massa som innehåller svaren. " Om man gör sig själv liten nog kan man externalisera i princip allt ".45  Exem-
pelvis kan man söka orsaker till beslutsfattande i enskilda nervceller46  dock kan även den grundaste veten-
skapsteoretiska skärskådning identi#era uppenbara brister med ett sådant förfarande. Man identi#erar en 
orsak, man identi#erar en neurologisk reaktion, man ser en respons. Allt sammansatt blir detta svaret på 
frågan om vad ett beslut är. Eller? har man kanske missat målet litet med antagandet att man bör söka sva-
ren på neuronal avfyrningsnivå. Kanske ligger de på neuronklusternivå, eller i interaktion mellan kluster. 
Eller såsom visat i Damasio47 : i en intellektuell respons på ett omedvetet emotionellt tillstånd; i så fall i den 
förkroppsligade hjärnan. Genast ser den svarta lådan mellan input och output vansinnigt komplicerad ut. 
Och om så är fallet bör man inte pröva en annan utsiktspunkt. 

Komplexiteten visar sig enkelt i fråga om volition. Det blir obegripligt med ett begrepp såsom intentional 
stance48 , hur en människa kan ha en vilja rent teleologiskt och samtidigt ha viljan att motverka densamma. 
Det #nns all anledning att göra skillnad på olika former av och nivåer i vilja49 . En diskrepans förefaller före-
ligga i fråga om vilken nivå av medvetandegrad och nivå av teleologi som föreligger. Å ena sidan den, exem-
pelvis det målorienterade sättet att få den igenom men å andra sidan det indirekta parateliska, det som ex-
empelvis manifesterar sig i form av empati50  och som ekonomer gång på annat observerat och inte kunnat 
förklara med enkla stabila preferensmodeller. Ett handlande som kanske för stunden är obekvämt men på 
lång sikt anses kommer vara gynnsamt. Ändå är nog allt detta upplevelser människor är väl bekanta med. 
Exempelvis att en diskrepans råder mellan att vilja ha och behöva51  som i vissa situationer kan vara två helt 
ömsesidigt uteslutande enheter. Mycket tyder alltså på existensen av ett slags metavolition en vilja angående 
viljor. Trots allt sysslar vår hjärna till en fantastisk utsträckning med just att inhibera viljor och re&exer.52  
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44 Simon 1955.

45 Dennett 1984 s. 194.

46 Churchland 2006.

47 Damasio 2006 109$.

48 Dennett i Heil 2004 s. 299f.

49 Sanfey et al 2003; Grodal 2002.

50 Sanfey et al 2003.

51 Winkieman & Berrige 2003.

52 Smith & Jonides 1999; Kolb & Wishaw 2003.



Dessutom #nns ett system av exekutiva funktioner53  överstående detta. Det överser när inhibition av hela 
schemata är lämpligt för att framgångsrikt möta vår omgivning. Allt detta gör det i princip omöjligt för en 
levande frisk varelse att med en robotisk envishet dunka sitt huvud i väggen ad in"nitum. Det är helt enkelt 
en logisk konsekvens av den adaption som skapat varelsen människa. Ett sådant kardinalfel i " programme-
ringen " hade omintetgjort hela arten i en handvändning. Detta påvisar en evolutionär omöjlighet i att den 
fria viljan inte skulle existera. Vore människan "programmerad" för varje givet tillfälle skulle en situation där 
enkla re&exer inte räckte till förr eller senare uppstå och i och med det slaget vara förlorat. Så den fria viljan 
är bevisbar med något så kontraintuitivt som ett ickeförhållande54  att den kan helt enkelt inte kan inte exi-
stera. Problemet med den kombinatoriska explosionen talar här emot den generella problemlösaren då den 
vore mindre e$ektiv än en både-och-maskin. En både generell och speci#k såsom människan. 

Volition och exekutiva funktioner
Den ovan nämnda allmänmänskliga benägenheten att både ha en vilja, eller begär, och samtidigt ha en 
ovanstående vilja att undertrycka, inhibera den må vara problematisk för behaviorismen men den är ett 
välkommet tillskott för att kunna ytterligare komplicera viljebegreppet en aning. Var och en har naturligt-
vis erfarenheter av att utöva impulskontroll och fenomenologiska observationer av den diskrepans som går 
att göra mellan behov, viljor och gillanden. Detta illustrerar behovet av termen volitionsvektor. Något vi 
kan sätta till att beskriva en riktning, angiven av den förkroppsligade hjärnan via exempelvis emotionell 
respons, utmed vilket ett beslut kan fattas. Orsaken till vektorns trajektor är vanligen en ursprungsreaktion 
eller en dispositiv representation55  sprungen ur en tidigare erfarenhet av motsvarande karaktär. Slutligen 
kan vektorn ge uttryck för ett beslut härrörande ur omedvetna tankeverksamheten. Hur man skall förhålla 
sig till denna typ av viljeyttring får vi anledning att återkomma till.56

Det som manövrerar bland schemata och beteendemönster är alltså de exekutiva funktionerna. En process 
som till stor del äger rum medvetet och kanske är en av de viktigaste. Den förmåga som överordnat och 
med överinsyn reglerar automatiserade processer är betydelsefull på ett sätt som inte nog kan understrykas.  
Brister i dem är en tydlig förutsägelse om hur väl en människa kommer att klara sig. De behövs i social in-
teraktion, problemlösning och de &esta andra processer där en stor del av medvetet tänkande krävs. Det 
intressanta med dem är även att de är för#nbara57  vilket vidare påvisar vikten av att arbeta metare&ektivt. 
Begreppet är av dessa skäl starkt återförbart till upphovsmannaskap då det i sammanhang med exekutiv 
kontroll är få tvivel om hur ansvarsförhållandena råder mellan medveten och omedveten tankeverksamhet. 
Funktionerna skulle ej hållas medvetna om så inte vore nödvändigt. Ur detta följer även att det urvalet av 
schemata inte sker omedvetet parallellt. Om vi anser oss ha exekutiv kontroll i någon utsträckning, vilket vi 
har anledning att göra antagligt;58  och denna resurs dessutom är uttömlig59  följer en del nödvändiga slut-
satser. Exempelvis den oerhört viktiga konsekvensen att en aktsamhet bör råda över hur och var denna re-
surs skall investeras. T. ex. kan man omöjligt motivera att det skulle vara giltigt att helt överlåta eller överge 
denna överordnade funktion och samtidigt hävda sig själv som moraliskt upphov. Samtidigt blir det svårt 
att ha synpunkter på ens handlande om man faktiskt låtit bli att ta tillvara de möjligheter som faktiskt exi-
sterar i fråga om att påverka sin omgivning. Något som exempelvis visar sig i: själv lagar bäst sin egen lycka. 
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53 Kolb & Wishaw 2003 s. 395$.

54 Se Icke-förhållande denna uppsats.

55 Se detta ord i Damasio 2006 s. 130$.

56 Se Snabb kognition, Metare$ektion beslutshandhavande, Frihet i olika nivåer, Lyckomaximering & Figur 5, 6, 7 denna uppsats.

57  Detta genom t. ex. att tvingas till, och framgångsrikt behärska, diskrepans mellan två modersmål i fall av tidig tvåspråkighet 
vilket predicerar IQ som i sig är en allmänt känd, och kanske den bästa, prediktor för framgångsrikhet. !orðardottir 2005.

58 Simonson 2005.

59 Baumeister et al 1998.



Introspektion som re"ektion 
Som en konsekvens av människans oförmåga att på helt rationell grund fatta beslut #nns en försvarsmeka-
nism som är till för att rättfärdig redan fattade beslut och stävja eventuell kritik. Den blir dock olyckligtvis 
o%a tagen såsom fakta av de som upplever den vilket har en rad konsekvenser.

I den tidigare nämnda undersökning där personer ombads utvärdera varor i en a$är visar det sig som sagt 
att det #nns en positionse$ekt som kan uppgå till 400 % till den vara som är längst till höger. Även om va-
rorna är exakt likadana anger personerna alltid andra skäl än att de ligger längst till höger. När de blir kon-
fronterade med positionse$ekten förnekar de å det bestämdaste att så skulle vara fallet och anser påståendet 
befängt. Detta visar dels att förmågan till introspektiv re&ektion kring fattade beslut är starkt begränsad 
och dels att man underlåter att välja in i det sista och väljer det sista vid ett beslut med nästan identiska 
alternativ.60  Märk väl att underlåtenhet inte var ett alternativ i denna studie som, vore det ett alternativ, sä-
kert skulle ha vunnit mot bakgrund av den starka tendens mot att underlåta val i närmast identiska lägen. 
Detta paradigmski%e hade tillmätts mer aktning om bara var och en tankeexperimenterat före 1955. Hur 
applicerbar är en abstrakt logiskt resonerande människa mot bakgrund av ens konsumtionsbeteende ser ut 
på fastande mage i matvarua$ären och hur föränderligt det kan vara. Detta är väl kanske en risk man kan 
acceptera men i sin förlängning får det mer långtgående konsekvenser om man har en övertro på sin egen 
introspektion.

Faran med introspektion
Vad är då faran med introspektion förutom att det uppenbart leder till en felaktig attribuering 61  av de skäl 
som föreligger? Jo det visar sig nämligen att en introspektiv ansats till omedveten kognition skapar ett avse-
värt sämre resultat för att den snabba omedelbara kognitionen försämras av det introspektiva arbetet. Man 
kan exempli#era med att föreställa sig en person man inte känner men sett i förbifarten nyligen. Skulle man 
kunna identi#era denne ur en poliskonfrontation? Förmodligen ganska enkelt. Skulle man kunna beskriva 
personen i detalj? Förmodligen inte lika enkelt. Och så det allra mest problematiska: om man ombeds att 
först beskriva personen kommer man sedan ha svårare att identi#era personen.62  Detta fenomen kallas ver-
bal överskuggning. Det sker genom att den språkdominanta vänstra hjärnhalvan tar över minnet från den 
högra bilddominanta hjärnhalvan och man minns vad man sagt att man har sett istället för att omedelbart 
känna igen det man har sett.63  Ansiktsigenkänning är egentligen långt mycket bättre än verbaliseringsför-
mågan av syn och följaktligen blir resultatet sämre. Detta har även visat sig vara gällande på områden med 
än mer intellektuella krav. I uppgi%er med att lösa gåtor, o%a konstruerade på ett sådant sätt att lösningen 
uppenbarar sig för lösaren omedelbart, visar det sig. Om lösaren ombeds beskriva den tankeprocess och den 
strategi som denne tillämpar under lösandets gång försämras både uppklarningsprocenten och tidsåtgången 
avsevärt (båda med 30 %). Detta stödjer ytterligare den kanske vid det här laget redan styrkta tesen om att 
omedveten kognition uppvisar bättre kvalitéer än den medvetna motsvarigheten.64

Som visat ända sedan Nisbett, 1977, #nns det o%a, på gränsen till alltid, ett rättfärdigande bakom tagna 
beslut. emellertid förefaller detta sällan stämma överens med de iakttagbara skäl som kan ligga till grund för 
beslutet. Allting talar för att rättfärdigandet sker frikopplat från beslutsprocessen i många situationer. Detta 
tyder på att de skäliga förklaringar nåbara via introspektion människan kan uppbringa i själva verket enkom 
sy%ar till rättfärdigande, för att kunna känna nöjdhet över ett beslut och inte för att kunna utvärdera det.
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60 Nisbett & Wilson 1977.

61 Ur detta följer även att på områden med sämre introspektiv insikt blir konsekvenserna än värre. Vilket exempelvis manifesterat 
sig i en rad metaanalyser av terapiformer.

 62 Gladwell s. 106.

63 J. W. Schooler i Gladwell s.107$.

64 Dijksterhuis et al 2006 eller Teorin om omedveten tankeverksamhet denna uppsats.



Vilja och beslutsfattande in extensa
Allt tyder på att beslutsfattandeprocessen är förkroppsligad i vilken vi intar information parallellt65  till 
hjärnans intellektuella respektive emotionella centra66 . Den intellektuella tillåter oss re&ektera kring beslut 
medelst dispositiva representationer67  som bas emedan den emotionella skickar ut sin bedömning i den 
förkroppsligade hjärnan. Den intellektuella delen avläser denna beslutsvektor som utgörs av en känsla, mer 
eller mindre medvetet, och fattar sedan ett beslut. Post hoc-argumentationen däremot har ingen aning om 
det emotionella skälet utan hänvisar till det mer eller mindre epifenomenologiska berättigandet vi känner 
oss tvingade att ha för att kunna leva med beslutet.68

Epifenomenalism
Ett bekvämt sätt att förklara medvetande, upphovsmannaskap69  och fri vilja är att bortförklara det. Genom 
att påstå att det vi upplever såsom re&ektion kring våra handlingar i själva verket är ett epifenomen. En fö-
reteelse som enkom existerar för att få oss att må bra med oss själva, våra beslut och våra handlingar. Denna 
syn, med ursprung i Huxley70 , är inte utan stöd. Exempelvis är vi, som visat här, mycket bra på att rättfärdi-
ga vårt agerande genom att ange intuitiva men oskäliga och i bästa fall osakliga anledningar till detsamma. 
Detta så att det till och med kan vara påtagligt observerbart såsom det är med hypnospatienter eller exem-
pli#erat med så kallade split-brain-patienter som saknar corpus callossum: kopplingen mellan hjärnhalvorna. 
Om man till en sådan patients högra hjärnhalva uppmanar till en handling som sedan utförs och sedan frå-
gar denne varför personen utförde handlingen kommer denne att ange ett skäl för handlingen. Dock kom-
mer detta skäl inte vara att det var en uppmaning som föranledde beteendet e%ersom svaret från den språk-
liga vänstra hjärnhalvan inte är medvetet om att den blev uppmanad. Dock är hon in absurdum övertygad 
om att det skäl som angavs måste ha varit det rätta71. 

Att falsi#era en epifenomenologisk hållning ha ansetts svårt just för att den är så bekväm. Man har istället 
vederlagt den genom ett slags common sense-argument att det inte låter troligt. Men mot bakgrund av nyss 
förda resonemang kan man inte avstå från data på basis av dess kontraintuitivitet. Istället går den att med 
goda argument ifrågasätta72  på dess egen planhalva. Resonemanget är cirkulärt: för att kunna lura oss att 
tro att vi har ett medvetande skulle det krävas sådan oerhörd bearbetningskapacitet så den enklaste lösning-
en vore att få oss att tro att vi har ett medvetande och en fri vilja. För att förhindra den kombinatoriska ex-
plosion73  en fri vilja skulle innebära måste illusionen av den upprätthållas medan processerna bakom i 
egentlig mening äger rum annorstädes, i en burk eller vad man nu vill ange. Dock är ju dels den kombinato-
riska explosionen inte ett bara ett problem för en hjärna med bandbredd på 1015 b/s. Men framförallt står 
illusionens existensberättigande sällan att #nna. Om man skall inskränka en människas fria val - varför ge-
nomgå besväret att tydliggöra detta för henne över huvud taget och inte bara låta input-output-responserna 
vara det enda kvarvarande? Detta vore ett väldigt övertygande skrivbordsargument utifrån konstruktörens 
perspektiv. Dock är idévärlden långt ifrån det enda man behöver ta i betänkande. Även den verkliga, i vil-
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65 LeDoux i Kolb & Whishaw 2003 s. 533.

66 Cosmides & Tooby i Gazzaniga 2000.

67Se detta ord Damasio 2006 passim.

68 LeDoux i Gazzaniga 2000.

69 jfr Jfr Agency, agentskap se även Frihetsgrader ur forskningsresultaten och för juridiska konsekvenser av d.o. som följer ur vilken 
utsträckning av upphovsmannaskap man tillskriver en individ se Wegner & Sparrow i Gazzaniga (red); och i Churchland 2006. 

70 Dennett 1991 s. 401.

71 Patricia Churchland 2007.

72 Paul Churchland i Heil 2004 s. 383$.

73 Dennett 1991 s. 5$.



ken vi uppenbarligen existerar och kanske agerar. Och se det som ruttnat är här upptäckt i konungariket 
Danmark74 . Återstoden är ingen lätt uppgi% men komplexiteten i den är ingen anledning att låta bli, snara-
re tvärtom. Bortförklaringar i all ära men de gör inte uppgi%en ovärdig ansträngning. Stödet för dess [med-
vetandets] existens är väl enklast formulerats via blotta observationen av det,75  samt det faktum att vi förut-
sätter ett slags intersubjektivitet i den frågan, det vill säga att alla andra har liknande upplevelser som vi själ-
va; vi förutsätter våra upplevelsers universella validitet.76

Ickenihilism
Man kan enkelt lockas av sirensången från epifenomenalismen eller eliminativismen vid åsynen av alla bevis 
för att våra beslut fattas i viss utsträckning utan medveten insyn. Men dessa hållningar är i sig aningen cir-
kulära i sina resonemang och inte riktigt i paritet med det av Popper högt ställda kravet på falsi#erbarhet.77 

Emedan det må vara svårt att falsi#era relativistiska och eliminativistiska medvetandeperspektiv är det 
emellertid lätt att göra med lite sunt förnu%. Såsom Johnson skriver att relativism och än mindre eliminati-
vism, är oacceptabla av de enkla skälen att det strider med vår intuition och våra upplevelser av kommuni-
kationen med varandra78 . Man kan argumentera för de obekväma sakförhållanden som omgärdar koncep-
tet fri vilja men medvetandet och den fria vilja vi anser oss ha är inte ett #loso#skt konstrukt, det är en lo-
gisk konsekvens; en evolutionär konsekvens.79

Vore så fallet att den fria viljan inte skulle existera skulle det få konsekvensen att vi människor ej heller skul-
le kunnas hållas såsom ansvariga för våra handlingar. Konstigt nog får den senare ståndpunkten långt myck-
et färre tillskyndare än den förra. Det verkar vara så att vi vill vara upphovet till och bära ansvaret för, våra 
handlingar.80

Argumentationen mot epifenomenologi är lika enkel som genial. Ur ett teoretiskt evolutionärt perspektiv 
skulle det naturligtvis vara möjligt att skapa en art som till sin kapacitet motsvarar ackumulationen av lös-
ningen på alla problem den kommer att möta. Dock vore det betydligt enklare ur ett resursekonomiskt per-
spektiv att skapa en generell problemlösare [gps] som har kapacitet att lösa problemen men inte de direkta 
lösningarna hårdkodat in i nervsystemet. Dessutom skulle den förstnämnda typen av design stå fullkomligt 
handfallen om ett oväntat problem dyka upp. 

Alla dessa perspektiv står dock handfallna inför det väsentligen angelägna problemet att det trots allt be-
hövs, för en varelse som ingår i ett sammanhang såsom en kooperativ koalition, ett medvetet resonerande. 
Om man skall få sin vilja igenom, och andra engagerade i ens projekt krävs som visat81  en angivelse av något 
slags skäl om man överhuvudtaget skall ha en chans. Nödvändigheten av att detta skulle krävas talar emot 
en epifenomenologisk ståndpunkt. Om man inte har någon aning om skälen till varför man motiveras till 
att begå en handling och inte behöver ha medvetandegjorda motiv så skulle denna funktion, att rättfärdiga 
saker, visa sig vara en implausibel dödvikt ur ett evolutionärt perspektiv och sålunda ej kunna existera.
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74 Shakespeare 1600+/-1.

