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Sammanfattning 

Dagligen fattar vi mängder med beslut, vissa är bättre än andra. Intuitiva beslut resulterar 

oftast i mindre bra beslut då vi inte resonerar kring våra val. Forskning har intresserat sig 

kring processen som är bakomliggande till att vi fattar bra beslut. Beslut som vi står inför 

dagligen, t.ex. när vi handlar, fastställs med hjälp av olika mentala genvägar som vi använder 

omedvetet. Dessa genvägar kallas för heuristiker. Syftet med denna studie är att undersöka 

vad konsekvenserna blir efter användning av olika heuristiker och om de reducerar kognitiva 

resurser olika mycket. En kvantitativ datainsamling genomfördes genom ett 

laboratorieexperiment med totalt 34 deltagare. Ett tillgänglighetsurval skedde och deltagare 

delades in i tre olika heuristiska grupper genom randomisering. Grupper granskades och 

jämfördes med hjälp av eye-tracking utrustning där det skedde en kontrollering av antal 

observationer under beslutsprocessen. Antal observationer motsvarar så många produkter 

deltagaren har tittat på under beslutsprocessen. Det inkluderar flera observationer på samma 

produkt eller på olika produkter. Med hjälp av en mixed ANOVA har en upprepad mätning av 

de olika grupperna gjorts. Resultat visar att heuristiksgruppen ”recognition” hade minst antal 

observationer i beslutet före kognitiv belastning och fler observationer i beslutet efter kognitiv 

belastning. Detta indikerar på en större uppmärksamhet efter kognitiv belastning. Slutsatsen är 

att denna grupp hade minst reducering av kognitiva resurser efter kognitiv belastning. Vilket 

resulterar i en mindre risk till att fatta impulsiva beslut.  

 

Nyckelord: Beslutsfattande, konsumentval, visuell uppmärksamhet, reducerade resurser. 
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Abstract 

Every day we make numerous decisions. Some are better than others. Intuitive decisions 

usually results in less good decisions when we do not reason about our choices. Research has 

been interested about the process that is behind how we make good decisions. Decisions we 

face every day, such as when we shop, determined using various mental shortcuts that we use 

unconsciously. These shortcuts are called heuristics. The purpose of this study is to 

investigate the consequences for the use of various heuristics and if they reduce the cognitive 

resources to varying degrees. A quantitative data collection was performed by a laboratory 

experiment with a total of 34 participants. A convenience sample was done and participants 

were divided into three different heuristic groups by randomization. Groups were examined 

and compared by using eye-tracking equipment where there where a controlling number of 

observations during the decision process. Number of observations represents how many 

products participants viewed during the decision making. There may be multiple observations 

on the same product or different products. A mixed ANOVA with a repeated measurement of 

the various groups was used. Results show that the heuristic group “recognition” had the least 

number of observations in the decision before the cognitive load and increased the number of 

observations in the decision after the cognitive load. This indicates a greater attention after 

cognitive load. The conclusion is that this group had the least reduction of cognitive resources 

after cognitive load. This is resulting in a less risk to make impulsive decisions.  

Keywords: Decision making, consumer choice, visual attention, resource depletion. 
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Förord 

Jag vill först och främst tacka min handledare som tagit mig under sina vingar och funnits vid 

min sida under hela processen. Jag vill tacka min seminarieledare som många gånger eldat 

upp mig men som i slutändan ändå fått mig på rätt spår. Ett stort tack till Erik som också har 

varit ett stort stöd under denna resa och alltid varit tillgänglig med snabba svar på mitt 

mailande. Poya som har funnits vid min sida under eye-tracking inspelningarna har också 

varit ett oerhört stöd. Sist med inte minst vill jag även tacka mina studiekompisar som 

tillsammans med mig, dag ut och dag in har suttit och tragglat uppsatser. Ni har varit 

underbara! 
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Inledning 

Socialpsykologins studieobjekt har länge omfattat observerbara beteenden 

(Christensen, 2004). På senare tid har socialpsykologin utvecklats och beteende begreppet 

innefattar inte längre endast det fysiska beteendet. Ett komplext socialt beteende så som 

känslor, tankar och attityder är något som inkluderas (Christensen, 2004). Kunskapsområden 

inom socialpsykologin försöker att förstå och förklara hur individers beteende men även 

tankar och känslor kan påverkas av andra faktorer runtomkring (Christensen, 2004). 

Socialpsykologer har breddat sitt område till en mer kognitivistisk syn. Den kognitiva 

psykologin utforskar inre processer. Inre processer som innefattar våra kognitiva resurser 

exempelvis minne, tänkande, problemlösning och planering (Christensen, 2004). Två 

domäner som på senare tid har blivit centrala inom social och kognitiv psykologi är 

förståelsen av tankar och hur det kommer sig att våra tankar är olika åtkomliga. Vissa tankar 

har vi mer tillgängliga än andra (Kahneman, 2003).  

Kahneman (2003) talar om två typer av kognitivt processande som han namngav 

”system 1” och ”system 2”. System 1 innefattar intuitiva, automatiska och omedvetna tankar. 

System 2 innefattar eftertänksamma, resonerande, sakta kontrollerande tankar (Kahneman, 

2003). Hädanefter benämns system 1 som det intuitiva systemet och system 2 som det 

resonerande systemet för enkelhetens skull. För att förstå dessa system kan jämförelse göras 

till när du först lärde dig att köra bil. När du övningskör är du oerhört fokuserad och måste 

hela tiden tänka efter och ha kontroll över vad du gör. Det är här du använder det resonerande 

systemet. När du däremot är en van bilförare och har haft körkort länge, resonerar du inte 

längre kring vad du gör när du kör bil. Du bara kör och det går per automatik. Här används det 

intuitiva systemet. Intuitiva, automatiska och omedvetna tankar är i bruk. Du kan prata, ändra 

kanal på radion och andra saker, samtidigt som du kör bil. De här två systemen används 

dagligen när olika beslut fattas (Kahneman, 2003).  

