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Abstract 

 

Föreliggande studie syftar till att undersöka beslutsfattande, riskbedömningar och skillnader i 

konsolidering i anslutning till ett medicinskt prioriteringsbeslut (Svenson & Lindholm, 2007). 

Studien belyser betydelsen av den kognitiva och emotionella komponenten i beslutsfattande 

(Boyer, 2006) med utgångspunkt från bl.a. Differentiering och Konsolidering, Kognitiv 

dissonans och Affect heuristic. Dessutom undersöks huruvida det förekommer en könsskillnad 

mellan hur män och kvinnor fattar beslut och utvärderar risker samt om ångest och 

prestationsbaserad självkänsla påverkar konsolideringen. Rekryteringen skedde vid Malmö 

högskola och omfattade 72 studenter. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad 

mellan T1 och T2 i deltagarnas skattningar av aspekten livslängd utan operation med en 

huvudeffekt för tillfälle (p < 0.01). Detta innebar att deltagarna sänkte denna aspekt för den 

kvinnliga patienten och rättfärdigade därmed valet av kvinnan vid det andra mättillfället i 

enlighet med tidigare forskning inom teorin Differentiering och Konsolidering. Det fanns 

även en signifikant huvudeffekt för tillfälle (p = .001) på deltagarnas skattningar av ångest. 

Graden av ångest ökade överlag för deltagarna efter taget prioriteringsbeslut, vilket kan tyda 

på upplevelsen av en beslutskonflikt och är förenligt med teorin Conflict, choice and 

commitment. Dessutom förekom en signifikant huvudeffekt för kön (p = .006) vilket innebar 

att de kvinnliga deltagarna hade högre grad av ångest än män vid båda mättillfällena.  

 

Nyckelord: beslutsfattande, riskbedömningar, för- och efterbeslutsprocesser, emotioner. 
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Inledning 

 

Hur människor fattar beslut har länge fascinerat psykologiska forskare. Föreliggande 

studie kombinerar forskning om beslutsprocesser med studiet av ångesten och självkänslans 

betydelse för beslutsfattande. Riskbedömningar är en naturlig komponent i beslutsfattandet 

och många studier har utförts i syfte att kartlägga riskfyllt beteende eftersom det ofta har ett 

starkt samband med t.ex. hälsoproblem och olyckor (Byrnes, Miller & Schafer, 1999). Genom 

att studera vilka faktorer som påverkar individers risktagande kan åtgärder sättas in som 

förhindrar framtida förekomster av samhällsfarligt beteende. Mycket av forskningen kring 

utvecklingen av riskfyllt beteende har fokuserat på ungdomars beslutsfattande och ökade 

risktagande i jämförelse med barn som ännu inte nått puberteten och vuxna. En del studier 

som gjorts inom detta område har fokuserat på mentala processer där forskarna menar att 

bristande kognitionsförmåga hos barn och ungdomar uttrycker sig i form av felaktiga 

riskbedömningar och tolkningar. Emotionell påverkan har även studerats av forskare som 

hävdar att ungdomars instabila känsloliv p.g.a. hormonella förändringar i form av ökade köns 

- och tillväxthormoner kan ge upphov till större risktagande. En ytterligare aspekt av stor 

betydelse är den sociala påverkan, t.ex. kamraters attityder, som i hög grad har inflytande på 

den unga individen (Boyer, 2006).  

 

Ett perspektiv som är av särskilt intresse för föreliggande studie är förekomsten av 

könsskillnader i risktagande. Byrnes, Miller & Schafer (1999) konstaterar i sin meta-analys av 

könsskillnader i risktagande, mellan åren 1967 till 1994, att kvinnor och flickor är mindre 

benägna att ta risker fastän det är lämpligt och situationen är ofarlig. Det motsatta förhållandet 

gällde män och pojkar som var mer benägna att ta risker även om det ansågs vara mindre 

lämpligt. Denna analys väcker frågor om varför det finns en sådan könsskillnad och vilka 

faktorer som kan ligga bakom uppkomsten av olikartat riskbeteende mellan män och kvinnor 

(Byrnes, Miller & Schafer, 1999). Fastän det kan finnas en påtaglig skillnad mellan 

rapporterad riskbedömning och faktiskt riskbeteende i det verkliga livet, kommer denna studie 

endast att undersöka mäns och kvinnors bedömningar vid riskfyllda beslut. 

 

Föreliggande rapport avser att undersöka hur individer använder givna egenskaper i 

beslutsalternativ för att fatta ett riskfyllt vårdprioriteringsbeslut och hur de efter beslutet 

värderar dessa egenskaper mellan alternativen. Ytterligare tre frågeställningar är av intresse 

härvid. Förekommer det skillnader i kvinnors och mäns beslutsfattande i denna typ av 
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medicinska prioriteringsbeslut samt skiljer sig efterbeslutsfasen åt mellan de båda grupperna? 

I detta sammanhang är det intressant att undersöka om eventuella skillnader i konsolidering 

kan härledas till upplevd grad av ångest samt prestationsbaserad självkänsla. 

 

Risker och riskbedömningar 

Definitionen av ett risktagande är en handling som kan leda till mer än en konsekvens 

och riskerar att resultera i att denna konsekvens är oönskad eller farlig (Byrnes et al., 1999) 

både på ett personligt plan och i ett socialt sammanhang (Fessler, Pillsworth, Flamson, 2004).  

 

Slovic, Finucane, Peters, MacGregor (2004) argumenterade för två parallella och 

fundamentala sätt på vilket individen uppfattar risker: the analytic system och the experiential 

system. The analytic system refererar till logiskt tänkande och normativa regler, medan the 

experiential system består av ett intuitivt, snabbt och omedvetet sätt att bedöma risker. 

Forskarnas främsta intresse berörde affektens påverkan på uppskattning av risker, eftersom de 

hävdade att individer till stora delar förlitar sig på intuition vid beslutsfattande. Affect 

heuristic uppkommer enligt Slovic et al. när individen förlitar sig på sådana snabba och 

automatiska affektiva responser. Vid beslutsfattande kan djupare analyser vara nödvändiga, 

men snabbare och effektivare beslut kan nås när individen följer sina känslor och affekt. 

Zajonc underströk år 1980 att de första reaktionerna på stimuli oftast är affektiva och övergår 

sedan till ett analytiskt processande av information, för att slutligen omvandlas till ett beslut. 