75 Följer ur “Je pense donc je suis“ i Descartes 1637.

76 Kant 1790 §§8 - 9 s. 98$ rörande i detta fall betraktelsen av världen i stort och dess skönhet.

77 Popper 1962: falsi"erbarhet eller detta ord i Johansson 2003.

78 Johnsson 1987 Conduit metaphor s.58.

79 Dennett 2003 detta ord.

80 Dennett 1984 s. 88$ i relation till nihilism.

81 Visat i Teleologi orsaken till e%erhandkonstruktioner.



Nya lösningar – gamla problem
I den nya ekonomins bibel: #e Long Tail av Chris Anderson hävdas det skönmålande att det för myckna 
valmöjligheterna kommer att medföra självreglerande instrument. Här levereras en mer optimistisk syn på 
hur man kan göra goda val. Istället för maximering/satis#ering-dikotomin förutspår Anderson att #ltrering 
kommer att bli en allt mer väsentlig del av valen. Istället för att göra fullt informerade val bör man först #lt-
rera sina möjligheter á priori och på så vis erhålla både lycka och goda val. Detta är idealt proklamerar An-
derson och börjar rada upp marmeladsorter in absurdum. Författaren påpekar att alternativet till att välja är 
att låta någon annan välja åt en á la Sovjet, vilket man med fog kan anse vara en hårdragning. Det kra%fulla 
verktyg som han levererar är den nya teknikens möjlighet till rekommendationer från likasinnade som 
#ltrering82 . Då blir ju frågan om inte detta verktyg blir o$er för samma drivande mekanism som styrde di-
versi#eringen till att börja med. Men uppenbart är att det krävs #ltrering för att hantera tillvaron Frågan är 
bara hur den skall gå till och organiseras. Men detta verktyg måste isåfall infalla inom det som för använda-
ren är hanterbart.

Filtrering, varför och av vem?
Att á priori reducera valmöjligheterna kan uppenbart förefalla såsom frihetsinskränkande men tvärtom är 
det inte alls oviktigt om man betänker vilka informationsmängder som är att ta ställning till, att vägledning 
#nns till hands. Om reduceringen är medveten och frivillig det vill säga83 . Kanske är det just det som kom-
mer att bli det riktigt e%ersträvansvärda: #ltrering. Detta kommer även betinga verkliga värden att outsour-
ca sina val på entreprenad eller att låta institutioner stå för vägledningen är naturligtvis en politisk fråga 
men icke desto mindre kommer det att behövas. Dock kan det inte nog understrykas att skäl måste anges av 
entrepenören som fattar besluten åt en för att kunna erhålla tillfredsställelse besluten har som enda uppgi% 
att ge. Men varför skall man då överhuvudtaget låta någon annan gå in och peta i ens beslutsfattande? Det 
måste väl krävas ganska starka skäl för den de facto-inskränkning i ens frihet det innebär. särskilt som vi ju 
precis gjort gällande84 att komplexa frågor löses bättre om man dels sköter dem själv och dels remitterar 
dem till det omedvetna tankeverksamheterna85 . Jo det #nns ju frågor där inte bara komplexiteten är en fak-
tor utan även transparensen, hur tydlig beslutssituationen är för beslutsfattaren. Det #nns instanser där 
andra skäl än de rent skönjbara föreligger. Vore det upp till alla och envar att vaska fram detta skulle vi inte 
göra något annat. Att i komplexa samt intransparenta situationer ha ett intuitivt närmande till sin hand-
lingsväg kan vara riskabelt för ett besluts resultat. För att exempli#era en dylik kontraintuition kan vi ta ett 
aktuellt exempel nämligen växthuse$ektrelaterade beslut utifrån ett konsumentmaktsperspektiv86. 

Att läsa sin tidning på datorn istället för i pappersform förefaller tvivelsutan intuitivt som det bättre alter-
nativet. Annars måste träd huggas ned, papper produceras och transporteras, tryckpressar rulla och pap-
perstidningen levereras. Detta jämfört med en läsning på en skärm ter sig uppenbart mer miljöovänligt ur 
ett klimatperspektiv varför det senare blir det intuitivt klimatvänligare valet. Så är dock inte fallet såsom 
visat i en synnerligen välgenomförd analys av KTH87 . Genast in#nner sig ytterligare en kontraintuition i 
det att om man av hänsyn till miljön återvinner papperet istället för förlägga det å en soptipp gör man ånyo 
klimatet en otjänst. Detta då återvunnet papper inte eliminerar koldioxid ur atmosfären, vilket är fallet 
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82 Anderson 2006 s. 108 - 124.

83 För vidare diskussion om reduceringens grad av frivillighet se Beslutselimination denna uppsats.

84 Se Teorin om Omedvetet Beslutsfattande denna uppsats.

85 Dijksterhuis et al 2006.

86 Ett perspektiv som f.ö. innehåller mer latent frihet och makt än individen erhåller ur den demokratiska, se Frihet i olika nivåer.

87 Moberg et al 2007.



med nybrutet råmaterial som är absorberad koldioxid in extensa88 . Det bästa som kan hända om man fort-
sätter återvinningspraxisen89  är att skogsbruket skulle minska vilket i sin tur skulle minska mängden koldi-
oxid som försvinner ur atmosfären då träd som inte huggs ner absorberar betydligt mindre koldioxid än om 
man kontinuerligt skördar skogen. Särskilt om produkterna aldrig varken återvinns eller nyttjas till energi-
utvinning.

Denna typ av insikt är för en individ snart sagt omöjlig att nå, beviset på vilket är att den uppenbart inte 
ens nått beslutsfattare eller opinionsbildare, utan att vetenskapen medvetandegjort konsekvenserna av ens 
handlande även om de är kontraintuitiva. Att *ärma sig från reglering, vägledning och styrmedel på basis av 
frihetsförespråkande är alltså en ofrihet i ett Allmänningens dilemma-avseende90  likväl som ett fullständigt 
ofullständigt och därigenom orättfärdigt moraliskt handlande. Det handlar om att inte behöva i något 
hänseende ha en situation där man sätter sig till doms över andra människor. Icke desto mindre kan man 
måsta låta sig vägledas, i sina handlingar, i en rimlig riktning. Hur exakt detta ska organiseras är som sagt 
ytterst en politisk fråga men det förefaller ligga i människans natur att låta denna typ av institution vara av 
det o$entliga slaget vilket det även föreligger rent spelteoretiska skäl för.91 Beträ$ande den eventuellt ge-
mensamma organisationsformen kan man förekomma invändningar om dess inskränkning i den personliga 
friheten med att nämna att det å ena sidan föreligger intressant samband mellan o$entliga utgi%er och 
lycka samtidigt som samband observerats mellan resursfördelning och låg lyckojämolikhet.92

Epistemologisk #ltrering
Det kommer att krävas av institutioner, vetenskapliga och andra, att de i högre utsträckning tar ansvar. För 
om vi avser bibehålla och/eller öka valfriheten måste en #ltrering ske av vilka informationer från exempelvis 
vetenskapen man kan betrakta som riktiga. Vetenskapen har länge sagt sig ha en be#ntlig infrastruktur93  för 
detta men en enkel skärskådning påvisar instanser då denna metod inte i tillnärmelsevis tillfredsställande 
utsträckning penetrerat det kollektiva medvetandet: jämför exempelvis namnkunnigheten i Freud mot 
Damasio eller SJ Gould mot LeDoux. Vad är svaret ett tecken på? Det undandrar sig denna skri%ställares 
bedömning men det kan i alla fall omöjligt vara riktigheten i deras iakttagelser då ett namn i varje par rent 
inomvetenskapligt i praktiken är helt avskrivna94 . Eventuella interaktionse$ekter mellan namnkunnighet 
och kvalitet eller riktighet verkar inte uppenbara sig vid en ytlig granskning. 
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88 Överhuvudtaget är klimatdebatten behä%ad med denna ty av dyrköpta insikter och en argumentation som i huvudsak fokuse-
rar på förnyelsebarhet. Något som i bästa fall men som synes lång ifrån alltid utgörs av ett nollsummespel. En tämligen konstig 
argumentation då målsättningen att få till en minskning av totalsumman inte diskuteras, endast ökningstakten.

89  På det hela taget lyser något slags helhetsgrepp med sin frånvaro. Om målet är att reducera privatpersoners koldioxidutsläpp 
och en persons livsförbrukning av plastpåsar understiger den att kallstarta en bil kanske insatserna bör riktas mot att minska 
behovet av det sistnämnda snarare än det förra. Det nuvarande klimatologiska samtalsklimatet verkar snarare rikta in sig på att 
förefalla e$ektivt i bekämpningen av koldioxid. Skälet är ganska enkelt. att från politiskt håll föreslå inskränkningar av plastpåsar 
är betydligt enklare än att tackla transportsektorns problem där förmodligen mest e$ekt åter#nns.

90  En konsekvens av ett sakförhållande som gynnar individen på kort sikt men missgynnar denne när man ackumulerar dennes 
beteende på en större nivå. Ursprungligen illustrerat i Forster Lloyd 1833 där ett exempel tas om en betesmark. Den enskilde 
förlorar inte på överskrida sin boskaps beteskvot. Från ett individperspektiv gör det varken gör från eller till men om alla använde 
det argumentet skulle motsvarande rationalisering få ödesdigra konsekvenser för alla då marken töms, Se även Hardin, 1968.

91 North 1996 påvisar människans benägenhet för att utan e%ertanke gå in i kooperativa lösningar som man ej skulle kunna klura 
ut på egen hand men som på ett större plan gynnar individen såsom del i en grupp. Även detta är ett utfall av parateliska meka-
nismer. Ett slags evolutionärt vaccin som förebygger Allmänningens dilemma beskrivet i Forster Lloyd 1833 eller Hardin 1968. 

92  Ott 2005. s. 409f Det bör nämnas att detta samband endast är giltigt för utvecklade demokratiska länder. Resultaten visar 
alltså både att lyckan i dessa länder är högre och jämnare fördelad; mer spridd i samhället. Detta kontrasterar Anderson 2006.

93 Kvalitetsmått i form av peer-review och mått av relevans i form av antalet citationer exempelvis.

94  De som i de här fallet kan betraktas såsom avskrivna är Freud och SJ Gould och att en uppenbar referens saknas här är snarast 
syn för sägen och således ett bevis på det förda resonemanget om vetenskaplig riktighet än något annat.



Snabb kognition
Vad är det då som gör att människan är så pass bra på att rent intuitivt ta ställning till saker och ting. Dama-
sio benämner det hela dispositiva representationer. Det handlar om neurologiska strukturer i hjärnan som 
utvecklats för att lösa tämligen speci#ka problem95 . Miljoner år av evolution har begåvat oss med instru-
ment för att hantera vår omedelbara omgivning men i den stund vi lägger oss till med den rationelle be-
slutsfattarens matematiska analys, som vi är tämligen dåliga på att använda oss av, sätter vi detta eleganta 
maskineri ur spel. Å ena sidan har det alltså funnits en felaktig bild av det undermedvetna och måhända en 
okunnig övertro på den dynamik som där råder. Å andra sidan ogillar många tanken på att det #nns un-
dermedvetna processer, och till det kra%fulla sådana96 , som styr människors beslutsfattande. Inom kogni-
tionspsykologin är det dock sedan länge ett faktum och en beprövad metod i experimentdesign där man 
med priming anser sig kunna konstruera betingelser på ett högst påtagligt och stabilt sätt via exempelvis den 
subliminala perceptionen97 . Det är alltså så pass vedertaget att det inte bara är en dragen slutsats utan en 
utgångspunkt98 . 

Det förekommer förvisso en rad instanser där, man för egna sy%ens skull, utsträckningen av snabb kogni-
tions verksamhetsgrad och nytta eventuellt är aningen överdriven, såsom hos Gladwell99 ; underdriven som 
hos Schwartz100  eller bara tillskruvade en aning för att överensstämma med en föresatt övergripande tes. 
Men påståenden att snabb kognition överträ$ar den kontemplativa kognition, som hittills ansetts som den 
bättre, har duggat tätare. Att detta visats både i vetenskapliga rön, populärvetenskaplig argumentation och 
triviala observationer ur vardagen kan nog även den störste skeptiker skriva under på. Vad detta har för or-
saker och varför denna observation är så sen är ett mer outforskat område. Då det är denna uppsats uttalade 
målsättning att skapa klarhet i denna fråga, kommer så också att göras i de följande kapitlen. Där även ny 
empiri tillförs fältet i fråga om insikt. När detta är genomfört kommer en strategisk implementering att 
torgföras101  och konsekvenser och lärdomar för andra vetenskaper och tillämpningsområden att dras ut102.

Detta kommer att genomföras via en koppling, en tämligen tvärvetenskaplig sådan, med kunskap dragen ur 
exempelvis neuro#loso#, psykologi och lyckoforskning, mellan snabb kognition å ena sidan och teorin om 
omedveten tankeverksamhet å den andra. Det #nns skäl för att koppla detta till beslutsstrategier särskilt 
som exempelvis maximeringsstrategier, som ju egentligen har alla förutsättningar för att vara mest fram-
gångsrika påvisat negativ korrelation103.

Alla människor har ett slags uppfattning om att kreativitet och idéer i allmänhet tillgängliggörs i ett slags 
Eurekatillfälle104 . En händelse av insikt varom mången vittnesbörd står att #nna ända sedan Arkimedes på-
tänkte en volyms deplacerande e$ekt i samband med ett bad. Denna uppenbarelse har länge tillskrivits täm-
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95 Damasio 2006 s. 130f.

96 Dijksterhuis et al i Hassin et al (red) 2005.

97 Sternberg 2003 detta ord.

98  Exempelvis i Dijksterhuis & Meurs 2006 där man mätte primingens förhållande till resultat i frågesport beroende på om man 
blivit primad mot vetenskap eller fotbollshuliganism med ett uppenbart talande resultat.

99 Gladwell 2006.

100 Schwarz 2003.

101 Se Strategi denna uppsats.

102 Se Uppsatsens forskningsnytta och Framtida Forskning denna uppsats.

103 Schwartz i Drakopoulos 2007.

104 Jung-Beeman et al 2004.



ligen felaktigt till exempelvis Gud av Kant105 , Gud via tallkottkörteln av Descartes106 , dragkampen mellan 
detet och överjaget som hos Freud107  och mycket däremellan. Detta må ha både skäl och orsaker men icke 
desto mindre har man de facto svävat i ovisshet angående de underliggande processerna. Ända fram till ny-
ligen108 , kanske beroende på ett antagande att eurekastundens fulla vikt skulle gå förlorad, om man utredde 
dess skälsförhållanden. Denna uppsats räds dock inte att empiriskt undersöka insiktens skäl och ursprung . 

Samma argumentation fördes tidigare om kärleken där den å ena sidan förklarades sociologiskt som en 
upp#nning av 1700-talets litteraturs Sturm und Drang-rörelse109  eller den senare romantiken; å andra sidan 
förklarades den av neurologer såsom oxytocinsekretion110 . Dock är det emellertid åtminstone denna förfat-
tares ödmjuka åsikt att det romantiska fenomenet inte i någon större utsträckning fråntagit sitt värde som 
resultat av den sistnämnda förklaringsmodellen (eventuellt skulle det kunna ske med hjälp av den tidigare 
då den kan få den felaktiga konsekvensen att den fungerar som introspektiv överskuggning av de egentliga 
sakförhållandena)111.

Dock har oklarheter som sagt rått i vad denna eurekauppenbarelse egentligen skulle utgöras av och vad som 
föreligger bakom det faktum att dess resultat förvånande nog o%a är e$ektiv i en utsträckning som över-
skrider den re&ektiva besluts- och idéprocessen. Nu har äntligen svar börjat skönjas dock inom en rad ve-
tenskapliga fält. Starkast förklaringskra% #nner man genom att såsom denna uppsats gör, dra konsekven-
serna ur teorin om omedveten tankeverksamhet112 . Även denna uppsats #nner i sin empiriska redogörelse 
stöd för att insikt, inte bara nås bättre via omedveten tankeverksamhet, utan även på grund av just detta i 
någon mån är sprunget ur samma instans som det omedvetna beslutsfattandet. Det har gemensamma näm-
nare i det att det tillsynes problemfritt och även är befriad från den fasta övertygelse som man skulle kunna 
tillskriva vissa insikter sprungna ur medveten e%ertanke.

Man kan sätta upp tre vägar till att få ett beslut fattat, de skiljer sig i ansträngning och tidsåtgång. En är 
omedelbar och omödosam [snabb kognition]. En är omedveten som tar tid men även den är utan an-
strängning. Den tredje är den som inneburit kanon för beslutsfattande igenom alla tider som mest mödo-
sam men saknar bevisad överlägsenhet gentemot de andra: den medvetet re&ekterande. Före det att vi utre-
der vid vilka instanser de olika beslutsvägarna är mest fördelaktiga för att på så sätt tillgodose sy%et med 
denna uppsats skall de vägas och mätas för att uppenbara deras respektive fördelar113 . Det är uppenbart så 
att det existerar en snabb kognition, särskilt lämpad för okomplexa hastiga beslut, men tyvärr sämre lämpad 
för beslut av komplex natur.114  Vad menas då med sämre? Och varför? Sämre är den i avseendet att den 
måste arbeta via något slags heuristiker för att kunna fatta beslut snabbt och kan därför inte inta all, even-
tuellt nödvändig, information. Detta är ju dock relativt. Och klart är att den har, i vissa avseenden, bättre 
e$ekt än den e%ertänkta typen av deliberativ e%ertanke som vi klassiskt associerar med rationella val. Detta 
kan bero av just de nämnda heuristikernas #ltrering är bättre än det som blir fallet vid ett e%ertänkt beslut.
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105 Kant 1790 §§9-12 s.102$.

106 Dennet 1991 Fig 2.1s. 35.

107 Lacan 1966 passim.

108 Christo$ et al 2004.

109 Som förekoms av von Goethe 1774.

110 Churchland i MacFarquhar 2007.

111 Jfr Verbal overshadowing i Schooler & Schooler 1990.

112 Dijksterhuis et al 2006.

113 Alla tre har sina olika fördelar och optimala situationsförhållande se Metare$ektion – beslutshantering ur fataburen bringad.

114 Dijksterhuis 2006b.



Beslut i skärskådning
Perception är en på det hela taget involuntär reaktion. Det går inte att diskriminera percept ej heller har 
man någon större möjlighet att välja att vad man ska percipiera á priori; undantaget så klart ski%en i upp-
märksamhetsfoci. Stödet för detta är att beslut av denna och även något högre beslut går att spåra ner till en 
enda cell och dess aktivitet, i avfyrning respektive inhibition beroende på utslag. Med i de något högre, ra-
tionella, kognitiva förmågor som vanligen åsy%as i ordet ingår även beslut som fattas på ett slags statistisk 
basis långt före det att man medvetet kan re&ektera över de underliggande matematiska orsaksförklaringar-
na, så hos primat så också hos människa. 115

Tillvägagångssättet för de nyss nämnda statiska beräkningarna är talande för rationalitet på det hela taget; 
nämligen på det viset att de baserar sig på tillräcklig bevisackumulation. Detta är särskilt tydligt en evolu-
tionär produkt. Det idealiska vore naturligtvis att vänta på fullkomliga bevis innan ett beslut fattas. Dock 
är en essentiell parameter utelämnad ur den ekvationen nämligen tid. Tiden i naturliga situationer är #nit 
och av yttersta vikt för konsekvenserna av beslutet. Ett idealiskt beslut är trots allt värdelöst om det översti-
ger det tidsfönster det existerar i. Följaktligen är det att föredra tillräckliga bevis som beslutsunderlag. En 
medveten e%ertanke är också för tidsinne$ektiv i många fall av beslutsfattande för att göra sig gällande.