Dewitte, Bruyneel och Geyskens (2009) menar att de kognitiva resurserna i det 

resonerande systemet är begränsade. När det resonerande systemet har utsatts för hög 

belastning leder det till att resurserna inom det intuitiva systemet tar över (Dewitte, et al., 

2009). En övergång sker från de eftertänksamma, resonerande tankarna till en användning av 

snabba, automatiska och intuitiva tankar. Detta är något som påverkar beslutsfattandet 

(Dewitte, et al., 2009). Exempelvis har studier visat att impulsköp ökar om de kognitiva 

resurserna är högt belastade. Det innebär att det intuitiva systemet har tagit över (Vohs & 

Faber, 2007). I början av shoppingrundan övervägs noggrant vad som ska inhandlas. Priser, 

mängd och kvalité är några exempel på vad som kan vägas in i resonemanget. I slutet av 
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shoppingrundan är resurserna inom det resonerande systemet relativt uttömda och automatiskt 

börjar hjärnan använda sig av resurserna i det intuitiva systemet (Vohs & Faber, 2007). Nu tas 

den snabbaste vägen och resonerandet har ersatts av de impulsiva tankarna. En ledtråd för ett 

val av en produkt kan vara hur tilltalande den är och beslutet fattas efter hur tilltalande 

produkten är, vilket leder till snabba och automatiska beslut. Resonemang över exempelvis 

pris, mängd och kvalité som hägrade i början av shoppingrundan har nu avtagit (Vohs & 

Faber, 2007). Bruyneel, Dewitte, Vohs och Warlop (2006) menar att om en serie olika val har 

gjorts under shoppingrundans gång, ökar sannolikheten för att i slutet av shoppingrundan 

köpa en dyr och tilltalande produkt jämförande med om shoppingrundan hade utförts med 

hjälp av en inköpslista där valen redan varit förutbestämda. 

Gigerenzer och Wolfgang (2011) menar att det resonerande systemet gör 

informationssökningar och uträkningar. Detta är ansträngande och tar tid. Vidare menar 

Gigerenzer och Wolfgang (2011) att inom det intuitiva systemet finns olika slags mentala 

genvägar som gör att vi kan fatta beslut mycket snabbare. Dessa mentala genvägar är en 

kognitiv process som omedvetet eller medvetet sållar bort viss information för att det ska gå 

snabbare att fatta ett beslut (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). Dessa genvägar använder vi oss 

av dagligen då det finns mängder av information att processa. Dessa genvägar kallas för 

hereustiker och finns av olika slag (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). Igenkännandet, 

”recognition” är en grundläggande heuristik. Denna heuristik innebär att vi gärna väljer det vi 

känner igen. Förebrå att vi har två alternativ att välja på. Den ena är okänd och den andra är 

känd från upprepade reklamtillfällen. Vi väljer oftast det alternativ som vi är bekanta med och 

detta sker per automatik (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). Ett annat exempel på heuristik är 

”take the best”. Du tar den du värdesätter som bäst. Exempel ”den är dyrast, verkar vara av 

hög kvalité, den borde vara bäst” (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). En tredje form av mental 

genväg är den hereustik som väljer den lite snabbare vägen till tillfredställelse än ”take the 

best” (Shams, Wästlund, & Witell, 2014). En vara verkar helt okej och ytterligare värderingar 

läggs inte in. Här används hereustiken ”good enough” (Shams, et al., 2014). Dessa heuristiker 

använder vi oss av dagligen när vi fattar olika beslut. Dels för att fatta beslutet fortare men 

också för att snabbt kunna sålla bort ”onödig” information (Gigerenzer & Wolfgang, 2011).  

Denna studie behandlar beslutsfattande inom konsumentpsykologi och inriktar sig 

på beslutsprocessen inom det intuitiva systemet. För att förklara närmare hur beslutsprocessen 

går till, kan den delas in i tre steg. Första steget handlar om orientering där det sker en 

överblick över utbudet (Shams, et al., 2014). I andra steget utvärderas utbudet och jämförs 
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med andra alternativ. I tredje steget kontrolleras och bekräftas valet som gjörs (Shams, et al., 

2014).  

”Recognition” är den mentala genväg som sätts in om du är och handlar och du vet exakt 

vilka varor du letar efter (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). Första steget i beslutsprocessen 

används för att registrera varorna (Shams, et al., 2014). När rätt vara är hittad behövs inga fler 

steg i beslutsprocessen, du har hittat den vara du ska ha. ”Good enough” är den mentala 

genväg som sätts in om du letar efter varor som verkar helt okej. Du överblickar utbudet (steg 

1) och utvärderar (steg 2). Inga fler värderingar läggs in, den verkar okej (Shams, et al., 

2014). ”Take the best” är den hereustik som går igenom alla tre steg i beslutsprocessen. Först 

en överblick över utbudet och sedan en utvärdering. Här tas även processen vidare till tredje 

steget och beslutet kontrolleras ytterligare för att se att de önskade kraven har uppfyllts 

(Shams, et al., 2014). Frågan är om de här olika stegen i beslutsprocessen är olika krävande 

att genomgå. Är det exempelvis mer ansträngande att ha gått igenom alla tre steg än att ha gått 

igenom två steg?  

Att undersöka hur krävande olika beslut kan vara, är till stor fördel då mängder av olika 

beslut fattas dagligen (Pocheptsova, On, Dhar, & Baumeister, 2009). En växande 

uppmärksamhet riktas kring den underliggande processen till att fatta bra beslut (Kahneman, 

2003). Tidigare forskning visar att desto mer reducering de kognitiva resurserna har utsatts 

för, desto högre är risken för intuitiva beslut (Pocheptsova, et al., 2009).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka heuristikerna ”recognition”, ”good 

enogh” och ”take the best” närmare och ta reda på hur beslutsprocessen för dessa heuristiker 

ter sig före och efter reducering av kognitiva resurser. 