De affektiva mekanismerna styr på så sätt beslutsfattandet i ett försök att göra det så effektivt 

och tidsbesparande som möjligt (Slovic et al., 2004). 

 

Affect heuristic kan leda till att risker och nytta bedöms på motsatta sätt beroende på hur 

individen resonerar kring situationen och hur individen känner. När individen är positivt 

inställd till en handling anses nyttan vara större och riskerna mindre. Det motsatta gäller när 

individen är negativt inställd till en viss handling och därmed bedömer riskerna som större än 

nyttan. Finucane et al. fann även ett samband mellan detta motsatsförhållande och tidspress, 

vilket visade att när försökspersonerna var under tidspress ökade deras användning av affect 

heuristic markant (Slovic et al., 2004). 

 

Medan det analytic system följer ett logiskt och analytiskt tänkande utmärks det 

experiential system av en affektiv kodning av verkligheten i form av bilder och 

föreställningar, d.v.s. en individs upplevelse av en situation är länkad till en specifik känsla. 
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Detta experiential system ger upphov till att affect heuristics styr individers bedömningar. I en 

studie genomförd av Slovic et al. år 2000 fick psykologer och psykiatriker bedöma en patients 

sannolikhet för att bete sig våldsamt under en period av sex månader efter att han eller hon 

blivit utskriven. Forskarna manipulerade studien genom att ge bedömarna ett expertutlåtande i 

form av relativa frekvenser, t.ex. att av 100 patienter i likhet med den utskrivne, uppskattas 10 

stycken begå en våldshandling. Den andra manipulationen bestod i att experten uttalade sig i 

sannolikheter, t.ex. att av 100 patienter i likhet med den utskrivne uppskattas 10 % begå en 

våldshandling. Resultaten visade att psykologerna och psykiatrikerna som bedömde patienten 

utifrån de relativa frekvenserna ansåg denne vara farligare än när risken för våld presenterades 

procentuellt. Slovic et al. förklarade resultaten med att de relativa frekvenserna är affektivt 

laddade och ger upphov till obehagliga föreställningar om patientens våldsbeteende. När 

försökspersonerna presenterades med en uppskattning av sannolikheten för patientens 

våldsbrott uppfattades riskerna som lägre och föreställningarna var mer välvilliga gentemot 

patienten (Slovic et al., 2004).  

 

Fastän affect heuristic har varit en grundläggande mekanism för människans överlevnad 

under evolutionens gång och underlättat riskbedömningar, kan den även leda till 

missuppfattningar och misstag. Det analytiska tänkandet har utvecklats som ett komplement 

till affekter och är en mycket viktig del i människors beslutsfattande. Reklambranschen 

använder sig ofta av manipulation för att skapa affektiva reaktioner hos mottagarna i ett 

försök att dra till sig fler konsumenter. Ett annat sätt på vilket affekt är missledande är 

individers begränsade förmåga att skilja på större tal jämfört med tal som ligger nära noll, 

t.ex. är det lättare att reagera känslomässigt på en persons död i jämförelse med tusentals 

döda. Missbruk av olika slag styrs även av affekt p.g.a. det glädjefyllda och behagliga 

förknippat med berusningsmedlet (Slovic et al., 2004).  

 

Den kognitiva dimensionen i beslutsfattande 

En individs beslutsfattande är en process baserad på kognitiv, affektiv, psykobiologisk 

och socio-kulturell påverkan. Beslutsfattande kan inte ses som endast en produkt av en av 

dessa dimensioner, utan snarare rör det sig om en process som omfattar ett samspel mellan 

alla dessa (Boyer, 2006). Kompetens i beslutsfattande hos ungdomar har i stor utsträckning 

utgått från Piagets teori om formella operationer, vilket innebär en förmåga hos ungdomar att 

tänka systematiskt kring alla logiska relationer inom ett problem samt förmågan till ett 

abstrakt tänkande (Cole, Cole, Lightfoot, 2005). Piagets utgångspunkt ifrågasätts däremot av 
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andra forskare som anser att beslutsfattande består av en multikomponent process (Boyer, 

2006).  

 

Enligt Byrnes, Miller & Reynolds (1999) utgörs det första steget i beslutsfattandet av en 

målformulering. Därefter identifierar och värderar individen sina möjligheter att uppnå målet 

och ställer samman en rad alternativ. Individen måste vara beredd att fullfölja de handlingar 

som gör att målet nås samtidigt som en utvärdering av tänkbara konsekvenser av de olika 

alternativen sker (Byrnes et al., 1999). Detta moment innebär att individen vid 

beslutsfattandet räknar med att de olika alternativen i framtiden kommer att föra med sig 

antingen välbehag eller smärta. Individen uppskattar hur stor sannolikheten är för att någon av 

konsekvenserna kommer att ske, antingen positiva eller negativa, och väljer det alternativ som 

för med sig det i genomsnitt största välbehag. Att räkna med välbehag är sammankopplat med 

ett ökat risktagande (Mellers & McGraw, 2001).  

 

Byrnes menar att framgång borde vara nära sammankopplat med individens förmåga att 

skilja mellan beslutsalternativ som ger goda resultat och de som ger dåliga. Kompetenta 

beslutsfattare använder sig av tillvägagångssätt som övervinner hinder och möjliggör för dem 

att nå sitt mål. Denna process innefattar t.ex. att individen söker råd hos andra människor eller 

väger alternativens för- och nackdelar. Byrnes hävdar att individer med bristfällig förmåga till 

beslutsfattande torde ha fler upplevelser av misslyckande och negativa utfall i vardagslivet 

(Byrnes, 2002).  

 

Vetskapen om vilket som är det bästa sättet att nå målet antyder inte nödvändigtvis att 

individen kommer att utföra just det handlandet i det verkliga livet. Det finns alltså en skillnad 

mellan att ha kunskap om ett bra beslut och att verkligen genomföra den handling som krävs 

för att nå målet. Problem kan uppstå när en individ har en impulsiv personlighet och väljer 

första bästa alternativ utan att reflektera över sina valmöjligheter eller när en person med 

känslomässig karaktär fokuserar på endast ett alternativ utan att ta till sig andra perspektiv. 