Common sense-argumentationen och den #loso#ska skolan för fria val har använts som argument mot ett 
kausalt beslutsfattande det introspektiva argumentet att man inte känner sig orsakad till beslut. Detta byg-
ger på antagandet att introspektion och introspektiva rapporter kan tillskrivas bevisvärde.116  Om det där-
emot skulle visa sig opålitligt skulle argumentet falsi#eras såsom bevis. De som innehar den hållningen, ex 
Searle, ogillar tanken på att beslut är orsakade av någonting så simpelt som ett stimulus eller en neurologisk 
aktivitet. Emellertid skulle detta innebära vad Hume slagkra%igt pekade ut som ett ej orsakat beslut, be#nt-
ligt i ett cartesiskt vakuum. I så fall skulle den vara slumpmässigt.117 

Problemet som rent #loso#skt uttryckts inför kausalitet och fri vilja är känslan av att man faktiskt skapar 
sitt val och inte att det är orsakat. Men introspektion är ett trubbigt bevisföremål. Och icke desto mindre 
måste ju rent faktiskt denna kreation ta plats någonstans. Alternativet blir ju omöjligt att det inte tar plats 
någonstans. Att det skulle härröra ur immateriellt ursprung är ju en ännu mindre bekväm tanke som måste 
vila på en cartesisk dualism. Väl där har man börjat blanda in tallkottkörteln, Gud och en tämligen mystisk 
ofysikalisk mediering. Att förstå varför Descartes hänvisade till en dylik förklaring är inte svårt. Vid tiden 
för hans tankar var så pass lite om hjärnan känt, och än mindre om dess koppling till själen. Hans misstag 
var en nödvändig skapelse för att överhuvudtaget kunna formulera problemet. Detta fann han ju: att kropp 
och själ på något sätt måste interagera.118  Frågan är än idag är svårlöst. Men för att överhuvudtaget kunna 
tänka sig det måste något slags mediering existera för att kunna säkerställa den. Det var inte ett misstag 
utan ett nödvändigt ont som krävdes för att kunna re&ektera kring det. Det är mycket begärt av honom att 
både lyckas formulera och lösa problemet i en sekvens119 . Sådan forskning roterar i regel kring sin egen cir-
kulationsresonemangsmässiga axel. Man kan betrakta det på samma sätt som eter. Detta uppfanns en gång 
av nödvändighet för att överhuvudtaget kunna räkna på elektromagnetisk strålning. Man föreställde sig att 
ljus bör fortplanta sig via någonting och uppfann därför detta teoretiska konstrukt som interimslösning, 
något som löste kalkulationsproblemet för stunden, nu vet vi bättre.
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115 Churchland 2007; Churchland 2006.

116 Det föreligger emellertid situationer vari verbala rapporter skulle kunna betraktas såsom mer giltiga Simon & Ericsson 1980.

117 Churchland 2006 s. 43.

118 Dennett 1991 s. 34; 66f; 321f.

119 Descartes i Dennet 1991 i övr. Descartes 1637.



Varför nu diskutera hela problematiken med beslutens kausalitet som ju tangerar kropp-själ-dikotomin? 
Denna problemmängd har lämnats utanför denna avhandlings hela sy%e. Det är en helt korrekt invänd-
ning, qualiafrågan är inte föremål för denna uppsats utredningsanspråk och kanske inte får sin lösning i den 
heller men den underbyggs av ett intressant axiom. Nämligen det att övervägda val och intentioner är fullt 
ut medvetna processer. Här inställer sig dock riktningen på kollisionskurs med denna uppsats argumenta-
tion. Inte nog med det den be#nner sig på ett rent vetenskapligt kontrafaktiskt plan om man får tro de data 
via vilka forskningen gjort framsteg de senaste decennierna. Detta vilar dock på en missuppfattning om i 
vilken grad beslut egentligen är medvetna.

Insikter är också ett område som ly%er upp en rad intressanta frågor. Var kommer de ifrån? Är de medvetna 
eller omedvetna? Och i vilken av dessa fakulteter är bäst ska$ad att nå insikter. Att denna koppling görs 
#nns det en rad skäl till. Till exempel det att om beslut i någon mån är ett slags insikter och beslut uppvisar 
någon speci#k kvalitet så borde samma sak vara giltigt för insikter. Om detta visar sig stämma måste en rad 
synpunkter omprövas. Exempelvis den inbitna åsikt att problemlösning sker bäst via medvetet re&ekteran-
de. För att ge svar i denna frågeställningen kommer i ett senare kapitel ny empiri att genomföras för att un-
dersöka vad som egentligen är fallet i frågan om problemlösning.120 
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120  Se Empirisk studie - nås insikter bättre via omedvetet tänkande? där experimentella stöd för att en sådan koppling existerar 
beläggs genom en empirisk studie



Teorin om omedveten tankeverksamhet
Att omedvetna processer har en stor inverkan på människors beslut råder det inga större tvivel om. Där-
emot hur och i vilken utsträckning tankeprocesser sker utan medvetet övervägande är en långt mer olöst 
kon&ikt. Denna fråga har en föga tillfredsställande aura av mystik kring sig. Hur den omedvetna kognitio-
nen verkar har understundom tagit sig smått häpnadsväckande former. Det omedvetna har betraktas som 
alltifrån ett slags frikopplat, dynamiskt och agerande enhet med sitt eget liv och vilja, till blint re&exmässiga 
stimuli-respons-program av operant betingning och evolutionära orsaksförklaringar. Det har på ett fullt 
förståeligt sätt blivit ett mindre intresseområde för vetenskapen än de rent medvetna och högre kognitiva 
förmågors deklarativa kapacitet. Förståeligt så till vida att dessa bättre lämpar sig för kvalitativa studier där 
försökspersoner får förklara hur de tänkte när de utförde, förnam eller problemlöste. 

Men mot bakgrund av vad vi i modern tid lärt oss av introspektion121  och med allt #nurligare experiment-
design har denna typ av snabba beslutsfattande kommit allt närmre den kognitiva vetenskapens 
epicentrum.122  Dock har det gäckande o%a blivit en slutstation i förklaringsmodeller i vilken man å ena si-
dan upphört sin undersökning eller dumpat svårbehandlade problem och tillskrivit dem människans smått 
fantastiska intuition utan varken skälig orsak eller större e%ertanke. Kort sagt #nns här något vetenskapligt 
mycket intressant men också i stora stycken outforskat. Att nöja sig vid en oförklarad slutdestination kan 
inte vara en modern vetenskap värdigt. Detta är i grunden ett epistemologiskt dilemma som följer ur att 
något otillgängligt inte inbjuder till att studeras. Trots detta eller kanske just därför är det både motiverat 
och hög tid att anta sig den metodologiska antitesen till introspektion och skrida till verket. Man skulle 
kunna luras att tro att mätbarheten minskar då den tillgängliga förklaringskapaciteten minskar. Men om 
denna förklaring visar sig minst sagt otillförlitlig bör ju även den icke deklarativa delen av beslut, tanke och 
övertygelse vara minst lika lättstuderad. Kanske mer då det inte föreligger någon missvisande insyn i den.

Vissa forskare har dock ägnat detta fält den uppmärksamhet det förtjänar. Ap Dijksterhuis har i &era publi-
kationer undersökt det han kallar Unconscious-thought theory123  med framgång och elegans utifrån sitt la-
boratorium på Amsterdams universitet. Särskilt talande är ett experiment där personer under tre olika be-
tingelser fått välja en lägenhet utifrån en text som beskrev dess attribut. Med fyra valmöjligheter med var-
dera tolv attribut blev de sedan utsatta för den beroende variabeln som var själva formen av betänkande. 
Den utgjordes av antingen ingen betänketid, tre minuters betänketid eller tre minuters distraktion.124  Vil-
ken av försöksgrupperna presterade då bäst? Ironiskt nog, eller ska vi kalla det kontraintuitivt nog, preste-
rade den grupp som blev distraherade signi#kant bättre än de omedelbara och övervägande väljarna. Detta 
så till den milda grad att de omedelbara och övervägande väljarna inte ens kunde uppvisa någon genom-
snittlig tendens gentemot de fördelaktiga lägenheterna alls. Alltså de fann uppgi%en övermäktig och kunde 
inte avgöra vilken lägenhet som var att föredra.125

Dijksterhuis ger uttryck för en teori vari instanser existerar där man tvärtemot vad människor tror fattar 
bättre beslut oövervägt än man gör om man får överväga beslutet. Dessutom ökar denna e$ekt i ytterligare 
två dimensioner. Om beslutet är mer komplext är det också bättre att fatta det oövervägt särskilt om man 
får tid på sig att inte tänka på det. Detta förklaras med hjälp av medvetandets kapacitet av Dijksterhuis på 
ett övertygande sätt. E%ersom medvetandet har begränsade resurser blir en komplex uppgi% övermäktig att 
behandla, resultatet är alltså inte bättre än slumpen. Fattas beslutet oövertänkt är det #ltrerat via exempelvis 
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121 Nisbett & Wilson 1977.

122 Det omedvetna har ryckt närmre vetenskapens fokus såsom i Hassin et al 2005 passim; !iele 2006 passim.

123  Se Dijksterhuis 2004, Dijksterhuis et al 2006a, Dijksterhuis & Meurs 2006, Dijksterhuis & van Olden 2006, och den sam-
manställning under begreppet UTT som gjorts i Nordgren & Dijksterhuis 2006. Se äv. Omedveten tankeverksamhet in exstensa.

124 Distraktionsformen var att räkna baklänges med varannan si$ra Jonides et al. 1999 citerat i Nordgren & Dijksterhuis 2006.

125 Dijksterhuis 2004.



exekutiva funktioner126  sorterat e%er ens preferenser och ger i e%erhand en större nöjdhet med beslutet. 
Och om man slutligen fattar beslutet omedvetet har man en vansinnigt mycket större, kra%fullare och mer 
ojävig kapacitet att tillgå. Man kan anta att informationen behandlas på ett bättre sätt än den skulle göra i 
det mycket trängre och starkt begränsade medvetandet.

Några riktigt intressanta detaljer framkom i de experiment som Dijksterhuis utfört. Exempelvis det tämli-
gen förblu$ande faktumet att ju mer komplex frågan är desto bättre klarade sig icke-tänkarna127 . Förbluf-
fande ända tills dess att man betraktar det mot bakgrund av hur det medvetande där beslutsfattandet #nns 
ser ut. Med en begränsad uppsättning entiteter man överhuvudtaget kan beräkna medvetet: 7+/-2128 . Mot 
bakgrund av detta blir utfallet mer begripligt, de som #ck resonera medvetet kring frågorna nådde snabbt 
den övre kapaciteten i vad man medvetet kan processera medan de som #ck låta det omedvetna fatta beslut 
i frågan hade dess fulla kapacitet att tillgå. Det medvetna i jämförelse med det omedvetna är en tämligen 
hisnande komparation. Medvetandet kan bearbeta 10-60 b/s medan hela det mänskliga systemet tar in ca 
11mb/s.129  Visst blir en stor del av detta diskriminerat men bara den uppgi%en kräver en hel del kapacitet. 
Där #nner vi också en annan intressant parameter i skillnaden mellan medveten respektive omedveten tan-
keverksamhet. Där den medvetna tankeverksamheten måste diskriminera, sovra bland materialet, är den 
omedvetna tankeverksamheten i det avseendet vad man kan kalla fördomsfri.130 

En långt ifrån oviktig iakttagelse som experimenten på omedveten tankeverksamhet givit är man uppvisar 
större tecken på att vara fördomsfull om man använder medveten tankeverksamhet.131  Detta förklaras med 
att man i medvetet resonerande måste bruka mindre information i sin bedömning och använda sig utav 
toppen-ned-#ltrering via schemata före det att man kan bedöma informationen. Den omedvetna tanke-
verksamheten visar inga tecken på att vara behä%ad med något slags stereotyp bedömning. Detta då den 
har tillgång till större informationsmängder och kan processera dessa botten-upp. Detta står i ganska bjärt 
kontrast till ett slags allmän föreställning att botemedlet mot fördomar skulle vara att tänka bort dem.

Synen på medvetandet
Bilden har hittills, i det avseende den överhuvudtaget klarnat alls med tanke på att forskningens, i detta 
område, relativa ungdom som föremål för nykter vetenskap, gett ett antal svar. Det #nns tre huvudsakliga 
sätt att fatta beslut : medvetet kontemplativt, ögonblickligen intuitivt och med omedveten 
tankeverksamhet.132  Dessa tre har betraktats olika i olika tider och kulturer. Klart är att förutfattade och 
rent felaktiga intuitioner och föreställningar rått beträ$ande hur de är beska$ade samt hur de lämpar sig 
för tillämpning. Dessutom är det uppenbart att omedvetet respektive medvetet beslutsfattande ej längre 
med någon nödvändighet endast bör betraktas såsom antonymer133  utan istället upphöjas till att vara taxo-
nomiska syskon134 . De är inte med nödvändighet motsatsförhållanden utan vardera beslutsfattande organ 
med olika beska$enheter.
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126 Smith & Jonides 1999; Kolb & Wishaw 2003.

127 Dijksterhuis 2004.

128 Miller 1959.

129 Detta i en försiktig uppskattning i Dijksterhuis et. al. 2006.

130 Nordgren & Dijksterhuis 2006.

131 Dijksterhuis & van Knippenberg 1996.

132  Det *ärde alternativet vore att inte fatta beslut alls men är i de fall då det väljs styrt av något av de andra tre och i fall då de 
inte väljs i egentlig mening inte något val.

133 Antonymer: äkta motsatser såsom beskrivna i Saeed 2003 s. 67 exempli#erat med dag och natt.

134 Taxonomiska syskon beskrivs såsom två kategorier av samma art; exempli#erat med ka$e och te ibid s. 69.



Omedveten tankeverksamhet i 6 principer
I det avseende ett holistiskt teoretiskt anspråk överhuvudtaget görs i fråga om Teorin om omedveten tan-
keverksamhet, utsträcker den sig i sex maximer.135 

 Principen om omedveten tankeverksamhet
  Avser diskrepansen emellan två huvudsakliga modi operandi för tänkande: med närvaro,   
 respektive frånvaro av medveten uppmärksamhet riktad mot processen. 

 Kapacitetsprincipen
  Denna princip deklarerar det medvetna tänkandets kapacitetsbegränsning vis á vis det   
  omedvetna tänkandets, i jämförelse, obegränsade kapacitet.

 Botten-upp/toppen-ned-principen
  Redogör för att medvetet tänkande har en toppen-ned och inneboende hierarkisk struktur.  
  Den ökade schematastyrda tankeprocessen är i högre grad heuristisk tillika stereotypisk än den 
  omedvetna botten-upp-modell som istället, långsamt, integrerar information distribuerat i  
  hjärnan. 

 Viktningsprincipen
  Innebär att attribut, inblandade i beslutsprocesser, naturligen är viktade i avseendet vilken  
  betydelse de har. Denna princip är ansvarig för att nöjdhet ökar om man är uppehållen med en 
  distraktion under beslutsprocessen jämfört med om man aktivt engagerar sig i e%ertanke.

 Regelprincipen
  Proklamerar att endast medveten tankeverksamhet dikteras av strikta regler emedan   
  omedvetet behandlande bara löst kan konformera sig till regler. 

 Konvergens/divergensprincipen
  Behandlar omedvetna processer, såsom kreativitet, i vilka tankebanan är mer divergent i   
  motsats till den medvetna tankeverksamhet som har ett strikt uppmärksamhetsfocus av   
  nödvändighet (nödvändighet såsom kapacitetsbegränsning etc).
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135 Nordgren & Dijksterhuis 2006.



Teorins riktighet
Dijksterhuis136  har i de överlägset &esta sammanhangen fått medhåll och det är på det hela taget svårt att 
hitta några kritiska röster om de undersökningar han gjort och de slutsatser han dragit. Men av vetenskap-
liga validitetsskäl är det viktigt att teorin prövas mot en kritisk bakgrund.

Falsi#erbarhet
Är Dijksterhuis teori om omedveten tankeverksamhet exempelvis falsi#erbar?137  Falsi#erbarhetsfrågan får 
intressant bäring mot bakgrund av hur illa den skötts av tidigare undersökare av det undermedvetna138 . Så 
låt oss för ett kort ögonblick uppehålla oss vid detta faktum. Finns det betingelser under vilka man skulle 
nödgas frånsäga att den äger sin riktighet? Det måste man erkänna att det gör. Vore så fallet att experiment, 
likt de Dijksterhuis genomfört, förutsatt att reliabiliteten är konstant, utföll till fördel för det medvetna 
tänkande snarare än det omedvetna så skulle hans teori inte längre vara giltig. Problemet här är att så har 
länge antagits vara fallet. Det har varit en utgångspunkt att medveten re&ektion överträ$ar undermedveten. 
Detta har tyvärr fått som konsekvens att man dröjt ända fram tills nyligen med att undersöka huruvida ett 
sådant påstående äger sin riktighet. Men icke desto mindre är teorin fortfarande falsi#erbar även om det 
inte i någon större utsträckning undersökts. Men bara för att det inte gjorts betyder inte det att teorin i sig 
brister i falsi#erbarhet då det tydligt skulle kunna in#nna sig lägen då den inte skulle stämma. Något som 
för övrigt är en befriande motpol till hur man i vanliga fall betraktat det undermedvetna. En vetenskapssyn 
som utgjort själva de#nitionen av ickefalsi#erbarhet och cirkulära resonemang.139

Validitet
Som vanligt har man i stor utsträckning genomfört experimenten på universitetsstudenter men detta fak-
tum allenarådande kan inte anses ha någon större betydelse på bedömningen av just detta teorem än något 
annat i den moderna psykologiska forskningen då det snart sagt alltid är i den urvalsgruppen teorier under-
söks i sin linda. Dessutom är en hel del experiment utförda på andra urvalsgrupper och i situationer som är 
långt ifrån enbart laboratoriemässiga varför en ekologisk validitet går att tillskriva Dijksterhuis arbete. Han 
söker dessutom stöd i några av de starkaste och i vetenskapliga sammanhang, mest hållbara forskningsresul-
tat vilket vidare underbygger validiteten.140

Generaliserbarhet
En av de få, för att inte säga enda, kritiska inslag som Dijksterhuis utsatts för är på en, kan man tycka, cen-
tral punkt i hans teori: Deliberation Without Attention E&ect. Invändningarna141  är riktade mot generalise-
ring beträ$ande i vilken utsträckning medveten re&ektion egentligen inverkar på, och är drivande i, kon-
sumentbeteende. Dijksterhuis långtgående slutsats: att det medvetna tänkandet understiger 5,6 ‰ (se #gur 
2) av inverkan på köpbeteende anses att vara en för långtgående slutsats då den enbart är baserad i stimuli-
behandling snarare än vilken fakultet som är den beslutsfattande instansen. Kritiken gör gällande att 
Dijksterhuis i just detta avseende ger uttryck för en parsimoni: ett antagande av det minst komplexa slaget; 
när han omintetgör de medvetna processernas inverkan på konsumentbeteende och upplevd tillfredsställel-
se. Istället för att i detalj distingera mellan situationer och tillfällen då det ena eller andra har sina för- och 
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136 Nordgren & Dijksterhuis 2006

137 Jmf Popper 1962; Johansson 2003. Båda detta ord.

138 Freud i Lacan 1966

139  Jmf Freud i Popper 1962 och Freud i Lacan 1966; Man kan anföra det cirkulära i förnekelsebegreppet för att nämna något; 
antingen erkänner man sig i förnekelsestadium vilket är bevis i sig; eller så förnekar man vilket Freud också tolkar som ett bevis 
på förnekelse. Det #nns alltså inget läge där han riskerar att falsi#eras vilket man kan ta som argument till att ifrågasätta huruvida 
Freud överhuvudtaget sysslade med vetenskap.

140 Nisbett & Wilson 1977; Damasio 2003 för att nämna några.

141 Simonson 2005.



nackdelar menas att Dijksterhuis håller medvetandets betydelse på ett orimligt sätt i proportion i vilken 
grad det har kapacitet att behandla stimuli. Även om man kan hålla med Dijksterhuis om att det är försvin-
nande lite av den externa informationen som egentligen når medvetandet så måste detta rimligen ha en 
funktionell evolutionär förklaring; det vill säga #ltreringen måste vara någorlunda e$ektiv då den annars 
inte skulle ha kunnat existera.142  Kritiken gör även gällande att Dijksterhuis i en linkande parsimoni143 
duckar för möjligheten att den information som det undermedvetna behandlar en gång kan ha varit medve-
ten och att ett växelspel skulle kunna vara i bruk.144  Man kan anse att denna betraktelse även har bäring i 
exempelvis Damasios resultat;145  att karaktärisera beslut, val och beteenden i så hög grad som vanligen 
omedvetna är inte mer meningsfullt än att karaktärisera dem som antingen rationella eller emotionella när 
mycket tyder på att en interaktion mellan dessa två instanser i själva verket är överlägset vanligast. Dock är 
ju som sagt forskningen inte tillräckligt långt gången för att substantiellt angripa Dijksterhuis på denna 
punkt men man kan konstatera, såsom brukligt, att frågan måste utredas vidare. Men för den skull är det 
också viktigt att ta i beaktande vilken projektil-bana forskningen skall inrikta sig på, detta är något denna 
uppsats får anledning att återkomma till. Att Dijksterhuis drar sin teori aningen för skarpt över Ockhams 
rakkniv är något även denna uppsats författare kan skriva under på och något som i följande kapitel skall 
diskuteras närmre när tillämpningarna av teorin kommer att framläggas.146
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142 Exekutiva funktioner i Kolb & Wishaw 2003 s. 395$.