 

Frågeställning 

Hur påverkar de olika heuristikerna uppmärksamheten i beslutprocessen före 

kognitiv belastning? 

Leder olika heuristiker till olika uppmärksamhet efter kognitiv belastning? 
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Metod 

Deltagare  

Deltagare är utvalda genom tillgänglighetsurval på Karlstad universitet. Med 

tillgänglighetsurval menas att de individer som fanns åtkomliga under den tid som 

experimentet ägde rum tillfrågades (Hayes, 2011). Det innebär att deltagare i studien 

förmodligen är studenter men också kan vara lärare eller annan person som vid tillfälle 

befunnit sig på Karlstad universitet. Det innebär vidare att slumpen fick avgöra hur många 

kvinnor och män som deltog i experimentet. Detta förmådde lämnas åt slumpen på grund av 

att studien inte avser mäta några könsskillnader. Kravet för att få delta i experimentet var 

minst fyllda 18år och det krävdes färgseende på grund av att en del av experimentet handlar 

om att identifiera färger. Sammanlagt var det 34 deltagare med 18 kvinnor och 16 män. 

Medelvärdet var en ålder på 23,92 (SD = 3,38 ). 15 deltagare ingick i gruppen ”good enough”, 

9 deltagare ingick i gruppen ”recognition” och 10 deltagare ingick i gruppen ”take the best”. 

Design 

Studien grundar sig på laboratorieexperiment. I experimentet är de tre olika 

heuristiska grupperna oberoende variabler och före och efter kognitiv belastning är upprepad 

mätning, beslutsfattande är beroende variabel. Beroende variabeln (beslutsfattande) är det 

som ska mätas och oberoende variablerna (de tre heuristikerna) är det som är meningen att 

påverka beslutsprocessen (före och efter kognitiv belastning) genom olika reducering av de 

kognitiva resurserna. Experimentet har både en envägs ANOVA design och en mixed 

ANOVA design. Envägs ANOVA svarar på första frågeställningen: ”Hur påverkar de olika 

heuristikerna uppmärksamheten i beslutprocessen före kognitiv belastning?” Här jämförs 

endast skillnader mellan grupper innan kognitiv belastning och ingen upprepad mätning 

behövs. Det är tre grupper som jämförs varav en envägs ANOVA behövs. Denna design är 

robust för jämförelser mellan fler än två grupper (Field, 2011).  

En närmare bestämt 3 (”recognition”, ”good enough”, ”take the best”) x 2 (före 

och efter kognitiv belastning) mixed ANOVA har använts för att svara på den andra 

frågeställningen ”Leder olika heuristiker till olika uppmärksamhet efter kognitiv belastning?”. 

Denna design har valts till denna fråga på grund av att det behövs göras både upprepad 

mätning och mätning mellan grupper, vilket denna design är robust för (Field, 2011). Vidare 

har den valts för att kunna åskådligöra om det finns någon interaktionseffekt mellan olika 

heuristiker och kognitiv belastning. Detta tas fram genom en mixed ANOVA som slår ihop 

medelvärdena som är före kognitiv belastning och efter kognitiv belastning för alla heuristiks 
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(Field, 2011). Deltagare har fördelats i 3 olika grupper genom randomisering. Med 

randomisering menas att alla deltagare har lika stor chans att hamna i en särskild grupp 

(Hayes, 2011). Randomiseringen gick till så att var och en av deltagarna fick dra en lapp ur en 

burk där lapparna hade nummer 1, 2 och 3 som avgjorde vilken grupp de skulle hamna i. De 

tre grupperna representerade olika heuristiker som varierar i grad av ansträngning. 

Heuristikerna som grupperna representerade var ”take the best”, ”good enough” och 

”recognition”.  

  

Instrument  

Strooptestet är ett instrument som går ut på att trötta ut de kognitiva resurserna. 

Testet handlar om att identifiera färger. Strooptestet som har använts i detta experiment visar 

40 ord skrivna i olika kulörer. Exempelvis kan ”röd” stå skrivet i alla olika kulörer förutom 

just i rött. Så snabbt och precist som möjligt ska ordet identifieras. Inte färgen på texten. 

Exempelvis om det står ”röd” i gul text, är rätt svar ”röd” och inte ”gul”. Det här testet 

innebär självreglering och är en kognitiv belastning (Stroop, 1992). Snabbt och automatiskt 

noterar hjärnan kulören som visas och ansträngning krävs för att byta spår och istället 

registrera ordet som står skrivet (Stroop, 1992). Detta instrument har satts in i det egna 

konstruerade dataprogrammet som beskrivs som instrument nedan. 

Eye-trackingutrustning X120 har används under experimentet för att kunna följa 

ögonrörelser under beslutsprocessen. Genom detta instrument har det varit möjligt att granska 

antalet observationer som görs under beslutsprocessens gång. Med antal observationer menas 

hur många gånger deltagaren har tittat på produkter innan beslutet fattas. Antal observationer 

räknar antal tittat på, oavsett om det är på olika produkter eller flera gånger på samma 

produkt. Det är antal observationer som mäter uppmärksamhetsgraden. Ju fler observationer 

som görs desto uppmärksammare antas deltagaren vara.  

En 24 " skärm har placerats framför datorn och kalibrering ställdes in. Inspelning 

har skett via programmet Tobii studio. Efter att programmet har stängts ner och deltagare är 

klar med experimentet har inspelningen stängts av utav försöksledare med hjälp av endast en 

knapptryckning.  