Hur mycket ansträngning som borde ägnas åt ett beslut beror på vilket typ av fråga individen 

ska ta ställning till. Kompetenta beslutsfattare gör noggrannare analyser av viktiga beslut, 

men ägnar mindre tankeverksamhet vid obetydliga beslut (Byrnes, 2002).   
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Emotioners påverkan på beslutsfattande 

Den kognitiva komponenten i beslutsfattande har på senare år kompletterats med 

forskning kring hur emotioner påverkar beslutsprocessen. Ett moget beslutsfattande utmärks 

av förmågan hos individen att utnyttja kompetenser från en rad områden såsom emotionell-, 

kognitiv- och social kompetens (Boyer, 2006). Enligt Becharas, Damasios et al. Somatic 

marker hypothesis (SMH) är det individens känslomässiga reaktioner på positiva och negativa 

konsekvenser som styr vilka beslut som fattas i riskfyllda och osäkra kontext. Hypotesen 

syftar till att förklara att känslor används för att förutsäga framtida konsekvenser av specifika 

situationer i form av att antingen varna eller sporra individen till handlande (Bechara & 

Damasio, 2005). När en individ inte har förmågan att ta till sig sina känslor och låta dem vara 

en del i beslutsfattandet kan inga rationella beslut fattas och därmed ökar risktagandet. 

Känslomässigt oförmögna individer har en tendens att göra mer riskfyllda val fastän det inte 

är förnuftigt. Dessa individer skiljer sig inte från normala individer i kognitiv skicklighet, men 

har en bristande förmåga i sin emotionella funktion som hindrar dem från att låta känslorna 

vara en del i beslutsfattandet (Boyer, 2006). 

 

En viktig faktor i tendensen till risktagande anses vara impulsivitet. Individer med detta 

personlighetsdrag väger inte för- och nackdelar vid beslut, utan resonerar snabbt och 

oreflekterat. Orsaken till impulsivitet kopplas samman med den känslomässiga regleringen 

och tros bero på individens oförmåga att hämma kortsiktiga belöningar till förmån för 

långsiktighet. Bristen på reglering innebär att individen fattar riskfyllda beslut som leder till 

förluster och riskfyllda situationer förstärks ytterligare i provokativa och frustrerande 

sammanhang. Byrnes et al. Self-regulation model i beslutsfattande förklarar riskbeteende som 

ett resultat av brist på reglering och att denna brist får individen att kringgå processer i 

beslutsfattande av stor betydelse (Boyer, 2006), t.ex. att analysera potentiella positiva och 

negativa konsekvenser (Furby & Beyth-Marom, 1992). Teorin gör gällande att 

regleringskapaciteten utvecklas under ungdomsåren. Förekommandet av en interaktion mellan 

affekt och kognition betonas i teorin i form av att individens affekt anses påverka den 

kognitiva utvärderingen i en beslutsfattarsituation. Psychosocial maturity theory of criminal 

and antisocial behaviors utvecklat av Steinberg et al. (Boyer, 2006) fokuserar på 

återhållsamhetens betydelse för ett anpassat beteende där återhållsamhet karakteriseras av en 

förmåga att begränsa impulsivitet och att kunna bedöma en situation innan agerande sker 

(Steinberg, 2007). Teorin har i studier fått stöd och forskarna har funnit att vuxna är mer 



 8

psykosocialt mogna samt att de tenderar att fatta beslut som är mer socialt ansvarsfulla än 

tonåringar (Boyer, 2006).  

 

När en individ ska fatta ett beslut uppkommer, som tidigare beskrivits, en medvetenhet 

och förväntan om att de val som finns tillhands kan leda till olika resultat. Individen förställer 

sig således de tänkbara konsekvenserna av ett beslut och i anslutning till detta även de 

framtida känslor associerade med de olika scenarierna (Zeelenberg & Beattie, 1997). Både 

känslor av ånger och glädje tas i beaktande i utvärderingen av de val som finns. Enligt 

Subjective Expected Pleasure Theory väljer människor det alternativ som förväntas öka deras 

välbehag och minska den förväntade smärtan (Furby & Beyth-Marom, 1992). Teorin förklarar 

varför överraskande vinster upplevs som mer glädjande än större och förväntade vinster samt 

att förluster kan ses som en vinst om individen förväntade sig ännu större förluster av en 

handling (Mellers, 2000). Studier som gjorts om beslutsfattarnas strävan efter att så långt som 

möjligt utesluta ånger, har påvisat att undvikandet av känslor av ånger kan leda till större 

risktagande eller riskaversion, beroende på formen av feedback som individen får på 

utkomsten (Mellers, 2000, Zeelenberg and Beattie, 1997). Undvikandet av ånger tycks även 

vara sammankopplat med självkänsla. I en studie genomförd av Josephs, Larrick, Steele och 

Nisbett, fann forskarna att beslutsfattare med högre självkänsla var opåverkade av den 

feedback som gavs efter att ett beslut fattats, medan det motsatta gällde för deltagare med lågt 

självförtroende, d.v.s. de senare fattade beslut så att de inte skulle behöva uppleva ånger vid 

feedback av konsekvenserna (Mellers, 2000). Denna intressanta upptäckt av Josephs et al. 

ledde till en vilja att inkludera en prestationsbaserad självkänsloskala i författarens uppsats 

som mäter huruvida individen har en självkänsla baserat på egna prestationer. Dessa individer 

utmärks av ett starkt behov utav att vara ”duktiga” för att vara nöjda med sig själva 

(Arbetslivsinstitutet, 2002). Syftet med skalan var att mäta huruvida denna typ av självkänsla 

påverkar konsolideringen av ett beslut, d.v.s. om individer med denna typ av självkänsla 

förstärker attraktiviteten hos det valda alternativet i större utsträckning, än individer som inte 

har en prestationsbaserad självkänsla.  

 

Beslutsfattare upplever mer ånger vid negativa händelseförlopp om de känner att dessa 

har varit under deras kontroll. Liknande fenomen har påvisats i andra studier där ånger oftare 

finns hos individer som varit aktiva i utlösandet av en negativ händelse än individer vars 

inaktivitet utmynnade i en negativ situation. Upprepade val som ledde till negativa utkomster 

tycktes i en studie av Inman och Zeelenberg (2000) däremot skapa större ånger vid inaktivitet 
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än vid aktivitet, t.ex. när en konsument systematiskt valde en vara som varje gång visade sig 

vara av dålig kvalitet. I fall där inaktivitet väljs framför aktivt handlande blir den långsiktiga 

upplevelsen av ånger större (Mellers, 2000).  