143 Ett i alltför stor utsträckning förenklat antagande av det minst komplexa slaget.

144 Simonsen 2005.

145 Damasio 2006 250$.

146 Se Resultatet metare$ektion – beslutshantering ur fataburen bringad denna uppsats.

Figur 2: Dijksterhuis syn på förhållandet mellan det medvetna 
respektive det omedvetna beräknat ur förhållandet mellan hela 
det mänskliga systemet och den medvetna processkapaciteten



Dijksterhuis under lupp
På en punkt, men det är en ganska viktigt sådan, kan man med fog ha synpunkter på Dijksterhuis slutsatser. 
Och det är i den utsträckning han diskuterar konsumentnöjdhet, komplexitet och beslutsfattande.

I ett experiment över konsumentnöjdhet147  kommer Dijksterhuis fram till att mindre komplexa beslut blir 
bättre av e%ertanke emedan mer komplexa inte gynnas av en sådan. Initialt konstaterar han148  att varken 
mängden e%ertanke ensamt eller för den delen komplexiteten var signi#kanta prediktorer på nöjdhet. Där-
emot visade sig en interaktionsanalys av de två variablerna vara en prediktor för nöjdheten. För okomplexa 
produkter visade sig e%ertanke löna sig och för komplexa produkter ledde e%ertanke till minskad nöjdhet. 
Ur detta drar Dijksterhuis slutsatsen att e%ertanke bara lönar sig för okomplexa produkter. Detta kan man 
med fog ha vissa invändningar emot, till exempel på experimentdesignnivå. I ett av fallen använder 
Dijksterhuis IKEA som exempel på ett komplext konsumtionsbeteende, mot det ställer han inköp av kläder 
och accessoarer på ett holländskt varuhus.149  Att dessa två exempel skulle utgöra generalexempel för kom-
plext gentemot okomplext konsumerande kan man ha synpunkter på. Till att börja med är IKEA:s möbler 
i det närmaste billigare än varuhuset Bijekorfs produkter. Komplexiteten i IKEA-konsumtion kan knappast 
utsträcka sig till någon större grad än att köpa kläder. Beräknat i vilka hänsyn som tas gällande hållbarhet, 
utseende, lämplighet till den egna personen etc. Snarare skulle man kunna argumentera för att komplexite-
ten är reducerad på IKEA. Man har i och med att man redan bestämt sig för att handla där redan fattat ett 
antal beslut om t.ex. prissegment, vilken kvalitet man vill ha och under vilka t. ex. produktionsvillkor pro-
dukterna skall vara tillverkade. Att utifrån denna studie generalisera upp slutsatserna till att komplexa be-
slut per se gynnas av ickee%ertanke är något som är allt annat än uppenbart. Man skulle även kunna dra slut-
satsen att det som egentligen ger upphov till nöjdheten är den begränsning i valfrihet det innebär att ha valt 
att handla just där. Genom att á priori inskränka sina valmöjligheter till ett #nit antal och med #nita attri-
but av det slag som ovan nämndes kan man betrakta nöjdheten såsom sprungen ur ett metabeslutsfattande.

Detta leder oss in på den andra kritiken som kan vara vara befogad. Detta gäller kontextuella e$ekter som 
Dijksterhuis ej tagit hänsyn till. I vilken sammanhang köper man okomplexa föremål respektive komplexa 
föremål och vad är det som interagerar med beslutsprocesserna? Är det ett rent val som förekommer? Vilka 
kra%er är konsumenten utsatt för och vad har detta för konsekvenser. Exempelvis, som Dijksterhuis själv 
använder som en, i just det här fallet välvald, prototypisk enkel produkt: schampo150 . Hur missnöjd kan 
man egentligen vara med ett schampo? Finns det överhuvudtaget schampon som inte gör håret rent? Men 
framförallt så är marknadsförare medvetna om att konsumtionsmönstret för schampo är av ett visst slag; 
o%a oövertänkt. Om vi antar att marknadsförare är rimligt framgångsrika på det de gör151  innebär det att 
valt påverkas i större utsträckning än något annat av just marknadsföringen, givet att valet är oövertänkt 
och att marknadsföringen (reklam, produktdesign, placering i butik etc) fungerar. Det allt annat lika hade 
kunnat vara ett bra val blir påverkat i större utsträckning än något annat av just marknadsföringen. Något 
som inte har något större samband med den egentliga kvalitén hos produkten.152  I fallen med komplexa 
produkter (bilar, mobiltelefoner etc) vet försäljare att konsumtionsbeteendet inte ser ut på samma sätt. 
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147 Nordgren & Dijksterhuis 2006 s. 103$.

148 Ibid.

149 Ibid s. 104.

150 Ibid s. 103.

151  Om möjligt ännu viktigare blir det att ha en strategi på kontrakurs med marknadsföringsgrepp i takt med att denna företeelse 
i allt större utsträckning kommer till klarheter i hur det mänskliga beslutsfattandet fungerar och upp#nner mer och mer eleganta 
lösningar på hur man kan påverka det. Nu närmar sig även området i vilket man med kunskap ända in på neural nivå har sådana 
möjligheter inom fältet neuromarketing vilket påvisar helt nya möjligheter till påverkan. Cleermans & David 2008 i tryckning,

152 Om marknadsföringens bristande korrelation till kvalitet se Schwartz 2004 s. 60$.



Eventuellt är det istället vanligen baserat på en e%ertänksamhet där fördelar vägs mot nackdelar. Och istäl-
let är försäljningen inriktad mot att bemöta just det; att ge goda rationella argument som väger tungt i kö-
parens övervägning. Man skulle alltså kunna tolka resultaten som ett utslag av att man blir nöjdare i sin 
konsumtion av att tillämpa en strategi som är motsatsen av den som marknadsföraren antar att man använ-
der sig av. E%ersom man då, i fallet med det komplexa valet, satis#erar istället för att lyssna till den överty-
gelseinformation som är inbyggt i priset. Istället agerar man med en typ av oe%ertänkt strategi. Och i fallet 
med de okomplexa produkterna är det liknande, e%ersom reklamen inte är inriktad mot rationella argu-
ment utan andra attribut som går att få fram på en avsevärt mycket kortare tid [Figur 3]. Då genererar det 
ett beslut man inte bara är nöjd över utan även kanske stolt över då det är uppenbart att man står för argu-
mentationen, för eller emot produkten, själv; snarare än att man valt att köpa den ena eller den andra argu-
mentationen.

Konsekvenser av Omedvetet beslutsfattande och dess teoretiska position
Teorin om omedveten tankeverksamhet är tämligen ny under solen men progressiv både i sina anspråk och 
resultat även om den bara ännu hunnit skrapa på ytan av det omedvetnas alla attribut (detta förmodligen 
förklarat med 1900-talets många helt felaktiga antaganden och djupa teoretiserande kring dessas beskaf-
fenheter)153 . Icke desto mindre döljer sig där en enorm förklaringskra% som inte bara svarar på många pa-
radoxer inom beslutsteori utan även klickar in i andra moderna vetenskapers resultat såsom neurovetenskap 
och lyckoforskning.

Figur 3: Medvetandegörandet över logaritmisk tid. Vari vägen till det att medvetenhet[---] in#nner sig är diskret; inne-
bärande att ett antingen-eller-förhållande råder oavsett djupet eller tiden i omedvetenhet. Olika insikter tar olika lång 
tid på sig att nå medvetandet; från millisekunder till större delen av ett sekel.

Vad kan då sägas på ett konceptuellt plan om konsekvenserna av dessa forskningsresultat. Hittills har inte 
särskilt mycket gjorts för att väva in den nya kunskapen i ett holistiskt perspektiv varvid denna uppsats 
kommer in. Konsekvenserna för den enskilde beskrivs i ett handhavandeperspektiv i kapitlet Resultatet me-
tare$ektion – beslutshantering ur fataburen bringad och i ett moral#loso#skt frihetsperspektiv i kapitlet Fri-
het i olika nivåer närmre men låt oss stanna vid de vetenskapliga modellerna för beslutsfattande och medve-
tande. Detta är kanske i sig är ett närmast oöverblickbart område men ett anspråk att ge en färdriktning för 
hur den holistiska teorin bör byggas skall denna uppsats i alla fall bidraga med.
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Teorin om tankeverksamhetens omedvetenhet avviker från den traditionella uppfattningen att tankemöda i 
grunden är någonting gott på ett sätt som säkerligen får mången ka$ekopp att ihalssättas. I denna del exi-
sterar den i samförstånd med vissa andra teoretiska förklaringar för det omedvetnas roll i relation till med-
vetandet. På ett psykologiskt och neuroanatomiskt plan är medvetandet associerat med multipla stimulus-
processerande områden som aktiveras givet att dess primära aktivering överstiger ett tröskelvärde.154  Under 
tröskelvärdet stannar stimuliinformationen i, ett för medvetandet oåtkomligt läge. Detta innebär att förhål-
landet mellan det medvetna och det omedvetna är ett slags allt-eller-inget-status där man antingen har till-
gång till det eller inte155 . Denna brist på kontinuerligt medvetandegörande kan ledigt förstås från exempel-
vis ett evolutionärt perspektiv där det skulle innebära en ohållbar situation. Vore så fallet att man hade del-
vis och gradvis tillgång till ett stimulus skulle det få en allvarlig konsekvens. Att agera utifrån o#ltrerat sti-
mulus vore ödesdigert för artens fortlevnad. Vad får då detta för konsekvenser för synen på relationen mel-
lan medvetandet och det omedvetna på det hela taget? Det anknyter en riktning vari medvetandet är att 
betrakta som ett slags arbetsplats där kopplingar mellan separata delar av hjärnan måste samarbeta. Inom 
denna teoretiska riktning har det påvisats att särskilda så kallade arbetsplatsneuron sänder information till 
många områden samtidigt. Det är den huvudsakliga orsaken bakom att ett stimulus medvetandegörs.156  
Detta anknyter till vad Dennett skulle kalla cerebralt kändisskap.157  Dijksterhuis själv har inte gjort kopp-
lingen till denna teoretiska gren men det föreligger uppenbara fördelar om han skulle göra det.

Målorientering A och O
Dijksterhuis egna och senast producerade resultat stipulerar att det medvetna tänkande är en oekonomisk 
och rent av onödig aktivitet. Dock #nns det nya element i hans egen forskning som gör gällande att målori-
enteringen är helt avgörande för huruvida den avsevärda kapacitet som den omedvetna tankefakulteten be-
sitter skall vara i verket158 . Om man inte externaliserar egna mål genom att rent aktivt kontemplera dem så 
är man desto mindre benägen att själv vara i förarstolen och är utsatt för andras påverkan i högre grad. Det-
ta kan göras smärtsamt tydligt genom att visa hur detta undersöktes. Nämligen genom att man via att pri-
ma målsättningar i försökspersoner och sedan om dessa drog igång maskineriet bakom omedvetet besluts-
fattande, vilket de också gjorde.159  Om man avser ha inverkan på, och överhuvudtaget påbättra beslutens 
e$ektivitet måste man alltså aktivt målorientera sig: bestämma det omedvetnas färdriktning.

Intuition: när, var, hur?
Var passar sig då intuitionen och snabb kognition? Man får helt enkelt metare&ektivt föreställa sig i vilka 
situationer det #nns mekanismer som är beska$ade på ett sådant sätt att de kan påverka ens subliminala 
perception och ens ögonblicksbeslut. Och om man anser att detta spelar någon roll för en själv. Intuitioner 
är som noterat misstrodda i västliga kulturer i än större utsträckning än vad som borde vara fallet. Kanske 
beroende på att människor uppfattar att beslut bör vara baserade på verbaliserade resonemang snarare än 
känslomässiga reaktioner160 . Kanske kan det även delförklaras med att de känner sig vilja vara upphov till 
sina egna handlingar och anser sig inte ansvariga för sitt liv i den utsträckning de önskar om de fattat ett 
beslut på basis av intuition. Ett utfall av självre&exivt agentskap alltså. Icke desto mindre är denna oro 
aningen, eller snarare i ganska stor utsträckning, oskälig. Såsom visat i många instanser och i lång tid men 
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154 Sergent & Dehaene 2004.

155 Ibid.

156 Dehaene i Holt 2008 s. 46f. Där så kallade workplace neurons avfyrning förklaras såsom upphovet till att något görs medvetet.

157 “Fame of !e Brain” i Holt 2008 s. 47.

158  Dijksterhuis et al 2007 i tryckning, som för övrigt avslutas med att ställa den nuvarande målsättningen till att ta reda på vad 
resultaten har för konsekvenser och hur de kan användas, vilket ju är denna uppsats sy%e.

159 Churchland 2007; mer om priming i Gladwell 2006 s. 50.

160 Lieberman i Nordgren & Dijksterhuis 2006 s. 105.



med en allt mer påfallande övertygelse på senare tid kan man få en korrekt intuition, somatisk markör, 
långt innan man kan verbalisera det.161  Detta är särkilt tydligt för det problematiska icke-förhållandet, 
frånvaron av något som borde inträ$at eller ha infunnit sig eller att ha en uppfattning om att någonting 
inte står rätt till.162  Intuitioner är o%a resultatet av omedveten tankeverksamhet. Snabb kognition är en 
evolutionär fakultet som utmärkt lämpar sig för vissa typer av bedömningar, och dessutom uppenbart bätt-
re än den deliberativa sortens beslutsfattande i stunden. Men för att lyckas att med framgång fatta omedel-
bara eller långsamt omedvetet uttänkta beslut är det viktigt att man metabeslutsmässigt re&ekterar över om 
man utsatts sig för rätt typ av information. Om man anser sig vara fullt informerad och i ställning att fatta 
ett omedvetet övertänkt beslut #nns det all anledning att lita på den känslan.

Omedvetet beslutsfattande, i vilka sammanhang?
Man kan hålla med Dijksterhuis, och tolka hans resultat, i den utsträckning att det inte är rimligt att fatta 
komplicerade beslut i en situation där det är, och är designat för att vara, omöjligt att fatta dem på rationell 
grund. Om man satis#erar ett sådant beslut eller lämnar det åt det omedvetna att tänka på så blir det rim-
ligtvis bättre resultat av det. Detta då man inte skruvat upp sina förväntningar på grund av de lö%en e%er-
tanke ger.

Frihetsgrader ur forskningsresultaten
Vad beträ$ar den frihet resultaten innebär gör Dijksterhuis en fullständigt adekvat bedömning. För männi-
skor har makten, eller som man i linje med denna uppsats huvudtes skulle uttrycka det, möjlighet att ta 
makten över på vilket sätt de vill fatta beslut. De besitter den individuella friheten att fatta beslut på de sätt 
de vill. Om motivationen #nns står det en fritt att ta den mödosamma vägen fram till ett beslut men man 
kan lika gärna förlägga det till den undermedvetna beslutsfattande fakultet som uppenbarligen är fram-
gångsrik. Och i en tredje linje står det en fritt att inte tänka alls163 . Det #nns vägar som är lämpligare än 
andra och generella rekommendationer att ge, att förklara krig på magkänslor kanske inte är att rekom-
mendera, men kanske att känna e%er i en liknande situation på om allting verkligen känns rätt. Men det är 
upp till den individuella bedömningen att bestämma åt vilken fakultet man delegerar beslutsfattandet. Och 
i den stund den insikten är sprungen har vi också återupprättat viljans frihet, den individuella friheten samt 
det agentskap som rimligtvis av disciplinära, sociala, moral#loso#ska, ansvarsförhållandemässiga, ekono-
miska, juridiska164, teoretiska, upphovsmannamässiga och en rad andra skäl måste existera.165 
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161 Damasio 2006; Gladwell 2006.

162  Gladwell 2006 passim, Notera att Gladwell inte gör den avgörande distinktionen mellan intuitioner som är omedelbara och 
de som är baserade på en process av omedveten tankeverksamhet. Vidare noterar han att experter är bättre på att göra omedelba-
ra intuitiva bedömningar emedan amatörer gör bra ifrån i ögonblicksbedömningar rörande okomplexa frågor. Experter verkar ha 
internaliserade hierarkiska informationskanaliseringar och #ltreringsfunktioner tidigt i stimulushanteringen. Jmf exekutiva funk-
tioner i Volition och exekutiva funktioner denna uppsats.

163 Nordgren & Dijksterhuis 2006 s. 104.

164 Wegner & Sparrow i Gazzaniga (red).

165 Jmf Churchland 2006.



Teleologi – att målorientera en oavhängighet för omedveten tankeverksamhet
All denna kunskap torde inte bara få konsekvenser för hur vi uppfattar beslutsfattande lingvistiskt och som 
isolerat element. Om man fattar bättre beslut utan att aktivt tänka, särskilt i komplexa fall, borde detta in-
&uera hela vårt närmade till beslutsfattande, våra strategier för att fatta beslut, prioritera och värdera, samt 
hur vi väljer att disponera våra resurser. Men hur bör man förhålla sig till det faktum att icketänkande är 
bättre? Är det bättre att tänka så lite som möjligt? Utan att förekomma slutsatser som denna uppsats har till 
uppgi% att besvara i den senare delen kan man lägga till en viktig insikt som materialet bakom teorin gör 
gällande: nämligen teleologin, målorienteringen. Resultaten visar nämligen att om man inte har externali-
serat, medvetandegjort, ett mål med sin undermedvetna tankeverksamhet så är den inte verksam. Experi-
menten visar att om målet i experimentsituationen inte klargjorts för deltagaren utan denne enbart distra-
heras (och inte är medveten om att den skall svara på en fråga eller fatta ett beslut) så uteblir den e$ekt som 
annars ges av det omedvetna166 . Om teleologin ej är etablerad á priori erhålls " bara" samma resultat som om 
man får medvetet fundera på uppgi%en motsvarande tid. Det är inte så konstigt egentligen, att den fakultet 
som skall överväga någonting måste vara medveten om sin uppgi%. Denna lilla detalj kommer att få ganska 
stora konsekvenser, bland annat den att man inte lojt kan låta sig nöjas med ett enahanda icketänkande; 
mål måste externaliseras!

Omedveten tankeverksamhet ur ett evolutionärt perspektiv
Man skulle kunna göra antagligt utifrån Dijksterhuis observationer att det medvetna spelat ut eller de facto 
aldrig ha% någon roll annat än som rättfärdigare.167  Så har också gjorts i även de mest eliminativistiska av-
seenden så till den milda grad att man menar att det inte existerar i någon egentlig mening.168  Och förvisso 
medvetande är en tämligen ny ankomst på den fylogenetiska scenen och rimligtvis bygger det på djupare 
och mer primitiva processer som funktionellt styrde beteendet oberoende av medveten kontroll. Rimligtvis 
var dessa också försedda med ett fullgott beslutsfattandeorgan.169  Nu som då är det med samma evolutio-
nära plausibilitet rimligt att tillförandet av medvetandet måste motsvaras av något slags evolutionär fördel 
då det inte enbart skulle kunna vara ett slags dödvikt. Sådant är för kostsamt. Och att dess uppgi% endast är 
av e%erhandsrättfärdigande slag är i sig en orimlighet då ett sådant behov endast skulle behövas om så var 
fallet att medvetandet överhuvudtaget existerade. Varför skulle man via omväg ha ett metasystem till att 
skapa agentskap när sy%et är att motivera handlingar som, om det inte fanns, inte skulle ha behövt 
motiveras.170 Detta är ett tämligen cirkulärt argument att anföra men tyvärr inte ett ovanligt sådant.
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166 Dijksterhuis et al 2007 i tryckning.

167 Se Resultatet metare$ektion – beslutshantering ur fataburen bringad denna uppsats och jmf Viljans komplexitet och instabilitet.

168 !iele, 2006 s. 285. 