Dataprogram Ett eget konstruerat dataprogram användes med följande 

instruktioner. Grupp 1 som representerade heuristiken ”good enough” fick som instruktion; 

”Du befinner dig i affären med en inköpslista i handen. På Inköpslistan står fem olika 

produkter som nu kommer visas på följande bilder. Tänk dig att du har väldigt bråttom och 
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målet är att köpa de varor som du tycker verkar vara okej. Välj en produkt per bild genom att 

klicka på produkten. Klicka här för att starta.” Se bilaga 3. Grupp 2 som representerade 

heuristiken ”take the best” fick instruktionen; ”Du befinner dig i affären med en inköpslista i 

handen. På Inköpslistan står fem olika produkter som nu kommer visas på följande bilder. 

Tänk dig att du får besök över helgen och vill köpa varor utav hög kvalité. Välj en produkt per 

bild genom att klicka på produkten. Klicka här för att starta.” Se bilaga 4. Grupp 3 som 

representerade heuristiken ”recognition” fick instruktionen; ”Du befinner dig i affären med en 

inköpslista i handen. På Inköpslistan står fem olika produkter som nu kommer visas på 

följande bilder. Tänk dig att du valt ut varorna ur ett reklamblad innan besöket. Du kommer 

att se bilder på varorna du letar efter ovanför hyllbilden. Välj en produkt per bild genom att 

klicka på produkten. Klicka här för att starta.” Se bilaga 5. 

För alla tre grupper visades fem likadana bilder med olika produkter, se bilagor 

6,7 och 8 för exempelbilder. (För grupp ”recognition” visades även en bild från ett 

reklamblad). Där efter fick alla grupper göra strooptestet där instruktionen löd; ”I den här 

uppgiften kommer det att visas en serie ord skrivna i olika kulörer. Ditt jobb är att så snabbt 

och precist som möjligt identifiera ordet och inte färgen på texten. Alltså: Står det ”RÖD” i 

gul text. Tryck på RÖD tangent”. Röd, gul, blå och grön klisterlapp fanns tillgängliga på 

varsin tangent. Se bilaga 9. Efter denna uppgift fick samtliga grupper genomföra den sista 

uppgiften där instruktionen löd; ”Du befinner i affären med en inköpslista i handen. På 

Inköpslistan står två olika produkter som nu kommer visas på följande bilder. Tänk dig att du 

är i affären en vanlig dag. Du ska välja produkter som du skulle kunna tänka dig att köpa om 

de var med på din shoppinglista. Välj en produkt per bild genom att klicka på produkten. 

Klicka här för att starta”. Se bilaga 10. Sedan visades två likadana bilder för alla grupper. När 

de hade klickat på två olika produkter var experimentet färdigt och det kom upp en ruta där de 

fick klicka i ålder och kön sedan stängdes programmet ned.  

Datainsamlingsmetod 

En kvantitativ datainsamling har gjorts med hjälp av ett laboratorieexperiment. 

Experimentet är en del av ett större experiment med totalt 149 deltagare. Denna studie 

behandlar endast den del som har framförts framför eye-tracking utrustning vilket genererade 

34 deltagare. Experimentet utfördes framför dator med ett eget konstruerat program, stooptest 

och eyetracking utrustning som instrument. Experimentet gick ut på att tre olika grupper hade 

en olika första uppgift som grundade sig på olika heuristiker sedan fick alla tre grupper gå 

igenom ett likadant strooptest och en likadan sista uppgift. 
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Genomförande 

Experimentet utfördes under två dagar och en eftermiddag. Deltagare tillfrågades 

på Karlstads universitet. De som tackade ja till att delta mottog ett informationsbrev att läsa 

igenom innan påbörjat experiment, se bilaga 2. Innan experimentet fick de dra en lapp ur en 

burk för att få ett nummer. Numret angav vilken grupp de representerade. De visades in i 

laboratoriet och placerades framför en dator. Experimentledare klickade via datorn in dem i 

den grupp de skulle tillhöra och anmälde varje person som ”ny deltagare”. De placerades rätt 

så att eye-tracking utrustningen kunde hitta deras ögon. De blev tillsagda att sitta så stilla som 

möjligt med huvudet och samtidigt, med ögonen följa en prick som visades på skärmen. Detta 

för att skapa kalibrering. När kalibreringen var inställd fick de order om att följa angivna 

instruktioner och sitta kvar tills alla var färdiga och experimentledaren meddelade att allt var 

klart.  

Experimentet genomfördes i ett laboratorium med övertäckta fönster, dagtid. Det 

tog olika lång tid för olika deltagare. Från ca: 2-5 minuter. Som flest rymdes sex deltagare åt 

gången. Olika grupper kunde göra experimentet samtidigt vid varsin dator, endast en dator 

hade eye-tracking utrustning.   

Databearbetning 

Data har analyserats i SPSS och redovisas i form av inferentiell statistik. 

Undersökningen granskas genom en envägs ANOVA och en 3 x 2 mixed ANOVA. Det har 

gjorts en mätning av genomsnittligt antal observationer och hur de olika heuristikerna 

påverkar beslutsprocessen inom grupper och hur skillnad och interaktion ser ut mellan 

grupper, före och efter kognitiv belastning, men också uteslutande kognitiv belastning. Mixed 

ANOVA har använts för att jämföra grupper före och efter kognitiv belastning och envägs 

ANOVA har använts för att jämföra grupper uteslutande kognitiv belastning. Mätning har 

utförts genom att kontrollera antal observationer under beslutsprocessen med hjälp av eye-

tracking utrustning och inspelning via Tobii studio. För att svara på frågeställning ett har data 

analyserats med hjälp av en envägs ANOVA med följande post hoc test (Tukey). För att svara 

på frågeställning två har en mixed ANOVA med efterföljande post hoc test (Tukey) används.   

Bortfall 

54 personer totalt deltog i experimentet. Det skedde ett externt bortfall på 18 

deltagare. Detta på grund av att flera deltagare i heuristikgruppen ”recognition” sannolikt har 

missuppfattat instruktioner då blickdata visar att de inte uppmärksammat den produkt de blev 
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instruerade att välja utifrån reklambladet. Dessa deltagare har därför filtreras bort ifrån 

undersökningen. Filtrering skedde även för de deltagare som hade mindre än 35 rätt av 40 

möjliga på strooptestet. Detta för att försäkra att alla deltagare har tagit uppgifterna på allvar 

så att reducering av de kognitiva resurserna ska ha påverkat alla deltagare under strooptestet. 