 

Kognitiv dissonans 

Teorin om Kognitiv dissonans som utvecklades av Festinger fokuserar på individens 

kognitiva element (Brownstein, 2003), t.ex. kunskaper, åsikter och trosuppfattningar om sig 

själv och omvärlden (Beasley & Joslyn, 2001) samt hur dessa påverkar hans/hennes 

beteenden. De kognitiva elementen kan upplevas antingen som kongruenta eller som 

inkongruenta (Brownstein, 2003). Dissonans uppkommer när t.ex. ett beteende utförs som 

inte är förenligt med de värderingar som individen har och ger därmed upphov till känslor av 

obehag. För att reducera dissonansen motiveras individen (Sweeney, Hausknecht, Soutar, 

2000) till att förändra sina kognitiva element så att de blir mindre dissonanta i förhållande till 

varandra. Festinger hävdar att det i varje beslutssituation förekommer en kognitiv dissonans, 

eftersom det valda alternativet har vissa dåliga egenskaper och varje förkastat alternativ har 

vissa goda egenskaper (Brownstein, 2003).  

 

Under beslutskonflikten påstår Festinger att alternativen behandlas objektivt och att det 

inte sker någon partiskhet i utvärderingen av ett av alternativen i förbeslutsfasen. Förändringar 

i attraktivitet kommer inte att vara systematiska och det borde inte förekomma någon 

spridning i attraktivitet till fördel för det alternativ som slutligen väljs (Festinger, 1964). 

Däremot kommer en spridning av attraktivitet att bli observerbar i efterbeslutsfasen till fördel 

för det valda alternativet (Beasley & Joslyn, 2001).  

 

När ett beslut väl är taget leder det till en kognitiv omstrukturering där det utvalda 

alternativet blir förstärkt, s.k. bolstering. Festinger ansåg att detta fenomen är det främsta 

uttrycket för defensive avoidance (Janis & Mann, 1977) i och med att beslutsfattaren väljer att 

betona fördelarna med det valda alternativet och samtidigt förminska de potentiella riskerna 

förbundna med det. Bolstering kan även leda till att de icke- valda alternativen anses ha lägre 

attraktivitet och vara förbundna med större risker i jämförelse med det valda alternativet. 

Därmed sker en spridning i skattningarna av attraktivitet mellan det valda alternativet och de 

icke- valda (Brownstein, 2003).  
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De två förutsättningar för att bolstering ska ske är för det första att beslutsfattaren 

upplever en påtaglig beslutskonflikt som omöjliggör för individen att fatta ett enkelt beslut. 

För det andra har beslutsfattaren förlorat hoppet om att finna en lösning som kan tänkas vara 

mer adekvat, än det bristfälliga alternativet som tas i beaktande. Defensive avoidance i en 

beslutssituation visar sig antingen genom att beslutsfattaren skjuter upp beslutet om det är 

möjligt, procrastinating, överför ansvaret till en annan person, shifting responsibility, t.ex. en 

arbetskamrat eller genom bolstering av det minst obehagliga alternativet genom att överdriva 

alternativets positiva konsekvenser eller välja att förminska alternativets tänkbara negativa 

konsekvenser (Janis & Mann, 1977). 

 

Baserat på psykologiska experiment har forskare kommit fram till att när människor väl 

förpliktigar sig till ett beslut så undviker de ofta dissonant information och utvärderar 

dissonanta meddelanden partiskt i ett försök att upprätthålla spridningen mellan alternativen. 

Enligt Festinger innebär ett öppet förpliktigande av ett val att bolstering kan komma till 

uttryck (Janis & Mann, 1977) och han framhåller att människor tenderar att objektivt 

utvärdera sina alternativ innan de fattar sitt slutgiltiga beslut (Festinger, 1964).  

 

När beslutsfattaren är tvingad till att göra ett val tar han/hon ställning till om ny 

information kan tänkas tillkomma eller inte. Om ingen ny information kan tillföras väljs det 

minst obehagliga alternativet. Detta alternativ konsolideras genom användandet av olika typer 

av defensive avoidance och egenkonstruerade rationaliseringar för att skapa en spridning av 

alternativen. I en situation där individen har möjlighet att tillföra ny information till det beslut 

som han/hon ska ta ställning till kommer individen inte att uppvisa en spridning av 

alternativen till dess ett förpliktigande blir aktuellt (Janis & Mann, 1977).  

 

Sweeney, Hausknecht & Soutar (2000) menar att Festingers förklaring av dissonans är 

otydlig eftersom den inte klargör om dissonans är ett kognitivt eller emotionellt tillstånd. 

Fenomenet uppstår på ett kognitivt plan när t.ex. en åsikt är formad och individens kognition 

styrs åt olika håll (Sweeney et al., 2000) och individen upplever en inkongruens som 

motiverar denne till att reducera obehaget (Elliot & Devine, 1994). Utöver detta tycks 

Festinger även anföra betydelsen av en emotionell komponent då han konstaterar att vissa 

individer finner det olidligt att uppleva dissonans. Sweeney et al. konstaterar att det med 

största sannolikhet förekommer en interaktion mellan den kognitiva och emotionella 

komponenten vid beslutsfattande (Sweeney et al., 2000). 
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Conflict, choice and commitment 

Janis och Manns (1977) teori Conflict, choice and commitment utgår från att det för 

individen skulle vara allt för överväldigande att ta till sig all tillgänglig information om de 

existerande alternativen när ett beslut ska fattas. Dessutom innebär beslutsfattande ofta att ett 

val av ett optimalt alternativ måste ske under tidspress vilket utesluter noggranna 

efterforskningar och djupare analyser. Att fatta rationella beslut anses vara värdefullt, men 

människans affekt och omedvetna motiv formar beslutsfattandet i samverkan med de 

kognitiva förmågorna. Janis & Mann väljer att kallas denna känsloladdade kognition för hot 

cognitions och definierar begreppet som tänkandet kring känsloladdade och livsviktiga frågor. 

Motsatsen till hot cognitions är cold cognitions som berör problemlösning av vardaglig och 

rutinmässig karaktär (Janis & Mann, 1977). 