169 LeDoux i !iele 2006 s. 285. 

170 Se även Epifenomenalism denna uppsats och Dennett 1991 för vidare utvikning i denna fråga.



Beslutselimination
Man skulle kunna ha goda grunder att anse att frihet mot den bakgrund som presenterats i denna uppsats i 
själva verket är inskränkt och uppbunden i omedvetna emotionella responser. Att dessa vore kausalt bund-
na till stimuli man reagerar på i omgivningen. Inte nog med att en sådan åsikt på många punkter är väl en-
kel och rent felaktig, den är heller inte fullt informerad. Den tar inte i hänsyn den tvåhövdade konsekven-
sen av introspektionens svaga verklighetsförankring. Om man via introspektion tror sig fatta fria val i en 
utsträckning som inte helt motsvarar verkligheten borde också motsatsen vara sann. Att i verkligheten ha 
tillgång till fritt valda beslut som man inte är medveten om. Detta verkar ju kontraintuitivt då de#nitionen 
av fri vilja är att den är medveten. Och det stämmer ju, men många beslut tänks inte igenom trots att de är 
medvetandegjorda. På samma sätt som man tillskriver sig fri vilja i beslut som i realiteten fattats på andra 
sätt171  så frånskriver man sig beslut som i själva verket man gjort helt medvetet och frivilligt. Varför skulle 
man göra något så obegåvat? Det är o%a en fråga om det ansvar som följer med friheten. För att kunna 
frånskriva sig ansvar måste man även frånskriva sig beslutanderätten för att inte skapa kognitiv dissonans: 
Jag har å ena sidan fattat detta beslut själv men bär å andra sidan inte ansvar för det. Denna dubbelmoral är 
o%a för obekväm för att accepteras av det moraliska djuret människan. Och som en logisk konsekvens följer 
att man anger beslutet som kausalt orsakat av externa faktorer. "men jag var ju tvungen att", "Det är X fel att 
jag Y " etc. Detta är en så e$ektiv strategi för att undslippa ansvar att det till och med uppfattas introspek-
tivt som ett tvång. Det kan handla om moraliskt tveksamma situationer såsom ursäkter/e%erhandskon-
struktioner eller oskäliga traditioner. Understundom, såsom det senare fallet, är det mest en fråga om lättja 
inför beslutsfattandet. Istället för att sätta sig in i och fatta ett beslut så följer man en tradition och hävdar 
motståndet. Det kan exempelvis röra sig om en familjetradition för partipolitisk tillhörighet, sin arbetstid, 
-plats och profession eller beslut som följer allmängiltiga moraliska standarder och andra beslutsalternativ 
är obekväma eller tar tid att inse och tänka över. Tyvärr är det väldigt enkelt att ore&ekterat hugfästa172  tra-
ditioner men insikter om dessas orsak blir då lidande. I alla typer av nämnda fall förs argumentationen om 
tvång rent felaktigt för att alternativet, att ifrågasätta en tradition, ta en kon&ikt eller behöva erkänna sig fel 
är obekvämt. Då underlåter man att medvetandegöra det val man faktiskt har gjort och på så vis inskränker 
sin frihet till att istället vara orsakad av omgivningen. Denna strategi kan förespeglas som praktisk men är 
de facto en inskränkning av friheten. Och detta inte på ett medvetet plan utan ganska godtyckligt. Det sak-
nas ett metabeslutsfattande e%ersom beslut är förträngda bortom insiktsfullhet och därför inte rationellt 
grundade173 . Att köpa något för att man alltid gjort det är ett val av ofrihet liksom att hävda sig tvungen till 
något därför att en moralisk konvention, personlig princip eller annans synpunkt fördömer det. Ibland kan 
det ha goda skäl t.ex. sociala. Man inrättar sig i ett samhälleligt beteendemönster för att det gynnar en och 
motsatsen skulle ha ogynnsamma konsekvenser, det är förmodligen t. o. m. rationellt. Men i bjärt kontrast 
till vad en sociolog skulle ange för orsakssamband, ex " man är tvungen att x i samhälle y " så är det ipso facto 
ett val. Till och med ett fritt sådant och i detta fall ett rationellt sådant. Men man kan inte av bekvämlighet 
eliminera det fria valet för att bevisa samhällelig logik och göra exempelvis politiska poänger. Detta är soci-
alvetenskapernas problem: att de skapar en logik utan det fria valets inblandning istället för att begrunda 
den betydligt mer komplicerade analysen av många personers individuella val och skälen och orsakerna till 
dessa. 

Priset för självvald beslutselimination
Att frånsäga sig makten över sina beslut kommer olyckligtvis men ganska naturligt till ett pris. I det här fal-
let blir det dels att man inskränker sin valfrihet till färre möjligheter och rimligtvis sämre möjligheter. Men 
det blir också något som barn och moral#loso#n är bra på att upptäcka: en moralisk analfabetism. Om 
man agerar utifrån principer, moraluppfattningar eller traditioner som man förträngt eller aldrig upplyst sig 
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171 Nisbett & Wilson 1977

172 Hugfästa: ta var på och upprätthålla, med särskilt avseende på just traditioner.

173 jfr Derrida i !iele s. 157



om skälen till, följer rimligtvis ett oskäligt och därför kanske sämre agerande. Grumliga skäl blir lättare ac-
cepterade om de aldrig kommer till ytan. Om man låter bli att re&ektera över och ifrågasätta ett beteende-
mönster så får man aldrig reda på varför det existerar. Detta även om det #nns goda och kanske till och med 
överhängande skäl att föredra det. Traditioner är ju inte per automatik oskäliga men man måste anstränga 
sig för att få reda på dem. En ansträngning många underlåter varför de blir perplexa inför att ett barn inte 
nöjer sig med "därför" på sitt eviga " Varför? Varför? Varför?". På samma sätt som när man blir obekväm in-
för att man ombeds moral#loso#skt argumentera för något man anser självklart.

Strategi
Det #nns &era strategier för att undslippa beslutsfattande. Många av dessa är tyvärr undermåliga i jakten på 
bra beslut. Ett vanligt exempel är att skjuta upp svåra beslut in i det sista så till den milda grad att beslutet 
blir oövertänkt, och godtyckligt. Denna strategi kan även resultera i att alternativen löper ut och endast ett 
beslut går att fatta; en föga ra"nerad form av beslutselimination. Men icke desto mindre är det som kon-
staterat174 , viktigt att avgöra till vad man skall använda den begränsade175  resurs som medvetet beslutsfat-
tande är till. Vad och i vilka sammanhang skall man utsätta sig för de olika typerna av beslutsfattande? Och 
i vilken fakultet skall de olika besluten fattas? Vilken nytta gör de beslutsformerna där? och vad menar vi 
med att beslut skall göra nytta? Skall de göra oss rika, framgångsrika eller lyckliga?
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174 Se Volition och Exekutiva funktioner denna uppsats

175 Baumeister et al 1998.



Empirisk studie - nås insikter bättre via omedvetet tänkande?
För att få en förståelse av vad man mer exakt kan tillskriva omedveten tankeverksamhet krävs empiri.

Bakgrund
Det måste anses föreligga något slags skäl för att berättiga att en undersökning genomförs. Beträ$ande 
omedveten tankeverksamhet och insiktsproblem är detta som följer: Det har implicit antytts att omedvetet 
beslutsfattande, kreativitet samt problemlösning generellt är bättre ska$at att ta i tu med komplexa 
frågor.176  Det har uppvisats att omedvetet tänkande till och med bearbetar ren aritmetik.177  Problematiskt 
nog har dock inte denna generalisering underbyggts med experiment beträ$ande samtliga de fakulteter 
man ansett sig ha stöd för att beskriva. Beslut av utilitetskaraktär har noga undersökts, det vill säga beslut 
som har något slags nyttoe$ekt för individen; alltså exempelvis vilket av en uppsättning produkter som pas-
sar bäst. Generaliserbarheten i dessa kan anses god då man operationaliserat utiliteten både subjektivt och 
objektivt. Subjektivt via nöjdhet på både kort och lång sikt med exempelvis inköpta produkter;178  objektivt 
via att valet mätts emot vad som allmänt kan betraktas såsom bra respektive sämre val.179  Kreativitet har 
också undersökts180  tillfredställande med resultatet att man kan anta att det kommer ur det omedvetna. 
Kopplingen till insikt kan således göras på ett teoretiskt plan men man kan anse att det inte undersökts 
empiriskt i någon större utsträckning. Dock är det underliggande antydandet och den uttalade konsekven-
sen på ett teoretiskt plan att omedvetet beslutsfattande långsamt sammanställer information till ett objek-
tivt omdöme.181  Varför borde då insikter undersökas? Ett skäl är därför att operationaliseringen av objekti-
vitet inte kan ifrågasättas. Det #nns ett rätt svar som antingen uppnås eller inte. Det kan även anses ha bä-
ring i problemlösning i stort. Om det skulle visa sig stämma för insikter i mer rent intellektuella snarare än 
utilitetsmässiga frågor, skulle i synnerhet de vetenskapliga riktningar som undersöker hur man skall stödja, 
underlätta och förhålla sig till människors verbala rapporter ha nytta av begreppet. Dessa skulle kunna vara 
juridik, medicin, psykologi, beteende i komplexa system etc. Men om så är fallet måste alltså insiktsproble-
met vara av något slags allmängiltig karaktär som säger något mer än bara om den speci#ka uppgi%en.

Insiktsproblem
Det #nns i huvudsak tre typer av insiktsproblem: Spatiala, verbala och aritmetiska.182  Det gemensamma för 
dem är att de kräver något slags perspektivski%e för att kunna lösas. Det är just detta som kan anses vara det 
intressanta kopplat till verkliga/operativa situationer där människor i sin yrkesutövning måste lösa kom-
plexa problem eller ta ställning till frågor utifrån en hypotes vilken sedan skall vägleda dem i sina insatser. 
Att inkubation eller set shi%ing kan vara nyttiga när väl en process fastnat är en tämligen etablerad insikt.183  
Frågan är dock huruvida, och i vilken utsträckning, omedvetet tänkande per se är bättre än medvetet.

36

176  Se ex #g 1 Nordgren & Dijksterhuis 2006 s. 103 samt på andra ställen i Dijksterhuis litteratur där generaliserbarheten utreds i  
frågor omedvetet beslutsfattande där det mäts mot antingen subjektiva eller objektiva målsättningar med beslutsfattandet. 

177 Detta via subliminal si$erpriming i Holt 2008 s. 47.

178  Ex. Dijksterhuis & van Olden 2005 där nöjdheten alltså den subjektiva operationaliseringen var i verket; se äv. Nordgren & 
Dijksterhuis 2006 s 100 för beskrivning av liknande operationalisering.

179 Såsom exempelvis i det i denna uppsats berörda lägenhetsexperimentet Dijksterhuis 2004 passim.

180  I Dijksterhuis & Meurs 2006 där försökspersoner e%er två betingelser, medveten samt omedveten tankeverksamhet ombads 
komma upp med nya namn på pastasorter s. 138f, Namn på platser som börjar på en given bosktav s. 141 samt saker man kan 
använda en tegelsten till s. 143. I samtliga fall visade resultaten på en ökad kreativitet med betingelsen omedvetet beslutsfattande.

181  Se Unconscious #ought Slowly Integrates Information to Form an Objective Summary Judgment Nordgren& Dijksterhuis 2006 
s. 98.

182 http://www.indiana.edu/~bobweb/Handout/d4.ips.htm

183 Schooler & Melcher (1995) i Dijksterhuis & Meurs s. 136f samt E%ertanke:ju mindre desto bättre denna uppsats.

http://www.indiana.edu/~bobweb/Handout/d4.ips.htm%06
http://www.indiana.edu/~bobweb/Handout/d4.ips.htm%06


Hypotes
Det är alltså ett hypotetiskt antagande i detta experiments utförande att omedvetet tänkande överträ$ar 
medvetet även tillämpat på insiktsproblem. Underliggande för detta är antagandet att en koppling mellan 
insikt och beslutsfattande existerar.184 Detta bygger på att beslut även de i någon mån måste inses.

Experimentmetod - undersökning av insiktsproblemet
• Mellangruppsdesign 2 grupper á 20 detagare (n = 40)

• Oberoende variabel: typ av tankeprocess, medveten/omedveten 

• Beroende variabel. Rätt/fel svar på insiktsproblem

Deltagare
Experimentet utfördes på en plats där det kan göras antagligt att en stor spridning mellan möjliga bak-
grunder var gällande och i stort representerade ett normalfördelat urval av svenska universitetsstudenter. 
Inbyggt i experimentets design låg en del element för att hålla fördelningen av, de via bekvämlighetsurval 
uttagna, försökspersonerna normal. När försökspersonerna dök upp i grupper om två eller tre från samma 
utbildningsriktning och/eller kön fördelades de i varsina försöksgrupper under de två betingelserna. 

Design och procedur
En mellangruppsdesign tillämpades för att undersöka skillnaden mellan två sätt att nå insikt och varje 
grupp innehöll 20 försökspersoner. Deltagarna #ck utföra experimentet e%er två betingelser. Experimentet 
gick ut på att komma fram till en lösning av på ett insiktsproblem185 . Detta #ck de göra enligt ett av två 
modi: medvetet tänkande eller omedvetet tänkande. E%ersom det är viktigt att ha målsättningen att en upp-
gi% skall lösas för att omedveten tankeverksamhet skall kunna genomföras tydliggjordes detta för alla. För 
att hitta ett test som i någon mån samlade alla de kvalitéer man tillskriver insiktsproblem söktes ett heltäck-
ande test, vissa avfärdades via pilottester. Dessa genomfördes även för att hitta ett test som inte kändes till á 
priori. Deltagarna tillfrågades före testets genomförande om de sedan tidigare var bekanta med just det ak-
tuella insiktsproblemet. Just för att undvika familjäritet med det så frågades om de var bekanta med det i 
förhand. Experimentet genomfördes under dryga fyra timmar under en och samma e%ermiddag; dock inte 
direkt inpå lunchen för att i största möjliga mån undvika den där o%a infallande post lunch-dip. Detta för 
att resultaten inte skulle bli skevt i förhållande till de gjorda senare på e%ermiddagen. 

Medvetet tänkande
De försökspersoner som #ck underkasta sig denna betingelse presenterades med problemet och ombads 
lösa det. Sedan #ck de sex minuter eller den tid de ansåg fullgod, dock minst tre, på sig innan de #ck avge 
ett svar. 

Omedvetet tänkande
Försökspersonerna som genomförde experimentet enligt denna betingelse #ck först läsa texten tills de för-
stod frågan och #ck klart för sig att de skulle lösa den senare, varte%er de blev utsatta för ett annat experi-
ment. Detta andra försök sy%ade till att omöjliggöra att de skulle ägna medveten tankekra% åt insiktspro-
blemet och var ett experiment i interaktionsdesign där de skulle interagera med en artefakt och använda sin 
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184  Bowden 2005 i fråga om vad insikt är; Schooler JW et al 1993, samt att beslutsfattandekapaciteten drar ur samma resurs som 
exempelvis vilja och behärskning i Baumeister et al 1994.

185  * A bear hunter sets out from camp and walks one mile south.         
 * He sees a bear and is about to shoot it.           
 * !e bear grabs his gun and eats it.            
 * !e hunter runs away one mile east.            
 * He then walks one mile north and gets back to his camp and changes his underwear.     
 * What colour was the bear?



kreativa förmåga för att avgöra vad denna artefakt skulle kunna vara. Experimentutförarna i denna del såg 
till att inga pauser i den aktuella tankeverksamheten förelåg utan försåg försökspersonerna kontinuerligt 
med nya stimulus att reagera på. E%er detta experiment #ck de återgå till insiktsproblemet som de #ck be-
svara på två minuter +/- en minut. Svarstiden understeg emellertid vanligen två minuter. 

Resultat
Utfallet för försöksgruppen som #ck ägna sig åt medveten e%ertanke blev att endast en person klarade upp-
gi%en. I den grupp som #ck lösa uppgi%en omedvetet klarade däremot sex personer uppgi%en. Vilket ger.

• Medveten tankeverksamhet (M = 0.05; SD = 0.218 )

• Omedveten tankeverksamhet ( M = 0.3; SD= 0.458)

• Signi#kant skillnad erhålls genom ett Fischers exakta tvåvägstest (α = 0.1)

Detta resulterar, via Fischers exakta tvåvägstest, i en signi#kant skillnad mellan grupperna i enlighet med 
hypotesens antagande till förmån för gruppen som #ck underkasta sig den omedvetna tankeverksamheten; 
testet har en signi#kansnivå på 90 %. Med ett envägstest uppgår signi#kansen till 95 %. Vilket test man 
skall använda grundar sig i styrkan i á priori-antagandet.186  Noterbara observationer man också kan utläsa 
är ett högre mått av kreativitet av svaren i den grupp som underkastade sig det omedvetna sättet att komma 
fram till ett svar medan de som medvetet #ck tänka över problemet hade en mer enahanda svarsbild187 . 
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186 Därom råder ett slags tvist mellan vetenskaper i vilka lägen envägstest bör göras, beteendevetenskapen använder det ex. o%are.

187  Svaren som man skulle kunna betrakta som av det mer kreativa slaget är exempelvis att svara: “Björnen är regnbågsfärgad för 
den bor i en annan dimension där den här sortens logik är applicerbar” med åsy%an på att e%ersom riktningarna inte stämde med 
något personen tyckte hörde hemma i den värld vi lever i borde ur det följa att björnen levde i en värld där så pass konstiga geo-
gra#ska anvisningar vore applicerbara. I gruppen för medveten tankeverksamhet motsvarades det av “ingen färg, det går inte”

Figur 4: Antalet rätta svar på insiktsproblemet för respektive grupp 
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Även om de insett det grundläggande problemet blev svaret alltså inte det rätta. Det kan tilläggas att ingen 
av försökspersonerna i någondera av grupperna valde att avbryta experimentet. De som #ck tänka och insåg 
att det fanns något " lurt " i beskrivningen var noga att ange skälet till sitt svar även om det var felaktigt. 3 
försöksdeltagare i den grupp med medveten tankeverksamhet, i jämförelse med ingen i gruppen med 
omedveten tankeverksamhet, blev till och med upprörda i e%erhand för att det fanns ett korrekt svar. Detta 
bröt uppenbarligen mot deras föreställning av det hela. En försöksperson som hade fått svaret förklarat för 
sig vägrade exempelvis att erkänna att svaret dolde sig i frågan. Något som han valde att illustrera med gra-
#ska representationer och ritningar över hur det kunde ha sett ut. Försökspersoner med betingelsen omed-
vetet tankeverksamhet som inte klarade insiktsproblemet och i e%erhand #ck veta svaret accepterade det 
däremot med ett slags munter insiktslyster. 

Diskussion
Det är uppenbart att den grupp som #ck tänka omedvetet mäktade med det tankeski%e som krävs för att 
lösa ett problem av denna typ. Deras svar är, förutom att de i högre utsträckning är rätt, i regel vad som kan 
anses mer kreativa. Det förefaller vara denna kreativitet som krävs för att problemet skall kunna lösas. Om 
man inte kan tänka i ett vidare perspektiv, vilket inte är möjligt givet de förutsättningar som råder för den 
medvetna e%ertanken, verkar man ej heller ha någon högre sannolikhet att nå svaret. Hypotesen att omed-
vetet tänkande överträ$ar medvetet tänkande när det tillämpas på insiktsproblem bekrä%as alltså. Förkla-
ringen till att försökspersoner under betingelsen medveten tankeverksamhet hade svårare att acceptera det 
svar som är insiktsproblemets egentliga lösning, kan vara ett utslag av de nedgrävda kostnader de anser sig 
ha i det svar de redan angivit e%er att ha lagt ner så mycket energi på det. Ett slags kompromisslöshet skulle 
alltså kunna sägas känneteckna denna grupp. Detta kan man förklara med att de som medvetet försökt nå 
insikten känner ett större mått av upphovsmannaskap än de som som ägnat sig åt omedveten tankeverk-
samhet. Ur detta följer även att ett slags ovilja till acceptens inför ett uppenbart faktum är större hos en per-
son som medvetet re&ekterat än hos en person som begagnat sig av omedveten tankeverksamhet. Det före-
ligger alltså en större risk för att människor som nått lösningar på problem medvetet hänfaller åt ett slags 
dåres envishet med vilken de hävdar sin sak trots att det #nns uppenbara bevis som pekar på motsatsen.