Det skedde även ett internt bortfall på 2 deltagare. Detta på grund av att blickdata inte har 

fångats upp ordentligt av eye-tracking utrustningen. Dessa har registrerats som ”missing”.  

Reliabilitet och validitet 

”Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger 

att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” (Patel & Davidson, 2003 s. 99). Detta 

kallas för validitet (Patel & Davidson, 2003). Studien avser mäta hur olika kognitiv belastning 

påverkar beslutsfattande. Detta studeras genom att kontrollera antal observationer under 

beslutsprocessen, som förväntas motsvara hur uppmärksam deltagaren är. Ju fler antal 

observationer desto mer uppmärksam har deltagaren varit. Reliabilitet handlar om 

tillförlitlighet till resultatet, vilket innebär att det man har tänkt mäta måste ha uppmäts med 

rätt mätinstrument. För att mäta blickdata användes eye-tracking utrustning som är ett 

instrument användbart för att kunna spåra ögonrörelser. Instrumentet mäter således det som är 

tänkt att mätas och indikerar på god reliabilitet. Eye-tracking utrustning har även granskats 

och jämförts som metod för att undersöka just beslutsprocesser och har bedömts vara den 

bästa metoden för detta (Mackenzie, Glaholt, & Reingold, 2011). Den visar mer exakt både 

spatialt och tidsmässigt hur beslutsprocessen går till jämfört med andra metoder (Mackenzie, 

et al., 2011). Tidigare forskning kring beslutsfattande av Russo och Leclerc (1994) använde 

sig av envägs spegel i sin undersökning. Där de studerade deltagares ögonrörelser genom 

glaset samtidigt som de videoinspelades och även verbalt skulle beskriva hur de fattade sina 

beslut. Detta resulterade i sämre upptagning av ögonrörelser då den nya tekniska eye-tracking 

utrustningen fångar upp mer exakta fixationer (Shams, et al., 2014). Duchowski (2007) menar 

även att användadet av verbala protokoll förlänger beslutsprocessen och kan påverka 

tittbeteenden. Tack vare nyare teknisk utrustning kan en bättre upptagning av ögonrörelser ske 

och därmed kan även det verbala protokollet uteslutas och ett mer korrekt resultat skådas 

(Shams, et al., 2014). Det kan omöjligt visualiseras exakt hur det går till när ett beslut fattas 

och det närmaste forskningen har kommit är att studera hur ögonrörelser ser ut under 

processens gång. Det bedöms även vara den metod som är bästa möjliga för att studera 

beslutsprocessen, varav validitet och reabilitet anses vara av god kvalité (Mackenzie, et al., 

2011). Validiteten stärks ytterligare av att grupper har valts genom randomisering. Det 
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utesluter faktorer som kan ge snedvridna resultat (Hayes, 2011). Strooptestet är ett instrument 

framtaget för reducering av kognitiva resurser (Stroop, 1992). Instrumentet används för detta 

syfte och har även använts till detta inom tidigare forskning (Pocheptsova, et al., 2009). Varav 

det också indikerar på en god reliabilitet och validitet.  

Etiska överväganden 

Studien vill ta reda på om reducering av de kognitiva resurserna leder till ett visst 

beteende vid beslutsfattande. Detta medför ingen nytta till enskilda deltagare. Studien riktar 

sig till den allmänna vetenskapen och är ett bidrag till forskning kring beslutsfattande. Med 

denna studie finns inga fysiska eller psykiska risker för deltagarna mer än att vissa av dem 

kan ha känt sig stressade om de inte blivit klara med testet i samband med de andra 

deltagarna. Det är också möjligt att det kan ha dragit ned självkänslan om de upplever sig ha 

presterat dåligt under testet. 

För att uppfylla informationskravet har ett informationsbrev bifogats och delats ut 

till alla deltagande där information om studien delges (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla samtyckeskravet har deltagare gett sitt samtycke genom att ha läst utlämnad 

informationsblankett och genomfört och slutfört experimentet. Endast deltagares samtycke 

behövs då alla deltagande är över 18år. Kontroll av detta har gjorts genom att de har fått fylla 

i sin ålder som sista uppgift innan experimentprogrammet stängs ned. Data har analyserats 

genom granskning av ögonrörelser som infunnit sig under experimentets gång. Detta har 

lagrats och bearbetats i SPSS. Efter färdig analysering förstörs materialet.  

Konfidentialitet innebär att forskaren har eller kan få kännedom av deltagares 

information men behåller detta endast för sig själv (Patel & Davidson, 2003). Konfidentialitet 

garanteras genom att deltagare har indelats i grupper och deltagarnummer. Inga 

personuppgifter fylls i, endast kön och ålder. Detta gör att det även är svårt för forskaren att 

veta vem som är vem efter insamlad data. Deltagare kommer på så vis heller inte att kunna 

spåras. Deltagare får ta del av resultat genom DiVA efter publicerad uppsats eller kontakta 

ansvariga för experimentet via kontaktuppgifter som finns med i informationsbrevet. De kan 

se ett generellt resultat och inte något resultat på individnivå. Ingen etikprövning av denna 

studie har behövt göras. Studien syftar inte till att påverka deltagarna fysiskt eller psykiskt 

mer än en minimal reducering av de kognitiva resurserna. Deltagarna vilseleds inte och 

studien rör den personen i fråga som gett sitt samtycke. Inga känsliga personuppgifter samlas 

in.  
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Resultat  

För att få fram resultat på frågeställning ett har en envägs ANOVA används. Detta 

för att få fram skillnader mellan endast grupper, uteslutande kognitiv belastning. För att svara 

på frågeställning två har en 3 (”good enough”, ”take the best”, ”recognition”) x 2 (före och 

efter kognitiv belastning) mixed ANOVA används. Detta för att få fram jämförelser mellan 

grupper både före och efter kognitiv belastning. Genom mixed ANOVA visar resultatet det 

genomsnittliga antalet observationer under beslutsprocessen, före kognitiv belastning och 

efter kognitiv belastning, för de olika heuristiksgrupperna. Genom envägs ANOVA visar 

resultatet det genomsnittliga antalet observationer under beslutsprocessen för 

heuristiksgrupperna endast före kognitiv belastning. 

