






Kunskapens värde

Varför slår vi ifrån oss tillgänglig kunskap?

Kunskap har ett stort instrumentellt värde för 

oss.



Vad är kunskap?

Jag vet att jorden är rund:

Jag tror att jorden är rund.

Det är sant att jorden är rund.

Jag har goda grunder för min tro.



Goda grunder

Två viktiga källor:

Evidens från våra sinnen: Vad vi ser, hör 

och känner. 

Evidens från andra som vet mer. 



Tillitens roll

Tilliten till pålitliga källor kan undermineras

genom att så tvivel: Missar viktig kunskap.

Tilliten kan utnyttjas för desinformation: Falska 

övertygelser.



Tänkandets skevheter

Kognitiva biases: Psykologiska mekanismer 

som gör att vi tänker ’snett’.



Bekräftelsebias

Mer eller mindre medvetet:

• söka sig till vissa källor 

• undvika evidens mot egna övertygelsen

• vikta evidens för den egna positionen på 

annat sätt än evidens mot den



Kunskapsmotstånd

En form av motiverat tänkande: Vi tror vad vi 

vill tro i stället för vad vi har goda skäl att tro.

Det aktiva tänkandet används för att bevara en 

övertygelse man vill ha.



Andra mål än sanningen

•Personliga skäl (gillar att röka, dricka kaffe, 

etc.)

•‘Världsåskådning’ (konservativ, liberal, etc.)

•Grupptillhörighet (politiskt motiverat 

tänkande)



Kunskapens fiender

Inre fiender: Psykologiska hinder

Yttre fiender: Desinformation

Stora utmaningen: Hur dessa samverkar!



Sårbarheter

Sanningsbias: Vi har betydligt lättare att ta till 

oss ett innehåll än att slå det ifrån oss. 

Sanningsillusionen: Ju oftare ett påstående 

upprepas ju mer benägna är vi att tro på det.



Sweden cancels traditional Christmas concert and increases 
promotions for Islamic events 

14 October 2018 



Livsstilsråd…



Kunskapsmotstånd
I. Falsk evidens (desinformation): Wakefield 1998

II. Stor spridning inom sensationspressen

III. Evidensen undermineras – rädslan kvarblir

IV. Motiverat tänkande:

– snedvriden värdering av evidensen

– tvivlets metod

– konspirationsteorier (Big Pharma!)



Tillit

Identitetshot: Faktaövertygelser blir centrala 

för den egna identiteten.

Respekt och tillit krävs för att människor ska 

lyssna – och ändra sig.

Försök hitta gemensamma utgångspunkter!



Att bemöta desinformation

• Upprepa inte felaktiga uppgifter: Lyft fram 

fakta.

• Grafisk presentation effektiv.

• Undvik känsloladdad ton och skapa 

trygghet.

• Institutionen – betona interngranskande 

mekanismer.  