Generell diskussion 
På ett teoretiskt plan har tidigare kreativitet, beslutsfattande och i denna uppsats problemlösningsförmåga 
kopplats såsom sprungna ur samma resurs. Samtidigt har det ansetts att omedvetet beslutsfattande överträ$ar 
medvetet beslutsfattande samt även är bättre skickat åt kreativa uppgi%er. Om nu samma resurs är gällande 
för både kreativitet, beslutsfattande och problemlösning av insiktskaraktär så följer att även denna sist-
nämnda kognitiva förmåga gynnas av omedvetet beslutsfattande. Detta experiment påvisade ett sådant fö-
religgande och korroborerar188  även de tidigare upptäckandena gällande omedveten tankeverksamhets 
överlägsenhet över den medvetnas. Den teoretiska kopplingen mellan å ena sidan beslutsfattande, kreativi-
tet och problemlösning man mot bakgrund mot dessa resultat kan göra är intressant av &era skäl. Å ena si-
dan stärker det ett slags folkpsykologisk synpunkt att problem gynnas av att få inkuberas omedvetet. Å 
andra sidan klickar det i en allmän riktning som forskningen närmat sig under en tid. Nämligen att det 
omedvetna per se är långt mer kapabelt än vad man tidigare trott. Så, tillsynes, vitt skilda fakulteter som 
komplext beslutsfattande, kreativitet och problemlösning verkar alltså ha en inbördes koppling. Detta in-
nebär att man måste ompröva en del tankar om hur problemlösning egentligen går till. Att problem bäst 
löses med hjälp av idog medveten re&ektion visar sig inte ha en fullständig bäring i verkligheten. Detta för-
utsätter givetvis att kan anta att insiktsproblem i någon mån är en representation av det vi menar när vi sä-
ger problemlösning. Kanske bör man även där, såsom inom beslutsfattande, medvetet läsa in problemet 
och lösa problemet omedvetet i en långt större utsträckning än vad man tror är fallet? 
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188  Det stödjer alltså ytterligare den teoretiska modell gällande omedveten tankeverksamhets förmåga såsom beskriven i Nord-
gren & Dijksterhuis 2006 passim. Denna visar å ena sidan att man fattar bättre beslut med omedveten tankeverksamhet. Men 
det #nns även en uttryckt implikation att man bättre når insikter på problem om man använder sig av omedveten tankeverksam-
het. Se exempelvis Figur 1 Nordgren & Dijksterhuis 2006. De avser beskriva inte bara beslutsfattande utan tankeverksamhet.



Resultatet metare"ektion189 – beslutshantering ur fataburen bringad
Hur skall man då med facit i hand agera? Låta bli att tänka e%er? Naturligtvis inte. Däremot skall man tän-
ka e%er före. Att fundera vilka beslut man anser värda att lägga ner energi på och vilka beslut som kan läm-
nas åt andra kausala förlopp. Om man verkligen #nner nöje i att välja elbolag skall man naturligtvis syssel-
sätta sig med det. Men om motsatsen är fallet är underlåtenheten ett beslut så gott som något. Det kan till 
och med vara lämpligt, ja till och med rationellt, att ge upp den valfriheten om den inkräktar på ens övriga 
valfrihet i form av tid och möda. Till och med att betala någon annan att göra det kan vara rationellt.

O%a beskrivs valfrihetens kombinatoriska explosion190  såsom någonting negativt. Till och med tyran-
nisk191  men problemet är inte större än man inbillar sig. Att á priori de#niera vilka beslut man vill ta i tu 
med, satis#era, underlåta och delegera resten är ett utmärkt sätt. Att ha en beslutsstrategi är att föredra 
framför en beslutstaktik. Att kunna göra "renare" val och väga de rena insatserna mot de rena konsekvenser-
na är essentiellt för att kunna lägga upp en sådan strategi. Det behövs alltså å ena sidan mer re&ektion men å 
andra sidan mindre: mer på makronivå och mindre mikrohanterande. Om man frigör sig från det senare 
tankesättet kan istället intuitionen få fungera som både beslutsfattare och handlingsvägledare för framtida 

Figur 5: Metabeslutsfattande eliminerar nödvändigheten av multipla beslutsvägar till samma beslut
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189 Jfr andragradsbeslut Sustein & Ullman Margalit i Schwartz 2004 s. 115.

190 Att blotta existensen av valfrihet i sin förlängning gör beteende oöverblickbart Dennett 1991 s. 5–6, 15.

191 Som det beskrivs av Schwartz 2004 redan i bokens titel: Val!ihetens tyranni.



beslut. Det är på individnivå tankeoekonomiskt att ägna tankekra% åt mikrobeslut i alla sammanhang utan 
i precedensfall. Prejudikat vilkas utfall man kan låta vägleda framtida beslut. 

Varför inte bara omedvetet beslutsfattande?
Man skulle ju ledigt kunna föreställa sig att man med den senaste forskningen som basis helt skulle upphöra 
att tänka mot bakgrund av de ihärdiga rön som gör gällande att man ändå fattar bättre beslut omedvetet. 
Det visar dock den allra senaste forskningen att det inte riktigt stämmer. Att enbart inte tänka ger bara lika 
bra resultat som att tänka e%er medvetet192  utan även att man måste ha ett externaliserat mål med verk-
samheten för att få den e$ekt som är särskild för det omedvetna tänkande och till fullo kunna utnyttja dess 
kapacitet. Av just detta skäl blir metare&ektionen viktig så in till den milda grad att den blir helt avgörande 
för e$ektiviteten i ens beslut. På ett bättre sätt än vad besluten någonsin skulle kunna åstadkoma i sig. Att 
ha ett moraliskt, parateliskt och målorienterat tänkande är själva grunden i att kunna själv avgöra e$ektivi-
teten i sina beslut, graden av upphovsmannaskap och den allmänna riktningen i beslutssituationer in alles.

Figur 6: Vägen från en emotion, vars upphov är ett stimulus, och hur denna pekar ut en vektor. i vars riktning ens omedvet-
na tankeverksamhet vill styra en; både i nulägessituationer, och via att somatiska markörer etableras, till framtida beslut. 

Konsekvensanalys av metabeslutsfattande – principer som orsaken till felslut
Det kan förefalla motsägelsefullt att med ena handen förespråka ett metabeslutsfattande och å andra sidan 
förkasta beslut på principiell grund. Bilden är dock mer nyanserad än så. Då man på enbart principiella 
grunder fattar beslut á priori som saknar bäring i verkligheten och praktisk nytta är det oförenligt med en 
motivering av annat slag än rationaliserande193  skäl. Att fatta satis#erande beslut kan mycket väl vara moti-
verat men man får inte missleda sig eller andra att skäl egentligen föreligger när sanningen är en annan. Om 
man gör en lingvistisk observation av motivering "principiellt viktigt" exempelvis inom politik kan man o%a 
#nna att detta enkom är ett resonemang av cirkulär karaktär eller att det egentligen föreligger skäl för mot-
satsen men uttalandet är en övning i ansiktsräddande för att inte verka självmotsägande. 194  Om vi vidgar 
perspektivet till att omfatta rent moral#loso#ska frågor och pålägger samma lingvistiska raster kan vi skön-
ja ett bakomliggande skäl till nyttjandet av principiellt hänvisade åsikter. O%a är det de som egentligen är 
ogenomtänkta. De bakomliggande skälen kan vara av ansiktsräddande karaktär. Att en hållning antas för 
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192 Dijksterhuis et al 2007 i tryckning.

193 Jfr detta med begrepp såsom Hindsight Bias.

194  Se Saving face i Clark 1999; Behovet av denna mekanism och dess styrka skall inte underskattas utan manifesterar sig i den, i 
strategiska sammanhang, använda taktiken kasustik via vilken man taktiskt kan använda motståndarens behov av ansiktsräddan-
de åtgärd genom att i egenskap av motpart erbjuda en sådan och på så sätt bespara motståndaren obekvämligheterna i retirering 
Wiberg 2004; jfr Casuistry i Schelling 1960.



att den exempelvis är politiskt korrekt och ett avvikande från den bestra$as.195  Av dessa skäl #nns det åter 
anledning att ta upp och ånyo engagera det omedvetna beslutsfattandet i en målinriktad tankeprocess be-
trä$ande sina antagna principer då en ventilering mot bakgrund av ny information kan sägas vara särskilt 
viktig i moraliska avseenden.

Inkubationstid
Är det en så världsfrämmande idé som man lätt kan föreställa sig att låta saker och ting bero? Var och en har 
nog något slags föreställning om att "sova på saken". Likaledes #nns nog också föreställningen att kreativitet 
i stor utsträckning är sprunget ur det omedvetna, och däri rimligtvis genomgår något slags aktiv process 
som bearbetar något slags data.196  Inkubationstidens omedvetna karaktär kan också ses mot bakgrund av 
gammal kunskap som först nyligen fått erforderlig förklaring i denna forskning vilket komplicerar begrep-
pet insikt på ett önskvärt sätt. Det förefaller #nnas två modi att nå beslut och insikter. De skiljer sig i vilken 
utsträckning de är medvetna. Det har visat sig att i fråga om lösning av ett aritmetiskt problem #nns det en 
känsla av att det blir varmare ju närmre svaret man kommer. Beträ$ande insiktsproblemlösning in#nner sig 
dock ingen sådan känsla.197  Insikten når personen utan förvarning om att den är på väg. Ett tydligt utfall av 
omedveten tankeverksamhet en process som i denna uppsats empiriresultat visat sig överträ$a medveten.198

Snabba beslut
Allt annat lika kan till att börja med konstatera den självförklarande och tämligen uppenbara fördelen 
kring snabba beslut: de är snabba, vilket i sig är en fördel och uppenbarligen viktigare än exempelvis trans-
parensen i dem annars skulle inte de vara evolutionärt plausibla, Men de har ju även visat sig ha en bättre 
e$ekt i många stycken än genomtänkta beslut. Varför blir då resultaten bättre199  om man bestämmer sig 
med en gång än om man tänker e%er? Det andra fallet verkar ju o%a vara ett resultat av det första. Jo till-
fredsställelsen blir lidande av att det omedelbara valet, gjort e%er något slags heuristik, kan vara upphängt 
på en suboptimal variabel. Denna blir vid medveten tankeverksamhet inhiberad och tolkad som, via det 
alltid opålitliga instrumentet introspektion, en de facto-preferens vilket alltså kan vara felaktigt. Men i och 
med att man ägnat det aktiv medveten tankeverksamhet har den tillskrivits ett värde enligt felaktiga attri-
but200 . Tänkande medför o%a att skäl felaktigt anges. Att det omedelbara valet i sig är alltså bra nog medan 
det genomtänkta investerar förväntningar som det ej kan leva upp till. Det är även rationellt att anta att ett 
val på exempelvis emotionell basis bättre lever upp till mål man anser viktiga. Vidare leder även emotionellt 
baserade beslut sannolikare till genomförande.201  Men hur? Basen för snabba beslut, somatiska markörer, 
innebär emotionellt en förväntad utkomma av ett, på en paratelisk nivå, önskvärt beslut. För att ett beslut 
skall komma till stånd krävs att det gör emotionell tankereda. Naturligtvis är ögonblicksbeslut ändå behäf-
tade med vissa problem givet att de måste följa något slags heurestik: exempelvis fördomsfullhet202.
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195  Kan man då driva principen om metabeslutsfattande hur långt som helst? Om metabeslut vore ett rationellt alternativ till 
beslutsfattandets problem med kombinatorisk explosion borde det väl vara allmängiltigt. Men, invänder vän av ordning, ens 
rösträtt går väl inte att kompromissa med, det är ju ändå en frihet värd att gå i döden för. Aldrig kan väl en beslutsteori få inkräk-
ta på grundläggande demokratiska principer. En viktig poäng och en som skulle kunna innebära dödsstöten för teser om metabe-
slutsfattande. Principer är ju just det: principiella, och undantag borde falsi#era dem per automatik. För diskussion om att så 
faktiskt skulle kunna vara fallet se Capla 2007 och motsatsförhållandet i Surowiecki 2004.

196 Dijksterhuis & Meurs 2006.

197 Såsom visat i experiment av Metcalfe i Sternberg s. 377.

198 För de empiriska resultaten om omedvetet tänkandes egenskap se Empirisk studie - nås insikter bättre via omedvetet tänkande?

199 Om man med bättre menar hur nöjd man blir med dess utfall.

200 Wilson & Schooler 1991; Simon & Ericson 1980.

201 !agard 2006 s.12$ De [intuitiva beslut] är dock behä%ade med egenskapen att de är svåra att argumentera för i gruppbeslut.

202 Gladwell 2006 för anekdotisk vittnesbörd då denne blev stannad av polisen i högre utsträckning e%er att ha låtit håret växa.



Frihet i olika nivåer
Hur ligger det då till med den frihet vi betraktar såsom e%ersträvansvärd? Om besluten reduceras, under-
låts, orsakas måste de då inte härröra ur något annat än den fria viljan? Orsakandet allenarådande är dock 
otillräckligt som konceptuell förklaring.203  Att neurologiska upphov till mentala stadier existerar förvånar 
väl nästan ingen, Searle undantaget204 , men huruvida detta skjuter förklaringen vidare eller inte är en annan 
fråga. För att komma vidare krävs en vetenskaplig omfattning: vi måste helt enkelt vänja oss vid tanken att 
de neurologiska skeendena ÄR medvetandet, inte bara upphov, orsak eller skäl till.

Figur 7: Vägen från hur ett beslut fattas och hur detta återverkar på framtida beslut. Detta via att man observerar sitt beslut, 
sin tillfredsställelse med dess utfall och utifrån etablerar en principiell grund för framtida beslut.

Självpåtagna ofriheter
En paradox är dock den fundamentala oförmåga som existerar i avväganden mellan frihet och konsekvens i 
fråga om exempelvis politiska beslut. Ett skäl till detta är att det från olika intressenter #nns skäl att hölja 
sådana avvägningar i dunkel för att på så vis lättare kunna få sin egen vilja igenom. Oförmågan verkar ligga i 
förmågan att isolera vad som i exempelvis ett politiskt beslut står på spel, vanligen en frihets storhet kontra 
en trygghet. Att kunna komma till den punkt då pudelns kärna vägs och mäts verkar inte ligga i människans 
natur. Särskilt inte om det döljer sig bakom retorik, utan här behövs träning och kanske vägledning för att 
kunna avgöra vad frågan de facto rör och vilka konsekvenser den får. Men #nns det argumentativa skäl för 
att underlåta beslutsfattande? Dessa borde ju vara starka e%ersom beslut vanligen är att betrakta såsom själ-
va de#nitionen av den frihet vi åtnjuter. Svaret är lika enkelt som genialt. Om ett beslutsfattande i sig kostar 
mer än dess e$ekt renderar #nns det inte några rationella skäl att sysselsätta sig med det.

Frihet på makronivå
Hur har vi det då med viljans frihet? Som synes är introspektiva slutsatser om det fria valet tämligen, för att 
inte säga helt, ogrundade. Men är det i sig skäl nog att avskriva det? Inte riktigt. Man skulle dock med fog 
kunna argumentera för att de riktigt intressanta frihetsgraderna inte äger rum på den nivå vi vanligen före-
ställer oss. Att försätta sig i en situation där man kan styras i sitt beslutsfattande är i sig ett fritt val. Och det 
är den makten man inte riktig tagit sig i den utsträckning det står en fritt att göra. Att välja att undergå ett 
avtal av t.ex. anställningskaraktär för att i ett senare skede vara missnöjd med dess villkor är ett typiskt 
mänskligt drag men icke desto mindre ett resultat av hennes fria vilja. Att stämma en snabbmatskedja för 
att deras produkt på ett sätt som inte avtalats "förtjockar" kan tyckas rent löjeväckande då det är uppenbart 
för var och en att ett metabeslutsfattande borde vara satt i verket redan före konsekvenserna av ens hand-
lande blev synliga och inte e%er. Att utsätta sig för påverkan, givet att man är insatt i dess existens är ett fritt 
val. För där man har brister i introspektiva förmågor i förhållande till rent intellektuella och emotionella 
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203 Dennett i Heil 2004 s. 299.

204 För redögörelse av dennes åsikt i frågan se Searle i Heil 2004.



reaktioner i stunden besitter människan förträ'iga teliska, kausala och andra mer abstrakt förhållna reso-
neringsförmågor som bättre lämpar sig för ett slags moralisk, principiell beslutsfattandenivå.205 . Därmed 
naturligtvis inte sagt att detta skulle vara frikopplat från emotionella komponenter, vilket skulle vara att 
motsäga hela den drivande tesen i denna skri% och den forskning den baserar sig på.206  Det handlar inte om 
någon strikt beräkning. Snarare handlar det om att känna e%er, värdera och väga alternativ mot varandra 
men med somatiska markörer207  som den obevekliga volitionsvektorn208  i ens bedömning. I stället för att 
försöka observera sitt tankemönster kan man observera sitt egentliga handlingsmönster och känna e%er i 
den apparatur som designats för att bedöma alternativ: den förkroppsligade hjärnan209 . Självklart kan man 
återta den verkställande kapaciteten där man känner att det viktigt att ha den men lämna den åt slumpen, 
intuitionen eller tredje part i alla de situationer och tillfällen man inte anse överinseendet värd besväret.

Metabeslutsfattande kan vara komplext, svårgenomträngligt och kanske till och med obehagligt när man 
ställd inför de närmast existentiella frågor som däri kan uppstå. Det är så att säga mer på spel än det exem-
pelvis är i beslut fattade i dagligvaruhandeln. 

Detta problem kan man bordlägga med framgång till den omedvetna tankeverksamheten som visar sig 
mycket väl lämpat att hantera komplexa beslut rörande frågor av värderande karaktär.210  Denna instans 
kommer att leverera ett bättre alternativ och göra sig påmind via en volitionsvektor snarare än en rationell 
argumentativ sakframställan. Dock bör man medvetandegöra, och ta ansvar för, att ett beslut verkligen är 
fattat för att kunna komma till insikten om att man själv är dess upphovsman211 . Det är visserligen jobbiga-
re än att åtnjuta den ansvarsfrihet som godtycke och underlåtenhet, eller för den delen ansvarsförskjutning 
på tredje part, skapar. Men därmed inte sagt att det är oviktigt. För att kunna fatta beslut av omedveten ka-
raktär krävs dock en värderande och synliggörande förmåga som kan tyckas svår och obekväm att erhålla. 
Men det är just därför också rimligt att det är just där som tankemöda läggs mer. Det är där konsekvenserna 
blir verkligt intressanta och det är där största möjliga frihet kan utvinnas. När de nya insikterna blir uppen-
bara för om hur det i själva verket ligger till kommer man att klarare kunna göra bedömningar och priorite-
ringar (Detta naturligtvis givet att denna kunskapen på ett adekvat, transparent och otvetydigt sätt är 
kommunicerad vari ett tungt ansvar faller på vetenskapen och den tredje statsmakten.). Om man blir med-
veten om att exempelvis: lyckoökningen av ett bättre jobb med mer betalt inte motsvaras av den olycka ett 
pendlingsavstånd (e%ersom vinsten är monetär och förlusten upplevd är de inte i proportionerligt förhål-
lande)212 innebär att man kan undvika att drabbas av denna nettolyckominskning.

Frihet på mikronivå
Väl på mikrobeslutsnivå ligger friheten kanske i att inte behöva göra individuella ställningstaganden i alla 
lägen: att kunna satis#era och frigöra sig från den rationelle ekonomiske människans tvång på optimering. 
Detta är måhända svårt, kanske till och med kontraintuitivt men det är något vi är designade för att ha för-
utsättningar för. Att i ett givet läge omedelbart fatta beslut kontra att försöka skapa ett övertänkt sådant 
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205 Gärdenfors 2005.