Första frågeställningen som besvaras är; Hur påverkar de olika heuristikerna 

uppmärksamheten i beslutprocessen före kognitiv belastning? 

Genom en envägs ANOVA visade resultatet en signifikant skillnad mellan 

grupperna angående antal observationer före kognitiv belastning [F (2, 32) = 6,929 p = ,003].  

För att se närmare mellan vilka grupper det skiljer sig åt, gjordes efterföljande 

post hoc test (Tukey HSD). Det visade på en signifikant skillnad mellan grupperna ”good 

enough” och ”take the best”, p =,042. Gruppen ”take the best” gjorde fler observationer 

jämfört med gruppen ”good enough”. Post hoc testet visade även på en signifikant skillnad 

mellan grupperna ”take the best” och ”recognition”, p =,003. Grupp ”take the best” gjorde fler 

observationer jämfört med grupp ”recognition”. Det var ingen signifikant skillnad mellan 

grupp ”good enough” och grupp ”recognition”, p = ,306. Grupp ”good enough” gjorde fler 

observationer än ”recognition” men inte tillräckligt så att skillnaden skulle vara signifikant. 

För medelvärde och standardavvikelse tillhörande alla analyser se tabell 1, bilaga 1. 

___________________ 

Tabell 1 här 

___________________ 

Andra frågeställningen som besvaras är; Leder olika heuristiker till olika 

uppmärksamhet efter kognitiv belastning?  

Resultatet av mixed ANOVA visade inte på någon signifikant huvudeffekt före och efter 

kognitiv belastning, gällande antal observationer oberoende heuristiksgrupperna [F (1, 31) = 

1,625, p >,05].  

Resultatet visade inte heller någon signifikant huvudeffekt för heuristiksgrupperna, 

gällande antal observationer oberoende kognitiv belastning [F (2, 31) = 3,096, p = ,059].  
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Resultatet visade däremot en signifikant interaktionseffekt mellan heuristiksgrupperna 

och kognitiv belastning [F (3,31) = 6,828, p <,01]. Se bilaga 2, figur 1 för tydligare visuell 

beskrivning. 

___________________ 

Figur 1 här 

___________________ 

Interaktionen säger att effekten av heuristiks på antal observationer före och efter 

kognitiv belastning, var olika för gruppen ”recognition” jämfört med grupperna ”good 

enough” och ”take the best”. Grupp ”recognition” hade mindre antal observationer före 

kognitiv belastning och ökade i antal observationer efter kognitiv belastning. För grupperna 

”good enough” och ”take the best” var det tvärtom. De hade fler antal observationer före 

kognitiv belastning och minskade antal observationer efter kognitiv belastning. 
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Diskussion 

Resultatet visar att grupp ”recognition” har gjort minst antal observationer innan 

de blivit kognitivt belastade av strooptestet och på så vis fattat sina beslut snabbare än de 

andra grupperna. Efter kognitiv belastning har de gjort fler observationer och därmed 

övervägt sitt beslut noggrannare än de andra grupperna. Detta tyder på att denna heuristik ger 

mindre reducering av de kognitiva resurserna än de två andra heuristikerna. I denna grupp har 

de kvar en större kapacitet av de kognitiva resurserna och kan därmed utvärdera och 

kontrollera beslutet efter kognitiv belastning (strooptestet) på ett noggrannare sätt. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning från Shams, et al., (2014) som menar att 

”recognition” är den heuristik som endast använder sig av den första fasen i den 

beslutsfattande processen. Vilket också innebär att denna heuristik faktiskt har den snabbaste 

genvägen.  

Resultatet visar att grupp ”take the best” och grupp ”good enough” följer samma 

mönster. Båda grupper hade fler antal observationer före kognitiv belastning och minskade 

antal observationer efter kognitiv belastning. Detta indikerar att de har övervägt sitt beslut 

noggrannare före kognitiv belastning för att sedan inte vara lika noggranna efter kognitiv 

belastning. Förmodligen försvinner denna noggrannhet på grund av att de kognitiva 

resurserna har utsatts för högre belastning än grupp ”recognition”. Detta stödjer Dewitte, et 

al., (2009) forskning som menar att när de kognitiva resurserna har utsatts för hög belastning 

så övergår hjärnan till att fatta snabba och automatiska beslut, utan närmare kontrollering. 

Enligt resultat som framkommit i denna studie är detta gällande även när de olika heuristiska 

genvägarna har använts. Även dessa genvägar tröttar ut de kognitiva resurserna på olika sätt 

och påverkar beslutsfattandet i nästa led. Med stöd från Vohs och Faber (2007) och i samband 

med detta resultat skulle det alltså innebära större risk för impulsköp efter att ha letat varor av 

en viss kvalité eller som verkar okej, än att ha letat efter varor som redan varit förutbestämda. 