 

Beslutskonflikter 

Intensiva konflikter uppkommer i samband med att viktiga beslut ska fattas och kan 

utvecklas till att bli akuta när beslutsfattaren inser att de olika valmöjligheterna kan leda till 

allvarliga förluster. Individens kännedom om svårigheten att ändra sig när ett val väl har 

gjorts (Janis & Mann) och i anslutning till detta rädslan för ånger, försvårar ytterligare 

konflikten (Sweeney et al., 2000). Definitionen av en beslutskonflikt är enligt Janis & Mann 

upplevelsen av att samtidig vilja acceptera och förkasta ett beslutsalternativ vilket leder till 

bl.a. känslor av tveksamhet, osäkerhet och emotionell stress. Detta resonemang väckte 

författarens intresse för att undersöka huruvida känslor av ångest påverkas efter att deltagarna 

tagit sitt beslut, d.v.s. om de har upplevt en beslutskonflikt. Genom att inkludera 

självskattningsformuläret State-trait anxiety inventory (STAI) (Spielberger, Gorsuch, 

Lushene, 1970) kunde detta mätas. Formuläret mäter en individs upplevda grad av ångest 

genom ett antal påståenden. Ett antagande är att om ingen konflikt upplevs av beslutsfattaren, 

kommer dennes ångestnivå att vara låg och därmed inte uppmuntra individen till djupare 

eftertänksamhet vid beslutsfattandet. Detta kommer enligt Janis & Mann med stor sannolikhet 

att leda till beslut av dålig kvalitet och så småningom resultera i ånger samt att individen inte 

fullföljer sitt beslut (Janis & Mann, 1977).  

 

Differentiering och konsolidering vid beslutsfattandet  

Viktiga beslut kännetecknas av en medvetenhet om att individen tar ställning till 

alternativ i beslutsprocessen och en medvetenhet om vilka konsekvenserna kan bli (Salo, 

2000). Teorin Differentiering och Konsolidering (Diff-Con) förklarar att det sker en 
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separation av alternativ både före och efter ett beslut samt att förbeslutsfasen fungerar som ett 

förberedande moment inför efterbeslutsfasen (Svenson, 1992). Erfarenhet har t.ex. lärt 

individer att beslut som fattas vid en viss tidpunkt inte alltid visar sig vara fördelaktiga i 

framtiden (Zeelenberg & Beattie, 1997). För att undvika ånger blir det viktigt att 

differentieringen mellan de föreliggande alternativen blir tillräckligt stor för att minska risken 

för efterbeslutsånger (Svenson, 1996). 

 

Under förbeslutsfasen minskas ett större antal preliminära beslutsalternativ till ett 

kognitivt hanterbart antal. Därefter kommer ett preliminärt val att göras och ställas mot de 

återstående konkurrerande alternativen. Processen där ett visst alternativ skiljs ut från de 

andra kallas för differentiering och leder till att det valda alternativet i beslutsprocessen inte 

bara ska vara det bästa, utan överlägset bättre än de konkurrerande alternativen (Svenson, 

1996). Differentiering anses vara en aktiv process i vilken beslutfattaren applicerar olika 

beslutsregler och olika typer av strukturell differentiering på sina beslutsalternativ. Det är 

viktigt att understryka att valet av differentiering är förhandlingsbart då beslutsfattaren själv 

kan välja vilka beslutsregler som ska användas och inom vissa gränser även hur individen vill 

representera beslutsproblemet (Svenson, Rayo, Andersen, Sandberg, Svahlin, 1994). I motsats 

till Festingers teori utgår Janis & Mann från att det inte finns någon skillnad mellan 

förbesluts- och efterbeslutsfasen och att omvärderingar av systematisk natur sker både före 

och efter ett beslut i ett försök att uppnå en konfliktlösning, conflict resolution (Davidson & 

Kiesler, 1964). De anför även att bolstering kan uppkomma innan en individ känner en 

förpliktelse gentemot ett viktigt beslut. Janis & Mann anser att fenomenets ändamål är att 

upprätthålla en kognitiv konsistens och att eliminera en del av den stress som en 

efterbeslutskonflikt kan bidra till, t.ex. i form av att känslor så som ånger och rädsla undviks. 

Författarna framhåller även att spridningen av alternativen i förbeslutsfasen liknar den 

spridning som förkommer i konsolideringsfasen (Janis & Mann, 1977). 

 

Under tiden efter beslutet styrks dess överlägsenhet genom konsolidering som försvarar 

det mot känslor av ånger och risken att behöva göra om beslutet. En hög grad av 

differentiering och konsolidering minskar risken för ånger efter att beslutet har fattats 

(Svenson, 1996). Ju högre grad av differentiering som stödjer det valda alternativet, desto 

lägre blir risken för ånger. Konsolideringen tar sig uttryck i att differentieringen som lade 

grund för det valda beslutet förstärks eller försvaras i efterbeslutsfasen, t.ex. kan individen 

omedvetet förstärka fördelarna med det valda alternativet (Svenson, 1992).  
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Diff-Con teorin beskriver tre typer av differentieringsprocesser varav den första, 

holistisk differentieringsprocess, är snabb och oftast omedveten (Svenson, 1996) t.ex. vad en 

individ ska äta till frukost. Processdifferentiering är den andra processen som innebär att 

beslutsregler används för att förändra bedömningar av beslutsalternativen eftersom det 

föreligger målkonflikter mellan dessa. (Svenson, 1996). Under processdifferentieringen 

granskas först alternativen, för det mesta fler än två stycken, för att påbörja en eliminering av 

vissa alternativ. Beslutsreglerna består av kompensatoriska som innebär att nackdelarna vägs 

upp av alternativets fördelar i en beslutssituation. T.ex. kan en dyr vara köpas trots sitt pris 

eftersom den anses vara av hög kvalitet. Icke-kompensatoriska regler innebär att en 

övervägning eller uteslutning av alternativ sker vars egenskaper anses hamna under en viss 

kriterienivå. Tillämpningen av icke-kompensatoriska regler kan innebära att t.ex. en vara har 

ett bra pris, men att den utseendemässigt inte motsvarar kraven och därmed väljs bort. Denna 

typ av beslutsregler kan även leda till uteslutandet av alternativ som generellt sett vore bättre 

än de återstående alternativen. T.ex. kan tillämpningen av den konjunktiva regeln leda till 

valet av ett alternativ baserat endast på en fördelaktig egenskap, trots att det i sin helhet är 

sämre än de redan eliminerade alternativen (Svenson, 1992), t.ex. rökning som ger upphov till 

välbehag, men riskerar att skada hälsan (Sweeney et al., 2000).  