206 Damasio 2006 passim.

207 Den emotionella kopplingen till eventuella volitioner, Damasio 2006 192$.

208 Den i perifera nervsystemet aktiverade och kännbart utsträckta riktningen för en vilja.

209 Det perifera nervsystemet.

210 Dijksterhuis et al 2006.

211 Jfr upphovsmannaskap & Agency.

212  Såsom visat i en schweizisk forskningsrapport Stutzer & Frey 2004 uteslöts andra förklaringar än att pendling minskar lycka. 
Där kalkylerades den löneökning som måste ske för att uppväga 1 timmas envägspendling till 40% av medellön motsv. lön/h*1,6. 



har högst ringa, om inte negativ, betydelse.213  Man skulle till och med kunna argumentera för, vilket också 
har gjorts, att det är irrationellt att rösta då vinningarna inte motsvarar den kostnad det innebär att sätta sig 
in i nödvändiga frågor. Så varför inte åtnjuta den frihet som står en till buds. Nämligen att använda sin intu-
itiva intelligens i alla de lägen och avseenden man #nner lämpligt. Att låta en somatisk markör214  eller voli-
tionsvektor visa vägen. Att låta det rassla till i den förkroppsligade hjärnan och följa intuitionen. Brister 
intuitionen kanske det är ett tecken på att underlåtenhet eller satis#ering är det bästa alternativet. Varför 
uppehålla sig vid något man #nner obekvämt eller ödsla tid på något man inte vill sysselsätta sig med. Man 
kan ägna sig åt att fatta beslut på denna nivå, särskilt som det har vissa fördelar i de okomplexa avseendena, 
men man skall komma ihåg att: att engagera sig i aktiva val är en resurs och av allt att döma en ändlig 
sådan.215  Att genom att på makronivå, via metabeslut, isolera de beslut man verkligen brinner för och inte 
vill satis#era, underlåta eller lägga ut på entreprenad bringar en friheten, inte bara att välja, utan även frihet 
från en olyckoframbringande tillvaro. Något man måste betrakta som en starkt väsentlig del av frihetsbe-
greppet216 .

Lyckomaximering
Vad #nns då att lära sig av lyckoforskningens rön beträ$ande vilken return on investment ens tankemöda 
har? Jo att eventuell maximering endast bör gälla lycka. Detta borde man redan e%er Kahneman och 
Tverskys217  resultat ha kunnat sluta sig till, men varför har då ingen gjort detta lika enkla som eleganta 
drag? Förmodligen för att det saknats makroteoretisk grund. En grund som vanligen ekonomer bidrar med 
och får nobelpris för om de visar sig ha bäring i verklighetens struktur eller går att tjäna pengar på.

Problemet har varit att man betraktat lyckan utan en hierarkisk modell i arkimediska preferenser, där Homo 
economicus, ekonomiska agenters, önskemål är fullt utbytbara, så att t. ex. tillräckligt mycket parfym skulle 
kunna eliminera behovet av mat. Vi har alltså fram tills nu levt i en värld som modellerats genom att man 
de#nierat alla människans önskemål såsom ömsesidigt utbytbara snarare än ömsesidigt uteslutande218.

 Ett slags uppställning av den klassiska teorin och dess ofrånkomliga men minst sagt märkliga   
 konsekvens ser ut som följer där x är att föredra framför y gestaltat i preferensen P.

 

 Detta är reversibelt om man ökar x2. Detta implicerar att det existerar ett  x > x2 så att:

 

Men att detta inte är fallet utan att behovet för en mer komplex modell existerar visades redan på slutet av 
60-talet där preferenser de#nierades såsom intransitiva, dvs att de inte kan uppvägas av varandra.219  Konse-
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213 Gladwell 2005.

214 Damasio 2006.

215 Baumeister et al 1998.

216 Jfr Sen 2002.

217 Se Innre och yttre världar i denna uppsats.

218 Archimedian preferences se Borch 1968 detta ord.

219 Tversky 1969, s. 32f.



kvensen av detta: att de kräver hierarkisk utformning nåddes dock långt senare220  om den ens är uppnådd 
överhuvudtaget.

Lyckan är såsom vi sett inte linjär med monetärt välstånd, vilket i sig kan verka kontraintuitivt men med 
detta i beräkningen kan man ta ett aktivt metabeslut kring sina förehavanden. Det är dessutom helt i linje 
med och orsakat av samma mekanismer som den skillnad mellan inre och yttre betraktelse av saker och 
tings värde, hämtad ur Kahneman och Tverskys prospektteori. Den som inledde hela denna diskussion. De 
facto är den kurvan i egentlig mening ju den första kvadranten i Kahneman och Tverskys uppställning ( Jfr 
Fig. 1 & Fig. 5) som bl. a. visade avtagande marginalnytta. Det #na i kråksången är att om man kan maxi-
mera sina valmöjligheters konsekvenser är ju fortfarande lyckomaximering i individens egna händer om 
denne tar makten över den frihet hon egentligen besitter.221 En insikt som kan ge stora grader av frihet.

Lycka vis-á-vis adaptiva preferenser
Adaptiva preferenser, ett område det för övrigt #nns något lika delar lillgammalt och rundprat över och 
som lämnar en e%ersmak av förmynderi och att veta andras bästa, exempelvis behandlar internaliseringen av 
förväntningar ställda av andra än en själv som en bidragande orsak till både olycka och andra problematiska 
förhållanden. Detta är ju dock bara giltigt i den utsträckning man " väljer " att anpassa sig till omgivningen. 
Utan ett metare&ektivt tänkande blir man kanske föremål för påverkan från omgivningen. Så är dock inte 
fallet om man nu låter bli att internalisera preferenser. Att istället fråga sig själv vad som skulle ge upphov 
till största möjliga lycka istället för att avsäga sig just den delen av ens beslutsfattande. Det hela har att göra 
med att det är ganska obegåvat att avsäga sig frihet på ett område där mycket frihet går att vinna; detta me-
dan man de#nierar frihet i avseenden där väldigt lite frihet går att vinna. I just detta avseende kan man ha 
fog för att anta ordspråket "Själv är bäste dräng ". Adaptiva preferenser är alltså lite av det man har att arbeta 
emot för att kunna erhålla största möjliga frihetsgrader. Detta då de frihetsinskränkningarna man pålägger 
sig själv å ena sidan är lättast att övervinna men å andra sidan är de vanligen problematiska då de beskrivs på 
ett rent fenomenologiskt plan som "sammhälleliga" eller " strukturella" ett synsätt som inte lämnar mycket 
frihet åt individen. Detta ger dessutom extra dimensioner till den politiska dimensionen av beslutsfattande. 
Om man nu skall investera energi och kra% i att fatta beslut, vilka av dessa renderar största möjliga lycka? 
Kanske är det då inte på en politisk nivå, i alla fall i ett fritt samhälle, där största möjliga frihet till lycka står 

att vinna.

Investera i e!ertanke
Att ta sig tid att tänka igenom konse-
kvenserna av sina egna handlingar är 
däremot en välinvesterad insats i för-
hållande till den gagn som står att 
vinna. Men, invänder en vän av ord-
ning, människans självinsikter är ju 
starkt begränsade i avseendet att #nna 
orsaksförklaringar i de psykologiska 
mekanismer som styr bland annat 
emotioner. Förvisso och många skulle 
kanske hävda att det är orimligt att 
tänka sig vad man skulle betrakta så-
som en lyckoframbringande situa-
tion. Detta stämmer dock inte riktigt 
med verkligheten. Människan har en 
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220 Drakopoulos 2007.

221 Sheldon & Lyubomirsky 2006 visar i en analys av lyckomaximering att egna beslut i högre grad än omständigheter påverkar.

Figur 8: Förhållandet mellan lycka och pengar där y’ 
representerar den punkt där lineariteten upphör.



närmast unik förmåga att föreställa sig framtiden och vad denna skulle kunna och borde bära,222  särskilt 
e$ektiv är denna förmåga vad gäller målorientering: teleologi. Att sätta upp ett mål i tillvaron och att före-
ställa sig att detta mål får ett slags lyckliga konsekvenser. Denna beräkning skall naturligtvis göras med öm-
som medvetet och omedvetet tänkande för att erhålla bästa resultat. Och just omedvetna processer är be-
ska$ade på ett sådant sätt att de särskilt lämpar sig för att utvärdera potentiella scenarier och de konsekven-
ser för ens välbe#nnande (Detta på ett avsevärt bättre sätt än den exempelvis kan föreställa olycka). De 
omedvetna tankeprocesserna meddelar sitt utlåtande, inte i rationella termer utan kanske i rena voli-
tionsvektorer i den förkroppsligade hjärnan. Om man eventuellt #nner svårigheter i att ponera scenarier 
kan man tillämpa en beslutsstrategi223  via vilken ett tvådelat beslut avgörs via slantsingling. Inte för att man 
skall fatta beslutet enligt utfall utan för att se hur man reagerar på att beslutet fattas åt det ena eller andra 
hållet. Denna strategi kan ses såsom att frivilligt leta e%er en volitionsvektor som markerar känslan kring 
just det alternativet. Men det råder i alla fal avtagande tvivel om att vad gäller att laborera med teleologi 
och emotionella, både direkt målorienterare och parateliska, konsekvensanalyser så är människan som be-
räkningsmaskin åtminstone vansinnigt mycket bättre än hon är en aritmetisk dito.224  Människan är begå-
vad med förmågan att föreställa sig scenarier och utvärdera dess emotionella implikationer på ett unikt sätt. 
En förmåga som gör henne sårbar i andra sammanhang men när det beträ$ar att söka sin egen lycka; bara 
hon tillåter sig att medvetet, ponera och re&ektera över den över tid; är människans inneboende kapaciteter 
svårslagna. Trots alla de begränsningar i, och kontraintuitioner kring, den mänskliga kapaciteten är det 
svårt att peta hål i beständigheten i denna förmåga, Det #nns ingen annanstans man har så stora möjlighe-
ter att erhålla lyckoökningar som det gör i anslutning till sitt det egna beteendet.225
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222 Gärdenfors 2005.

223 Bland annat beskriven i !agard 2006 s. 87.

224  Grodal 2002 för en av de bästa redogörelserna för hur människan är beska$ad i avseenden rörande att tolka och ponera [emo-
tionellt beska$ade] scenarier samt att göra, via metaforer(se Johnson 1987), kopplingar till hur sådana skulle kunna realiserar på 
bästa och mest föredraget sätt.

225 Sheldon & Lyubomirsky 2006.



Sammanfattningsvis resultatdiskussion
Vad har då åstadkommits i denna uppsats? Vilka problem har isolerats; vilka har lösts? För att med önsk-
värd tydlighet påvisa denna uppsats forskningsvärde kommer i detta kapitel valda resultat att ly%as fram 
och diskuteras. Dess konsekvenser, tillämpningar och orsaker kommer att beröras och/eller refereras. 

Till att börja med isolerades en otillfredsställande brist på samband mellan vad människor rent introspek-
tivt tror sig veta och vad de faktiskt känner till om sina egna besluts orsaker.226  En uppsättning empiriska 
stöd för att den mänskliga beslutskapaciteten skiljer sig avsevärt från vår uppfattning om den. För att enkelt 
exempli#era kan man använda priming227  som exempel. En företeelse som nära nog ingen vill erkänna sig 
påverkad av men som i vetenskapliga sammanhang tas för så pass självklart att det o%a får utgöra basen för 
experimentsituationer. Om man skulle våga sig på att förklara exempelvis oviljan till att acceptera priming 
är agentskap ett viktigt begrepp. Om människan skall uppfatta sin tillvaro meningsfull, i avseendet att hen-
nes gärningar förefaller betinga ett slags subjektivt värde för henne, är det viktigt att hon kan känna sig själv 
ansvarig och opåverkad i sitt beslutsfattande.

Ekonomins otillräckliga förklaringsmodell
Ett problem isolerades även i den ekonomiska teorin som beskriver hur människor fattar beslut. Denna 
riktning har i och för sig framgångsrikt hittat anomalier i människors beslutsfattande, emellertid tillskrivs 
dessa, något felaktigt, orsaker. Ekonomisk teori har bland annat funnit att människan på ett orationellt sätt 
avstår från egen vinning bara för att kunna bestra$a någon annans orättfärdiga beteende. Detta faktum be-
traktas såsom strikt irrationell.228  En förklaring lanseras i denna uppsats i begreppet parateleologi, vari indi-
vidperspektivet inte tillåts vara hela sanningen. Det må vara fallet ur ett individuellt perspektiv att männi-
skan ekonomiskt kan anses handla ofördelaktigt. Dock är hennes evolutionära uppkomst av det slag att den 
ogärna tillåter utrymme för sådana anomalier. En förklaring måste existera. Jag anser den ligga i att det, ur 
ett evolutionärt perspektiv, varit så viktigt att vidmakthålla ett slags moral i de grupper där människan 
sammanlevde att bestra$ningar av fuskare229  betingade högre värden i längden än de individuella förtjäns-
ter som kortsiktigt står på spel i en överenskommelse mellan individer. Mekanismen är individen skydd 
mot Allmänningens dilemma.230

Några nedslag i och revisioner av medvetande#loso#sk teori
En rad medvetande#loso#ska frågor har inom ramen för denna uppsats avhandlats. Även om detta inte va-
rit huvudsy%et har de på ett eller annat sätt "kommit i vägen" och behövt utredas. Den generella problemlö-
saren som människan ansetts vara befanns implausibel mot en evolutionär bakgrund då det vore en väldigt 
suboptimal lösning och dispositiva representationer, uppenbart speci#ka problemlösare, uppenbarligen 
existerar. Ett exempel på ett sådant är Dennetts intentional stance som fanns ha ganska liten bäring i egent-
liga förhållanden. Detta med viljans komplexitet i beaktande. 

Funktionalismens begränsningar
I den utsträckning man kan hysa tillit till fenomenologiska observationer #nns det ett grundläggande pro-
blem som fördes på tal i denna uppsats. Ett dilemma för en hårdnackad funktionalistisk syn på beslut, vilja 
och medvetande. Den känsla var och en kan erfara att ha olika, till och med kon&ikterande viljeyttringar. 
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226 Se Raison d’être denna uppsats.

227  se exempelvis det i Gladwell s. 50 redogjorda experiment där försökspersoner #ck läsa in ord som skulle kunna associeras till 
ålderdom vilket visade sig signi#kant sammanstråla med att försökspersonerna gick långsammare på vägen därifrån än när de 
anlände till experimentet.

228 Se Emotioner ett utslag av parateleologi samt om ultimatumspelets neurologiska orsaker i Sanfey et al 2003.

229  För diskussion om grupp kontra fuskare som evolutionär motor i utvecklingen av kognitiva fakulteter se Cosemides & Tooby 
i Gazzaniga 2000.

230 Se Filtrering, varför och av vem? denna uppsats; Hardin 1968.



Detta problem är svårt att förklara utifrån vissa strikta typer av funktionalistiska perspektiv231  om man där 
avkräver ett mått av otvetydig intentionalitet i varje handlings utförande. Om man hårdnackat inriktar sig 
på yttre orsaker och dess verkan så missar man de bakomliggande själen och den dynamik som där döljer 
sig. För att uttrycka det i termer använda i denna uppsats så har man svårt att ta hänsyn till de enskilda voli-
tionsvektorerna och tar bara hänsyn till resultanterna.

Epifenomenalismen cirkularitet
I anslutning till nyss nämnda teorirevidering framlades i uppsatsen även ett problematiskt förhållande gäl-
lande epifenomenalismen. En medvetande#loso#sk riktning som gör gällande att all upplevelse av upp-
hovsmannaskap som människor rent introspektivt känner egentligen bara är en illusion. Detta skulle moti-
veras av att vara just motivation och att hela medvetandet bara är röken som bolmar ur lokets skorsten. 
Denna förskjutning av upphoven till mänskliga upplevelser har i och för sig viss basis i det att vi känner oss 
ansvariga för handlingar i en större utsträckning än vad som exakt överensstämmer med verkligheten.232  
Men att utifrån det dra slutsatsen att människan inte är upphov till sina handlingar överlag grundar sig på 
ett tämligen cirkulärt antagande. Om det ej existerar ett medvetande som hade något slags funktion så skul-
le ju nödvändigheten för ett sådant ej heller #nnas rent evolutionärt. Om upphovet till medvetandet är att 
motivera sin egen existens vore det betydligt enklare att ej införa det alls. Det skulle alltså inte #nnas någon 
evolutionär plausibilitet i att lösa ett problem som är orsakat av existensen av dess lösning.233 

Lycka operationaliserat
En tidigare ganska outforskad koppling till lyckoforskning har denna uppsats även upprättat. I ljuset av 
denna påträ$ades en del brister med beslutsteorier och dess mätdata. Hittills har man i beslutsforskning 
mätt besluts e$ekt i förhållande till två huvudsakliga operationaliseringar; två sorters rätta svar på frågan 
vad beslut bör uppnå: objektiva värden och subjektiva. Hur väl det stämmer med allmängiltiga antaganden 
kring saker och tings värde å ena sidan och hur nöjd man blir med sitt beslut å andra sidan. Man har hittills 
tillämpat strategier som sy%ar till objektivt bättre resultat för att uppnå subjektivt högre värden. I den mån 
man lyckats kan detta vara en pyrrhusseger. Problemet är bara att den subjektiva typen är beroende av en 
mer komplex mekanik än vad som först kan möta ögat: mängden information, tid, typ av val och antalet 
val. Alltså måste detta värde uppnås via en strategi som väger in större sammanhang än bara optimering av 
beslutsutgång då tillvägagångssättet i sig påverkar resultatet. I korthet kan denna komplexitet beskrivas som 
att själva optimeringen av beslut i sig minskar den positiva e$ekten av dem då att tänka över alternativ noga 
medvetet skruvar upp dess förväntade resultat. 

Ett annat problem rörande lyckobegreppet har varit att den ekonomiska teorin ha% en syn på detta tillstånd 
och vägen dit som implicit har inneburit att en människas behov av mat skulle kunna ersättas av tillräckliga 
mängder parfym. Skälet till det är att man betraktat de mänskliga behoven som ömsesidigt utbytbara. Att 
så skulle vara fallet kan nog var och en rent intuitivt invända mot. Bristen skulle kunna tätas av att preferen-
serna utformas hierarkiskt med ett slags preconditions234  vilka måste uppfyllas före det att nästa nivå av pre-
ferenser kan bli verkningsfulla. Detta innebär att parfym skulle vara näst intill värdelöst innan man tillgo-
dosett vissa livsuppehållande åtgärder, något som förmodligen bättre re&ekterar sanningen. Hur det speci-
#kt skulle se ut och eventuella individuella skillnader, vissa människor prioriterar måhända parfym framför 
mat, undandrar sig dock denna uppsats bedömning men det är ett synnerligen viktigt område som framtida 
forskning borde undersöka. Det denna uppsats gjort på området är att inväga de rön som lyckoforskningen 
framgångsrikt bidragit med och tagit dem, det vill säga lyckans uppnående, såsom det huvudsakliga sy%et 
som en beslutsstrategi har att uppnå.
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231 För beskrivning av denna se Heil 2004 s. 139-210.

232 Se ex Nisbett och Wilson 1977.

233 Se Epifenomenalism denna uppsats.

234 Se Lyckomaximering denna uppsats samt Drakopoulos 2007.



Beslutsstrategi
För att sammanfattningsvis säga någonting om den beslutsstrategi som i denna uppsats framlagts, metabe-
slutsfattande, kan man beskriva den i tre delar: skäl, sy%e och utformning.