 Grupp ”take the best” har flest antal observationer före kognitiv belastning, följt 

av ”good enough” och sedan ”recognition” som hade minst antal observationer före kognitiv 

belastning. Av resultat att läsa är det en signifikant skillnad mellan grupper. Detta stödjer 

Gigerenzer och Wolfgang (2011) forskning om de olika hereustikerna. Gigerenzer och 

Wolfgang (2011) menar att heuristiken ”take the best” är mer kognitivt krävande än 

heuristiken ”good enough” och att ”good enough” är mer krävande än heuristiken 

”recognition”. Genom att gruppen ”take the best” har gjort flest antal observationer före 

kognitiv belastning menas att denna grupp har övervägt sitt beslut noggrannare än de andra 

grupperna i detta moment. Denna grupp har förmodligen använt alla tre stegen i 
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beslutsprocessen precis som Shams, et al., (2014) menar. Vilket också tyder på en högre 

belastning av de kognitiva resurserna. Resultatet visar vidare att grupp ”take the best” minskar 

mer i antal observationer efter ytterligare kognitiv belastning (strooptestet) än vad grupp 

”good enough” gör. Detta förmodas också bero på att grupp ”take the best” har utsatts för 

högre belastning även före strooptestet och därför inte har lika mycket av de kognitiva 

resurserna kvar till att granska beslutet efter strooptestet (den tillsatta kognitiva belastningen) 

lika noggrant. Gruppen ”good enough” har förmodligen endast gått igenom två steg i 

beslutsprocessen före den kognitiva belastningen precis som Shams, etal., (2014) menar. De 

har inte behövt gå vidare till det tredje steget för att kontrollera beslutet då de endast skulle 

välja varor som verkade vara okej. Deras kognitiva resurser är troligtvis inte lika mycket 

belastade och de har därför kvar mer kapacitet av de kognitiva resurserna till att granska 

beslutet lite noggrannare även efter den kognitiva belastningen, än grupp ”take the best”. 

Grupp ”recognition” som tidigare nämdes har förmodligen endast behövt gå igenom det första 

steget i beslutsprocessen vilket inte, av figuren att tyda, verkar ha påverkat de kognitiva 

resurserna alls på samma sätt. Här anväds de kognitiva resurserna flitigare i andra delen i 

stället.  

En brist i undersökningen var att många deltagare i grupp ”recognition” 

missuppfattade instruktionerna och fick filtreras bort. Vilket resulterade i att ”recognition” 

blev en mindre grupp. Dessa missuppfattningar var uppenbara då instruktionen var att de 

skulle välja den produkt som de såg på reklambladet och dessa deltagare valde andra 

produkter. Detta kan bero på att bilden från reklambladet var oerhört liten och kan ha missats 

av deltagare. Feedback från en av deltagarna var att hon inte uppmärksammat någon bild utan 

antog att hon skulle leta upp en vara från reklamblad hon brukade utgå ifrån när hon handlar 

vanligtvis. Detta är en undersökning med mycket få deltagare och en ojämn fördelning av 

grupper, vilket kan vara något som har påverkat resultatet. En likadan studie med fler 

deltagare och en jämnare fördelning av grupper skulle vara intressant för att följa upp om 

resultat skulle bli lika. Det skulle vara intressant att i framtida studier även undersöka om det 

finns eventuella könsskillnader. Bilden från reklambladet skulle i framtida experiment vara 

större så att den inte skulle missas av deltagare. Deltagare skulle även utföra experimentet en 

åtgången. I detta experiment kunde de sitta sex stycken samtidigt vilket kan ha stressat 

deltagare eftersom alla skulle sitta kvar tills alla var färdiga. Detta kan också vara en brist i 

undersökningen ifall deltagare varit stressade och inte varit noggranna på grund av detta och 

inte på grund av kognitiv belastning. En idé för framtida studier är också att deltagare innan 

experimentet får fylla i en enkät där de besvarar bakgrundsfrågor gällande ekonomisk status, 
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hur ofta de handlar etcetera, för att ta reda på om detta är något som kan ha påverkat 

resultatet. Inget sådant finns med i denna studie och det kan inte uteslutas att det finns 

bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat resultatet. En annan brist i studien är att det inte går 

att hundraprocentigt veta om de uppgifter deltagare har fått faktiskt grundar sig dessa tre 

heuristiker ”recognition”, ”good enough” och ”take the best” som studien menar. Detta är en 

liknelse som har gjorts efter tidigare forskningar kring heuristiker inom konsumentpsykologi 

(Shams, et al., 2014,). Bästa lösningen på instruktionen blir att använda en viss heuristik och 

det visar även blickdatan på. Det blir ändå en viktig del som kan ifrågasätta validitet och 

reabilitet i den här studien. 

Denna studie inriktar sig på att utforska beslutsfattande inom 

konsumentpsykologi. Genom att bredda kunskapen om de heuristiska genvägarna och hur 

kognitivt krävande de är skulle frågan kunna utvecklas i ett ännu bredare perspektiv. Frågan 

skulle t.ex. kunna tas vidare för att se om detta håller även för beslutsfattande inom olika 

yrken. Många yrkesroller fattar dagligen viktiga, akuta beslut. Ett exempel är yrkesarbetande 

på sjukhus. Dit kommer patienter med smärta i börstet eller en tragedi har hänt, som till 

exempel world trade center (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). Flertalet skadade personer är 

inkommandes på samma gång. Vårdpersonal måste fort göra en bedömning och fatta beslut 

om vart patienterna ska slussas vidare. Ett problem har varit att många av vårdpersonalen 

helst skickar alla patienter direkt till intensivmottagningen (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). 

Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Problemet blev att folk felplacerades, intensiven 

blev smockfull, kvalité försämrades och kostnader steg (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). 

Någon strategi behövdes för att ändra på detta. Ett redskap som att fråga patienter vissa 

standardfrågor vid inkommande till sjukhus har hjälpt vårdpersonal att veta var de ska skicka 

patienterna (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). Detta är ett redskap som grundar sig på snabba 

heuristiks. Personalen memorerar ett schema och beroende på om patienten svarar ja eller nej 

så vet de vilken nästkommande fråga de ska ställa, hur akut fallet är och var de ska placera 

patienterna (Gigerenzer & Wolfgang, 2011). Beslutsprocessen som sker med hjälp av schemat 

kan liknas vid beslutsprocessen som sker med hjälp av inköpslistan. På inköpslistan står vad 

som behövs och denna produkt väljs utan vidare reflektion. På schemat som 

sjukvårdspersonal har fått lära in utantill, står vad som ska göras om patienten svarar ja, 

respektive nej. Detta sker troligtvis på samma automatik som när heuristiken ”recognition” 

används, utan reflektion och värderingar, precis som med inköpslistan. 