  

Därefter sker kompromisser i beslutsprocessen, d.v.s. kompensatoriska regler används. 

Vid tillämpningen av de olika reglerna förstärks fördelarna hos det valda alternativet och ju 

större separationen mellan alternativen är, desto större blir differentieringen. De olika regler 

som individen tillämpar pekar ofta mot valet av ett alternativ som med stor sannolikhet blir 

det slutgiltiga valet. Addition of utilities rule fastställer t.ex. ofta med stor sannolikhet det 

slutgiltiga valet av beslutsalternativ eftersom den ofta sammanfaller med andra reglers 

bedömning av det bästa alternativet, t.ex. att valet av en viss bil anses vara en god affär både 

ekonomiskt, utseendemässigt samt att den bedöms vara säker. Under konsolideringsfasen 

upprepas dessa beslutsregler från förbeslutsfasen i ett försök att upprätthålla differentieringen. 

Regler som inte använts i förbeslutsfasen kan tillämpas i efterbeslutsfasen för att befästa det 

tagna beslutet (Svenson, 1992). 

 

Strukturell differentiering utmärks av att en mental representation som betonar 

fördelarna med det valda alternativet (Svenson, et al., 1994). Denna typ av differentiering 

delas in i fyra kategorier: attraktivitetsstrukturering, betydelsestrukturering, faktastrukturering 
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samt strukturering av beslutsproblem. Attraktivitetsstrukturering innebär att representationen 

av beslutsproblemet i efterbeslutsfasen förändras för att understödja en eller flera 

beslutsregler. Detta leder till att det sker en omvärdering av egenskaper som kommer att vara 

fördelaktiga för det valda alternativet för att öka skillnaden mellan detta och de konkurrerande 

alternativen. Ett exempel på attraktivitetsstrukturering är när individen börjar nedvärdera de 

konkurrerande alternativens egenskaper för att sedan konkludera att det valda alternativet trots 

allt var det bästa valet. Den andra kategorin inom den strukturella differentieringen är 

betydelsestrukturering som kommer till uttryck genom att egenskapernas grad av betydelse 

kan komma att omstruktureras för att återigen stödja det valda alternativet. Till en början kan 

en viss egenskap anses ha ett högt värde, men förlora sin betydelse vid fortsatt 

differentieringen av alternativen. I faktastrukturering blir representationen av fakta riktad till 

att förstärka differentieringen mellan det valda alternativet från dess närmaste konkurrenter 

genom att ägna sig åt önsketänkande eller selektiv uppmärksamhet. Denna typ av 

strukturering kan t.ex. ske när en individ ska välja mellan en dyrare och billigare bil, men 

väljer den billigare p.g.a. ekonomiska skäl, vilket i efterhand leder till att köparen minns priset 

på den bortvalda bilen som mycket högre än vad det egentligen var. Den slutliga kategorin 

strukturering av beslutsproblem betyder vissa beslutsproblem kan ge upphov till att nya 

alternativ skapas p.g.a. att de ursprungliga ansågs vara dåligt definierade (Svenson, 1992). 

Denna studie undersöker främst strukturering och omstrukturering av fakta.  

 

Graden av engagemang står i förhållande till hur mycket differentiering som förkommer 

i förbeslutsfasen (Svenson et al., 1994), d.v.s. ju mer engagerad en individ är i sitt beslut, 

desto mer kommer alternativen att differentieras både i förbeslutsfasen och i 

konsolideringsfasen. En starkare grad av differentiering återfinns även när viktigare beslut ska 

fattas, vid beslut som kräver mer handling från beslutsfattarens sida, beslut med verkliga 

konsekvenser, oåterkalleliga beslut och i beslut där beslutsfattaren har ett större ansvar. Vid 

gynnsamma konsekvenser av ett beslut understöds den grad av differentiering som skapades 

under tiden som beslutet fattades och gör därmed konsolideringsprocessen okomplicerad. 

Även om ett beslut är fördelaktigt kan det ge upphov till att beslutets attraktivitet hotas. T.ex. 

om individen måste försaka något annat till förmån för det valda alternativet (Svenson, 1992).  

 

Svenson & Lindolm (2007) har i en studie undersökt hur minnet av fakta påverkas före 

och efter ett svårt medicinskt prioriteringsbeslut. Studien visade att deltagarna mindes fakta 

som understödde deras val av patient i prioriteringsfrågan, vilket är i linje med Diff-Con 
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teorin. Det valda alternativet förstärktes i högre grad än vad som var objektivt möjligt och 

uppvärderades i högre utsträckning jämfört med det icke-valda alternativet. Resultaten 

åskådliggör det faktum att beslutsfattare konsoliderar sina beslut i minnet för att känna sig 

trygga över sina beslut. Svenson & Lindholm fann även att deltagare som var mer engagerade 

konsoliderade i lägre utsträckning jämfört med dem som var mindre engagerade.  

 

Ångestens påverkan på kognitiva funktioner 

En studie genomförd av Butler & Mathews syftade till att undersöka hur kognitiva 

processer fungerar hos ångestfyllda individer. Deltagarna fick först utföra en enkät som 

handlade om tio oklara situationer där de fick göra bedömningar, t.ex. ”Du vaknar mitt i 

natten för att du tror att du hörde ett ljud, men det är knäpptyst” åtföljt av en fråga, t.ex. ”Vad 

tror du väckte dig?”. Därefter fick deltagarna fylla i ytterligare en enkät som mätte deras 

subjektiva uppfattning av hur dåligt de skulle må till följd av olika typer av händelser. 

Slutligen fick deltagarna fylla i ett antal påståenden där de skulle uppge sannolikheten för att 

de själva respektive andra skulle kunna utsättas för positiva och negativa händelser. Materialet 

som analyserades visade att ångestfyllda individer i högre grad tolkade oklara situationer som 

mer hotfulla än kontrollgruppen. Enkäten som mätte hur dåligt deltagarna skulle må p.g.a. av 

olika händelser, visade att ångestfyllda deltagare upplevde att de i högre grad skulle må dåligt 

jämfört med kontrollgruppen. Den tredje och sista enkäten påvisade att ångestfyllda individer 

i högre grad ansåg att något negativt skulle hända de själva, men ansåg inte att sannolikheten 

för detta var lika stor för andra. Butler & Mathews hävdar att när ångestfyllda individer 

uppfattar en situation som hotfull och därmed upplever ångest, kan denna känsla förstärkas 

p.g.a. att tillgängligheten till gamla hotfulla minnen ökar. Detta leder till en överskattning av 

riskerna förbundna med händelsen och att ångestnivån upprätthålls (Butler & Mathews, 

1983).   