De skäl som föreligger för hur beslutsstrategin är utformad är naturligtvis de i denna uppsats beskrivna fak-
ta rörande det mänskliga beslutsfattandet. Skillnaderna som råder mellan medvetet, omedvetet och ome-
delbart beslutsfattande och vilka som är lämpade när. Ett annat centralt föreliggande är sy%et med strate-
gin. Denna skiljer sig något än andra strategier då den inte bara fokuserar på att primärt optimera tids- eller 
tankeåtgången i förhållande till beslutse$ektiviteten. Den tar även en primär sak i åtanke, nämligen det nyss 
nämnda sakförhållandet att besluts kvalitet, mätt med subjektiv operationalisering påverkas av beslutspro-
cessen i sig. Ett sakförhållande som inte tidigare varit i fokus eller knappt ens en perifer variabel i beslutsteo-
riers utformning och mätning.235  Det #nns i sig inga problem med dessa beslutstrategier, eller analysen av 
dem, e%ersom de uppnår det de föresatt sig. Det problematiska handlar snarare om vad de föresatt sig och 
hur de är utformade. De sy%ar till att få objektivt, såväl som subjektivt, bättre beslut men tar ej med i be-
räkningen vad det kostar, i minskad beslutsnöjdhet, att implementera själva strategin. Där skiljer sig meta-
beslutsfattande. 

Sy%et med den är heller inte enkom att att få bästa möjliga beslutsnöjdhet. Den skulle säkerligen kunna 
uppnås via andra strategier såsom att exempelvis leja ut hela sitt beslutsfattande till någon annan; ett läge då 
man aldrig blir missnöjd med sina beslut e%ersom man inte fattat några. Istället är ett delsy%e i metabe-
slutsfattande att ge användaren av strategin möjlighet att öka sina frihetsgrader. Ett sy%e i denna uppsats 
och dess beslutsstrategi var nämligen att identi#era några utsträckningar av frihetsbegreppet. Och om frihet 
är ett delmål i en beslutsstrategi kan man inte rakt av följa vad forskningen kring beslutsformer och dess 
konsekvenser beskriver. Om man nu gjorde det och vilade sig på exempelvis Dijksterhuis resultat skulle 
man bara fatta sina beslut på mikronivå rörande schampon, handväskor och cd-skivor.236  Dessa företeelser 
kan man inom metabeslutsfattande tillmäta önskvärt utrymme naturligtvis; #nner man nöje i att välja skor 
ad in"nitum borde man naturligtvis sysselsätta sig med det. Men om en beslutsstrategi har några som helst 
frihetsmässiga och moraliska anspråk måste &era parametrar vägas in. Det hela handlar ytterst om ansvars-
förhållanden. Människan måste i någon utsträckning kunna känna sig ansvarig för sina egna beslut och för 
att kunna uppnå denna frihetsgrad måste hon även medvetandegöras på de beslut hon fattar. Dessutom 
fungerar inte det omedvetna beslutsfattande om man inte föresatt sig målet att ett beslut skall fattas.237  
Dessutom är användbarheten en central aspekt av metabeslutsfattande. En beslutsstrategi som är krånglig 
kommer inte att implementeras i någon större utsträckning. Dock är det visat att strategiernas krånglighet 
har ett avtagande samband med deras e$ektivitet, en målkon&ikt metabeslutsfattande försökt täta; hur väl 
den lyckats undandrar sig upphovsmannens bedömning och får bli föremål för framtida forskning. 

Metabeslutsfattandets grundtanke och utformning är emellertid att informera om de sakförhållanden som 
tidigare kanske varit okända för beslutsmakare, exempelvis det att omedveten tankeverksamhet överträ$ar 
den medvetena på en rad, och i synnerhet komplexare, områden. Ur dessa faktum följer att beslutsmakaren 
får avgöra i vilka lägen, medvetet, omedvetet eller omedelbart, hon vill fatta vilka beslut. Tyngdpunkten för 
strategin är att hon, själv måste re&ektera kring dels be#ntligheten av &era möjliga beslutstyper. Sedan på 
basis av de personliga preferenser hon har, exempelvis moraliska, materiella eller för den delen likgiltigheter 
inför ett besluts utgång, tillämpa en av de tre huvudsakliga typer som isolerats i denna användarmanual. 
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235  Se exempelvis Gigerenzers i övrigt mycket väl genomförda översyn av beslutsfattande som mäter beslutsstrategier i tids- och 
tankekra%såtgång [EIP=Elementary Imformation Processing units]i förhållande till resultat och får ett ganska uppenbart linjärt 
samband till resultatets kvalitet Gigerenzer et al i 2002 s. 148f.

236  Se Dijksterhuis under lupp denna uppsats för närmre redogörelse samt Drakopoulos 2007 för exempel på möjliga hierarkiskt 
utformade preferensmodeller.

237  Se Målorientering A och O; Teleologi -att målorientera en oavhängighet för omedveten tankeverksamhet båda i denna uppsats 
samt Dijksterhuis et al 2007 i tryckning.



Vissa grundtips existerar dock, exempelvis att komplexa val gynnas av lång tid i omedvetet beslutsfattande 
men att en förutsättning för att det skall sättas i verket är att man uppmärksammas på att valet förr eller 
senare skall fattas. Vidare rekommenderas att vad som, kan anses vara triviala val skall fattas i den utsträck-
ning man anser sig vilja. Det #nns en relativ nöjdhet att erhålla i att investera tid och tankeåtgång i dessa. 
Det föreligger även en stor praktiskt nytta, som säkert var och kan föreställa sig, med den bevisade för-
domsfrihet man åtnjuter vid omedveten tankeverksamhet.238  Vidare åtnjuter man inte den viktning239  i 
bedömningen av ens valmöjligheter som medelst omedveten tankeverksamhet.240  Den omedvetna tanke-
verksamheten är alltså bättre ska$ad att ta ens preferenser i hänsyn när man ställs inför ett val.

Dock bör man ha i åtanke att det #nns goda skäl att anta att den resurs man lägger ner på att medvetet 
överväga valsituationer är uttömlig241  och förefaller sammanfalla med något slags tålamod. Om man dess-
utom arbetar ute%er hypotesen att denna volition är en muskel242 , en resurs som kan dräneras, så gynnas 
man inte av att låta bli att fatta beslut. Om man helt låter bli är det inte bara en konsekvens rent upphovs-
mässigt utan även kapacitetsmässigt. Att underlåta beslutsfattande gör att man försämrar sin kapacitet att 
fatta beslut; övning ger i detta fall färdighet. Istället bör man utnyttja det faktum att människan är ett slags 
beslutsmaskin som har kapaciteten att fatta snabba och förhållandevis bra beslut tämligen bekymmersfritt. 
Se bara på språket: en fakultet som fattar beslut om vilka ord som skall sägas och i vilken ordning på ett helt 
omedvetet och detta med en remarkabel, om än inte helt exakt, kvalitet. Sammanfattningsvis bör man alltså 
inte låta bli att utnyttja beslutsmaskinen människan utan bara bestämma tröskelvärdet för vilka beslutstyper 
som skall fattas i vilken instans metabeslutsmässigt. Detta leder till både bättre beslut objektivt, subjektivt 
samt med högre mått av upphovsmannaskap och med högre frihetsgrader än om man har ett ore&ekterat 
förhållningssätt till den beslutsstrategi man tillämpar.

Sy%et med metabeslutsfattandet är inte bara att kunna avgöra vilka typer av beslutstyper man kan imple-
mentera utan även att tydliggöra ens preferenser. Det #nns inbyggt i strategi mått och steg för att kunna 
tydliggöra vad en valsituationer egentligen innehåller. För att kunna fatta ett välinformerat beslut måste 
man veta vad avvägningen egentligen står i relation till. Något man kan förvänta sig blir allt viktigare i 
framtiden då dels de som försöker påverka en kommer att ha större insikt i beslutsprocesser, särskilt de via 
neuromarketing. I framtiden kan vi också förvänta oss att ekonomi tar sig andra uttryck än rent monetära. 
Det blir därför svårare att se vad som står på spel: information, personlig integritet243 , kulturellt kapital etc.

Den omedvetna fakulteten
Avslutningsvis genomfördes en empirisk undersökning inom ramen för denna uppsats. Den sy%ade till att 
avgöra huruvida och isåfall i vilken utsträckning de resultat som tidigare visat sig tala starkt till den omed-
vetna tankeverksamhetens fördel även gällde mer intellektuella problem. Ditintills hade endast undersök-
ningar av det omedvetna tänkandets kapacitet för exempelvis kreativitet och framförallt vad man skulle 
kunna kalla utilitetsmässiga244  beslut med framgång genomförts. Dock har en teoretisk koppling gjorts som 
implicit innebär att omedveten tankeverksamhet över lag är bättre än den medvetna typen, särskilt rörande 
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238 Nordgren & Dijksterhuis 2006 s.97$.

239  För övrigt en vanligt förekommande del av beslutsstrategier, exempelvis WADD, vilka förespråkar, kan man tycka i onödan, 
att man skall medvetet tillämpa en viktning av i beslut invägda kriterier. En process som annars alltså hade skött sig själv. 

240  Visat bl. a. i experiment där försökspersoners preferenser i en hypotetisk rumskamrat vägdes mot deras urval inför ett givet 
antal kandidater, däri visades, liksom i tidigare genomförda undersökningar av Wilson att de naturliga viktningsförmågor en 
människa besitter sätts ur spel av aktivt tänkande. Nordgren & Dijksterhuis 2006 s. 100.

241 Se Vilja en ändlig resurs denna uppsats.

242 Som Baumeister et al 1998 gör i sitt arbete med egoförbrukning.

243 För exempel på detta se Anderson 2008 i publicering där en ekonomisk modell som är fri från monetära kostnader uppmålas.

244 Ett typexempel på vad beslut av utilitetskaraktär är skulle kunna vara "är A eller B bäst för mig".



komplexa frågor. Men ordet tankeverksamhet berör ju inte bara beslut. Och många beslut rör ju saker som 
inte är av utilitetskaraktär245 . Experimentet som utfördes rörde hur man bäst når lösningen på ett insikts-
problem. Därigenom vidgades undersökningsområdet för omedveten tankeverksamhet från att enbart rent 
kliniskt undersöka beslut till att även innefatta ett slags problemlösning. Det genomfördes under antagan-
de att omedvetet tänkande bättre skulle mäkta med uppgi%en bättre. Detta antagande grundades dels på 
att inom ramen för teorin om omedveten tankeverksamhet funnits det generella antagandet att omedvetet 
beslutsfattande är bättre överlag246  samt att mycken teoretisk litteratur identi#erat kopplingar mellan pro-
blemlösning, beslutsfattande och ett begrepp såsom volition247 . Resultatet av undersökningen veri#erade 
hypotesen vilket stärkte antagandet att ett sådant samband föreligger.
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245 Ett typexempel på beslut som inte är av utilitetskaraktär är " skall vi gå ut i krig eller inte " och " skall jag agera ute%er att kärn-
kra%verket jag jobbar på undergår en härdsmälta eller inte".

246 Se Nordgren & Dijksterhuis 2006 #g 1.

247 Ex Baumeister et al 1998.



Uppsatsens forskningsnytta och framtida forskning
Områden som framtida forskning kan inrikta sig på mot bakgrund av den nya kunskap som här presenteras 
spänner inom en rad olika forskningsfält. 

Inom moral#loso#n bör de spänningar mellan frihet och ansvar som olika syner på ansvarsförhållandena i 
handlingar har beroende på vem som kan ha ansetts ha orsakat dem. Självklart kan detta även ytterst kom-
ma att yttra sig som en juridisk fråga. På det ekonomiska området #nns här en rad trådar att följa upp inom 
det neurekonomiska hållet med parallell moral#lo#sk granskning. Men det krävs också en närmast politisk 
analys av vilka konsekvenser människans kapacitet innebär. Främjar ökad valfrihet, såsom man vanligen 
föreställer sig, frihet eller har detta begrepp andra dimensioner? I exakt vilka instanser ger valfriheten störst 
nytta?248  Om valfrihet i en del av tillvaron leder till ofrihet i en annan måste dessa på ett bättre och mer 
transparent sätt än för närvarande viktas mot varandra. Just politiken skulle nog vara behjälpt av att lycko-
forskningen som ett av sina mätinstrument. 

Inom psykologin är det uppenbart att en omde#niering av hur beslutsprocesser går till kräver en genomlys-
ning och analys. Exempelvis bör begreppen upphovsmannaskap & volition omsorgsfullt utredas; inte minst 
p. g. a. dess juridiska implikationer. Dessutom kan man vidare utreda de kopplingar som gjorts i denna upp-
sats mellan kreativitet, insikt och beslutsfattande. Existerar det så pass högre kapacitet i omedveten tanke-
verksamhet jämfört med omedveten? Och om så är fallet i vilken utsträckning i de mer outforskade områ-
dena kreativitet och insiktsproblemlösning. Ytterligare intressant blir det i en vidare koppling mot hel om-
rådet kring problemlösning. Och om nu detta visar sig gynnat av mer omedvetenhet stora följder. Experi-
mentellt vore det intressant med dels en fördjupad insikt i den teoretiska kopplingen mellan kreativitet, 
beslutsfattande och problemlösning och dels en longitudinell studie av huruvida dessa gynnas av omedvetet 
beslutsfattande. Det föreligger emellertid vissa metoddesign-problem med att säkerställa tänkandet som 
omedvetet, vilket förmodligen är skälet till att det ej undersökts, men man måste kanske inte vara så pass 
stringent i sin applikation då det helt omedvetna tänkandet inte äger särskilt stor ekologiskt valid bäring.

Inom den ekonomiska vetenskapen bör de här beskrivna beteendemönstren abstraheras upp till en nivå där 
det säger något om hur människor agerar i större numerär. Detta gäller även de lingvistiska förklaringsmo-
deller för hur människors interaktion fungerar249  och i dess förlängning den nationalekonomiska spelteo-
rin250  som på både hög och låg abstraktionsnivå kan leverera kra%fulla förklaringsmodeller. Varför ligger 
det då till på detta sätt? Även organisationsteori och alla dess underliggande former har naturligtvis nytta 
av att veta under vilka förutsättningar människor fattar bäst beslut, vilken typ av beslut de fattar när, och i 
likhet med andra vetenskaper har den behov av att veta vilken typ av information de behöver för detta. 

Ett stort ok vilar även på #loso#n som skulle kunna tjäna på ett målbildsarbete. Istället för att ägna sig åt att 
omformulera problemen med närmast defaitistisk inställning till dessas lösningskulle kra% kunna ägnas åt 
att ta in all den nya information som strömmar från psykologi, neurovetenskap och ekonomi för att nämna 
några och utifrån det resonera kring vad det får för konsekvenser i de stora sammanhangen varte%er 
byggsten e%er byggsten faller på plats. Denna uppsats har försökt slå an tonen i denna riktning och tagit en 
anspråkslös del av det ansvar man kan anse att #loso#n i mångt och mycket undandragit251  sig under en 
längre tid. Filoso#n är utmärkt rustat att föra vidare frågor om det omedvetnas vara eller icke vara. 
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248  Är det kanske i fråga om t. ex. hur mycket individen vill ägna sig åt att upprätthålla en anställning snarare än vilket sjukförsäk-
ringssystem som är i verket. Skall man låta konsumtion allenarådande få de#niera identiteten, vilket blir konsekvensen av att den 
är den frihet som ökar mest?

249 Clark 1999.

250 Schelling 1960.

251 Churchland 2007.



Speci#ka implikationer
För att speci#cera konsekvenserna av den nya kunskap som denna uppsatts sett som sin uppgi% att torgföra 
kan vi skönja inom, vid sidan av en rad intressanta fält såsom företagsledning, organisationsteori och exem-
pelvis komplex systemdesign. I dagsläget är systemdesign, interaktionsdesign och formgivning252  av andra 
medier med interaktiva element, drabbat av ett slags upprätthållande av den reducerade informationens 
lovsång. Detta paradigm innebär att kra%igt reducera informationsmängder till de storlekar att de kan han-
teras och beslutas om i den medvetna delen av informationsbearbetning och beslutsfattande. Detta är dock 
en inkomplett och kanske i vissa fall farlig strategi. 

Begränsningarna sker o%a i det att data inskänks till att endast omfatta ett aggregat anpassat för att kunna 
inlemmas i den medvetna delen av människors tankeförmåga. Detta är olyckligt av &era skäl. Man måste 
anpassa mängden betydelsebärande information med, kan man hålla för antagligt, ett ej fullt informerat 
beslutsunderlag som följd.253  Detta trots utbredd satsning på vad man exempelvis skulle kunna kalla 
systemdesign som säkerligen ha% människan i centrum. I allt för stor utsträckning arbetar dessa typer av 
vetenskaper, ex. MTO, mot att försöka inskränka informationsutbudet i en för medvetandet fattbar entitet. 
Detta har i och för sig vissa fördelar; och anspråket i sig är det inget fel på. Men det är icke desto mindre 
inkomplett i den bemärkelse att det ej tar hänsyn till människans fulla informationsbearbetningskapacitet. 

Hur bör det då gå till? Information skall förvisso vara ordnad på ett sådant sätt att den inte kompliceras 
mer än nödvändigt. Man kan för visso bara mentalt behandla 7 +/- 2 informationsentiteter254  vid ett givet 
tillfälle; men måste man formge ett system på ett sådant sätt att det är just vid ett givet tillfälle som beslut 
skall ske? Inriktningen på systemen bygger på medvetet kognitivt beslutsfattande med höga krav på ome-
delbarhet och framför allt rapporterbarhet255 . Det sistnämnda är egentligen som att be om att erhålla felak-
tiga informationer.256  Man bör som formgivare av dylika system avgöra vilken typ av tankeverksamhet man 
formger för och vilken typ av rapportering och vilka beslutstyper man e%ersträvar. Är det viktigt att omgå-
ende erhålla förstaintrycket? Är det meningsfullt att erbjuda en miljö som understöder introspektion och 
medveten e%ertanke? Eller vill man ha omedveten men måhända tidskrävande e%ertanke i analysen257 . 
Detta har i en långt i från erforderlig utsträckning på allvar prövats inom den vetenskapliga delen av de oli-
ka system- och grupppsykologiska perspektiven även om de i praktiken kommit till användning av männi-
skor med det goda omdömet att lita till människans omedvetna tankeprocesser och ge dem det tidsutrym-
me de kräver. Skälet till att de nuvarande strategierna används är inte svåra att förstå. Kunskaperna är ju ut-
omordentligt nya och det #nns naturligtvis en rimlig tröghet i systemet så att de inte skall behöva omfor-
muleras varje gång ett nytt forskningsrön gör intåg. Men i det här fallet är det tydligt att ett paradigmski%e 
i synen på medveten vis-á-vis omedveten kognition är på inseglande: något att hålla sig uppmärksam på.
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252 Undantagsvis med goda exempel: Tu%e 2006 som ingett det smått geniala måttot "lägg till information för tydlighet".

253  Det har exempelvis framkommit i analyser av en incident vid ett svenskt kärnkra%verk nyligen att operatörerna under en tid 
e%er inträ$andet bedrev det arbetet ute%er ett felaktigt grundantagande. De åtgärder som sattes in var av strikt reglerad och reg-
lementsenlig praxis men det var inte lösningen på det egentliga lång allvarligare problem som faktiskt rådde. Hypotesen verkade 
mot att återupprätta strömmen till informationsdisplayerna när en reaktor hade snabbstoppats vilket inte omedelbart insågs. 
Hade insikten kunnat nås tidigare med ett annat beslutsfattande? Analysgruppen vid KSU 2007.

254 Miller 1956.

255  Ett typexempel på instanser där rapporterbarhet är prioriterat framför analys är i militära sammanhang. Den Svenska försvar-
smakten är inget undantag. Regleringen är, i vanlig ordning en allitterativ akronym minnesregel :7s, Som är inte bara obegriplig 
utan dessutom utan att något av de ord som ger förkortningen egentligen börjar på S: stund, ställe, styrka, slag, sysselsättning, 
symbol och sagesman. Höga krav är det dock på omedelbarhet och utan att tid eller analysunderlag för säkerställandet av uppgif-
ternas bäring i verkligheten medges det är i detta fall uppenbart att tillit till de egna intrycken och analysen saknas. SoldF 2000.

256 För lysande exempel på detta se Gladwell 2006 s. 104$.

257  Tilläggas bör att inbyggd i säkerhetssystemen för svenska kärnkra%verk #nns en 30-minutersregel som bör kunna möjliggöra 
eventuellt nödväniga fasski%en i hypotesarbetet men den kan säkerligen understödjas vidare för att ge mer spridning i analysen.
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