 Detta är ytterligare en anledning till varför forskning kring beslutsfattande och 

olika heuristiks är viktig. Anta att erhållna resultat skulle hålla även i dessa situationer. Fler 
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instrument grundade på den snabba heuristiken ”recognition” skulle i så fall kunna 

konstrueras som hjälpmedel inom olika yrken. Beslut skulle med hjälp av dessa redskap 

kunna fattas så snabbt som möjligt och dessutom minska reducering av kognitiva resurser.  

Genom att t.ex. vårdpersonal kan fatta beslut med förutbestämda instruktioner reduceras inte 

den kognitiva kapaciteten på samma sätt. Som vi har sett i resultatet finns resurser kvar för att 

överväga nästa beslut noggrannare om förutbestämda instruktioner varit utsatta (som för 

grupp ”recognition”). Vilket också behövs om nästa uppgift för vårdpersonal exempelvis är 

att gå in för operation. De kan utföra operationen på ett noggrannare vis om fler resurser i det 

resonerande systemet är tillgängliga. Risken för att göra något impulsivt minskar (Kahneman, 

2003). När det resonerande systemet är för överbelastat går hjärnan automatiskt över och 

använder det intuitiva systemets resurser (Kahneman, 2003). Vilket kanske inte skulle 

resultera i en lika bra operation.  

Desto mer forskning det finns kring beslutsfattande och de olika heuristikerna 

desto pålitligare skulle även instrumenten bli. Det skulle därför vara intressant att utforska 

vidare kring beslutsfattande även för olika yrkesroller t.ex. läkare. Ett liknande 

laboratorieexperiment som innefattar frågor kring medicin och beslut istället för 

konsumenters beslutsfattande skulle vara intressant. Experimentet skulle då grunda sig på 

samma heuristiker men med andra frågor för att se om resultat håller även inom detta område. 

För bästa hållbarhet skulle även rätt eller fel finnas med i detta experiment. 
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Bilaga 1 

Tabell.1 Medelvärden och standardavvikelser för heuristiksgrupper i uppgift del 1 och del 2. 

 Good enough Recognition Take the best Totalt 

Del 1 M= 13.387 

SD= 4.775 

M= 10.467 

SD= 2.195 

M= 18.036 

SD= 5.725 

M= 14.097 

SD= 5.725 

Del 2 M= 12.667 

SD= 2.974 

M= 15.722 

SD= 4.577 

M= 16 

 SD= 6.096 

M= 14.456 

SD= 4.646 

Totalt M=13.027 

SD = 3.875 

M= 13.095 

SD=  3.386 

M= 16.78 

SD= 5.949 
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Bilaga 2 

Figur 1 

 

 
De olika hereuistiska gruppernas observationer i del 1och del 2. 
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Bilaga 3 

Före kognitivbelastning 

Grupp ”good enough” 
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Före kognitiv belastning 

Grupp ”recognition” 
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Före kognitiv belastning 

Grupp ”take the best” 
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Exempel på produkthyllor 
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Exempel på produkthyllor 
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Bilaga 8  

Exempel på produkthyllor 
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Bilaga 9 

Kognitiv belastning, strooptestet. 
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Efter kognitiv belastning 

En avslutande uppgift med lika instruktioner för alla grupper med efterföljande 2 st 

produkthyllor 
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Informationsbrev  

Vi är en grupp studenter från Karlstads universitet som läser kursen psykologi C och 

skall genomföra en experimentell studie som kommer resultera i fyra C-uppsatser. Studien har 

som syfte att undersöka beslutsfattande och kommer ha omkring 120 deltagare. Experimentet 

kommer genomföras framför en dator.  

Du som deltagare är utvald till studien eftersom du är över 18 år och inte är färgblind. 

Studien kommer att innehålla tre olika delar, där du som deltagare ber ombedd att fatta olika 

beslut. Detta kommer att ta ungefär 10 minuter. Du samtycker genom att läsa igenom 

informationsbrevet och accepterar att delta i studien 

Genom att delta i studien bidar du till ökad kunskap för forskningsområdet kring 

beslutsfattande.  Studien innebär minimala risker för dig som deltagare, skulle du finna det 

obehagligt har du rätt att avbryta ditt deltagande.  

Studien är frivillig och du som medverkar har rätt att avbyta ditt deltagande i studien 

under hela processens gång. Efter inlämnande är dock alla svar anonyma och kan därmed inte 

återtas. Dina personuppgifter kommer inte samlas in eller vara intressant för studien. För att 

skydda din identitet kommer inte dina svar att kunna härledas tillbaks dig. 

Genom deltagande så samtycker du till ditt resultat kommer användas i studien och 

statistiskt bearbetas. All data analyseras på gruppnivå och det innebär att inga individuella 

resultat kommer att granskas. Ingen obehörig kommer kunna ta del av materialet som kommer 

lagras i digitala filer. Du som deltagare kan ta del av det sammanställda resultatet genom 

DiVA eller att kontakta någon av oss. Spara gärna informationsbrev för kontaktuppgifter! 

Vi tackar för din medverkan! 

 

Klara Byström   Linda Bjurbäck 

Tel: xxx-xxxxxx   Tel: xxx-xxxxxx 

enthusiastic@live.se   linda.bjurback@gamil.com  

 

Karin Hahne   Nathalie Gustavsson 

Tel: xxx-xxxxxx                             Tel: xxx-xxxxxx 

karin@hahne.nu   nathalie-gustavsson@live.com 

 

           Handledare: 

           Pernille K Andersson 

          Tel: xxx-xxxxxx 

           pernille.k.andersson@kau.se 
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