 

Gasper & Clore fann i sin studie om hur ångest påverkar riskbedömningar, att 

ångestfyllda individer är ovilliga att bortse från sina negativa känslor i bedömandet av risker. 

Det tycks som om dessa individer använder ångest som vägledare i riskbedömningar och 

tolkar denna ångest som en relevant källa utifrån vilken de tar ställning till olika beslut. 

Ångestfyllda individer uppfattar lättare ångest- relevant information och litar i högre grad på 

denna informationskälla, vilket leder till ökade riskbedömningar. Denna tillit är framförallt 

stark när det gäller personliga risker, t.ex. sannolikheten för att de själva ska bli rånade anses 

vara stor, i motsats till när riskerna är icke-personliga, t.ex. anses risken för att en klasskamrat 
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blir misshandlad mindre. Den affektiva dispositionen, vare sig den innebär upplevelsen av 

positiva eller negativa känslor, tycks uppmuntra individer till att lita på det affekt som är mest 

framträdande i deras liv. Det är möjligt att den affektiva dispositionen fungerar på ett liknande 

sätt som stereotyper, i form av att individer använder sina egna känslor i tolkandet av 

omvärlden och därmed kan upprätthålla en upplevelse av kontinuitet och konsistens. Detta 

kan förklara varför individer med låg grad av ångest bedömer risken för att de själva ska 

drabbas av en negativ händelse som låg. I Gasper & Clores studie bedömde individer med låg 

grad av ångest att icke-personliga risker hade en större sannolikhet att inträffa, än att de själva 

skulle råka ut för en riskfylld situation. Eftersom ångesten inte är framträdande hos dessa 

individer, blir deras tolkning av omvärlden och dess risker konsistent med deras affekt 

(Gasper & Clore, 1998). Ångestfyllda individers ökade riskbedömningar ledde till en vilja att 

inkludera självskattningsformuläret State-trait anxiety inventory (STAI) inte bara för att mäta 

förekomsten av en beslutskonflikt, utan även för att testa hypotesen om huruvida graden av 

ångest hos deltagarna påverkar konsolideringen (Spielberger et al., 1970). 

 

Könsskillnader i riskbedömning - och beteende 

Byrnes, Miller och Schafer (1999) fann i sin meta-analys över könsskillnader i 

risktagande att de manliga deltagarna generellt tog större risker än de kvinnliga. Forskarna 

betonade däremot att det manliga och kvinnliga risktagandet varierade i förhållande till ålder 

och sammanhang, t.ex. förekom det små könsskillnader i rökning, men större könsskillnader i 

risktagande vid bilkörning. Observerbara beteenden som klassades som riskabla uppvisade 

större könsskillnader än hypotetiska frågor som deltagarna tog ställning till. Denna upptäckt 

ledde till att forskarna drog slutsatsen om att skillnader i risktagande i relation till kön blir 

som påtagligast när en handlig blir utförd i verkligheten, d.v.s. män och kvinnor kan skatta ett 

visst beteende på liknande sätt, men när beteendet ska utföras av de själva i verkliga livet 

uppkommer skillnader (Byrnes, Miller & Schafer, 1999). 

 

Emotioners påverkan på risktagande har utretts av Fessler, Pillsworth, Flamson (2004) 

utifrån ett evolutionärt perspektiv. Forskarna menade att ilska och avsmak har motsatta 

effekter på risktagande hos respektive kön och fann att ilskna män ökade sitt risktagande, 

medan kvinnor som kände avsmak reducerade sitt risktagande. Eftersom känslor har en aktiv 

roll i beslutsfattande kan de styra hur en individ väljer att se på sina valmöjligheter utifrån 

olika perspektiv. Det evolutionära perspektivet understryker att förekomsten av känslor har 

sin grund i att människans beteende från början styrdes av känslor och att dessa var avgörande 
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för fortsatt överlevnad och anpassning. I dagens moderna samhälle anses känslor inte fylla 

samma anpassningsfunktion bl.a. med tanke på de hälsoproblem som finns till följd av 

överkonsumtion av onyttiga fetter och socker. Teorin gör gällande att män under evolutionens 

gång fick betydande fördelar genom att uppvisa en villighet till risktagande för att utgöra ett 

hot mot överträdare. För kvinnor var villigheten till risktagande inte nödvändig i samma 

utsträckning eftersom männen stod för trygghet och beskydd samt att fördelen med att stå 

över kvinnliga rivaler inte var värd i proportion till risktagandet. I kampen mot överträdare 

var det rimligt för forskarna att förutsätta att ilska var en grundläggande komponent hos män 

som ökade risktagandet. Ilska antogs inte leda till större risktagande hos kvinnor. Teorin anses 

bekräfta den bild som återspeglar dagens samhällen baserat på kännedomen om att män i 

högre grad förekommer i våldsamma konflikter samt mäns större benägenhet att ställa till 

svars en person som gett upphov till deras ilska. I det senare fallet väljer kvinnor oftare att 

söka stöd hos andra eller att skada personens sociala status genom skvaller. Campbell fann att 

även om situationer som uppväcker ilska leder till främjandet av risktagande både hos män 

och kvinnor, så hindrar rädslan kvinnor från att agera ut på ett riskfyllt sätt. 

 

Denna studie avser att undersöka beslutsfattande, riskbedömningar samt huruvida ångest 

och prestationsbaserad självkänsla påverkar dessa funktioner. Skillnader i benägenheten till 

risktagande mellan könen har belysts i Byrnes, Millers & Schafers (1999) meta-analys och har 

väckt frågan om skillnader i konsolidering existerar mellan män och kvinnor. Med anledning 

av att beslutsfattande och riskbedömningar är en process bestående av bl.a. emotionella och 

kognitiva komponenter, testas även betydelsen av ångest och prestationsbaserad självkänsla i 

beslutsfattandet samt deltagarnas eventuella omstrukturering av fakta för att förstärka det 

valda alternativet. I Svenson & Lindholms (2007) studie fann forskarna att deltagarna 

uppgraderade det valda alternativet i högre grad än det icke-valda, vilket tydde på en 

konsolideringsprocess. Deras studie om konsolidering i anslutning till ett medicinskt 

prioriteringsbeslut har delvis varit en utgångspunkt för denna undersökning.  

 

Följande hypoteser kommer att testas: (a) Manliga och kvinnliga deltagare antas skilja 

sig åt i sitt beslutsfattande och sina riskbedömningar på så sätt att kvinnor antas vara mer 

försiktiga i sitt beslutsfattande och välja den kvinnliga patienten i högre utsträckning, detta 

p.g.a. att fler aspekter talar till kvinnans fördel. Kvinnor antas även ge högre riskbedömningar 

på aspekterna, i linje med Byrnes, Millers & Schafers (1999) meta-analys om att kvinnor och 

flickor var mindre benägna att ta risker. Män å andra sidan antas fatta ett mer riskfyllt beslut, 
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d.v.s. fler män antas välja den manliga patienten. Detta eftersom valet är förknippat med en 

större risk (baserat på dem i enkäten presenterade fakta om den manliga patienten). Mäns 

riskbedömningar antas vara lägre än kvinnors, i enlighet med Byrnes, Millers & Schafers 

(1999) meta-analys som påpekade att män var benägna att ta risker även om det ansågs vara 

mindre lämpligt. (b) Deltagare med starkare grad av ångest efter taget prioriteringsbeslut antas 

uppleva en större beslutskonflikt och därför konsolidera starkare för att förstärka sitt beslut än 

deltagare med lägre grad av ångest. Ångestfyllda individer antas i denna studie konsolidera 

starkare och vara mer tillfredsställda med sitt beslut, eftersom de vill undvika känslor av 

obehag och förstärker därmed sitt beslut i större utsträckning (Svenson, 1996). De antas även 

ge högre riskbedömningar i linje med Gasper & Clores (1998) studie. (c) Deltagare med stark 

prestationsbaserad självkänsla antas konsolidera starkare än deltagare med svagare 

prestationsbaserad självkänsla, med utgångspunkt från Josephs, Larrick, Steele och Nisbetts 

studie som fann att undvikandet av ånger är sammankopplat med självkänsla (Mellers, 2000). 

Dessutom antas deltagare med stark prestationsbaserad självkänsla även vara mer 

ångestfyllda.  

 

Metod 

Deltagare 

Föreliggande studie omfattade 72 högskolestudenter vid Malmö Högskola, varav 36 var 

män och 36 var kvinnor. Deltagarna var mellan 19 och 39 år gamla (M) 23,1 år (SD = 4,1). 

Enkätundersökningen omfattade två tillfällen, hädanefter benämnda T1 och T2 och deltagarna 

fick genomföra enkäterna under samma dag med en timmes paus mellan det första och andra 

mättillfället. 10 deltagare fick uteslutas då enkäterna vid T2 inte blev ifyllda eller på grund av 

att deltagarna inte ville ta ställning till ett prioriteringsbeslut. Av de 72 deltagarna valde 11 

studenter att inte uppge ålder samt 16 stycken angav inte vad de studerade. Rekryteringen av 

studenter skedde genom ansvariga kursledare som kontaktades på institutionerna IMER 

(Internationell migration och etniska relationer) och Teknik och Samhälle vid Malmö 

högskola. 

 

Material 

Det första formuläret bestod av State- Trait Anxiety Inventory (STAI) (Spielberger et 

al., 1970) med 20 påståenden som mätte grad av upplevd ångest. Formuläret bestod av ett 

antal påståenden t.ex. ”Jag känner mig nervös” och ”Jag känner mig villrådig” och deltagarna 

skulle ta ställning till dessa genom att ringa in siffror mellan 1 och 4 på en Likert-skala, där 1 
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betydde inte alls och 4 betydde väldigt mycket. Högre markering på skalan indikerar högre 

ångest. Formuläret användes endast vid T1 både i början av enkäten samt efter taget beslut. 

Detta för att säkerställa skalans reliabilitet (Cronbach α = .93). Därefter angav deltagarna 

graden av prestationsbaserad självkänsla (PBS) (Arbetslivsinstitutet, 2002) på en Likert-skala 

med fyra frågor där deltagarna indikerade upplevd grad av överensstämmelse mellan 1 

(stämmer inte alls) och 5 (stämmer helt). Frågor som användes var exempelvis ”Jag tror att 

jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig”. Individer med stark 

prestationsbaserad självkänsla har ett starkt behov utav att vara ”duktiga” för att kunna vara 

nöjda med sig själva och pressar sig själva hårt fastän de riskerar att utsätta sin egen hälsa för 

risker (Arbetslivsinstitutet, 2002). För den intresserade läsaren återfinns formulären som 

användes i undersökningen i sin helhet i Appendix. 

 

PBS-skalan åtföljdes av en instruktion om att deltagaren skulle få göra en prioritering 

mellan två patienter som båda behövde opereras för att överleva. Prioriteringsbeslutet gjorde 

att endast en av dem kunde överleva och prioriterades ingen skulle detta leda till att båda dog. 

De två patienternas fall beskrevs utifrån kön, ålder, livslängd utan operation, sannolikhet att 

operationen kommer att lyckas, sannolikhet för överlevnad i 5 år vid lyckad operation och 

slutligen livskvalitet efter operationen. Dessa 5 attribut radades upp jämte 50 mm långa 

horisontella linjer som innehöll tvärstreck som markerade olika förutsättningar för den 

kvinnliga respektive manliga patienten, både innan och efter operationen, angivna i bl.a. år 

och månader. Efter att ha tagit del av denna information vid T1 skulle varje deltagare efter att 

ha tagit del av förutsättningarna för både kvinnan och mannen ta ställning till vem av dem 

som skulle opereras. 

 

Därefter följde ett antal frågor om hur informationen de tagit del av talade för att 

prioritera mannen respektive kvinnan, hur nöjda de var med sitt beslut samt omfattningen av 

deras engagemang, exempelvis ”Hur viktig var frågan för dig?” och ”Hur engagerad var du i 

frågan?”. Dessa frågor skulle markeras med tvärstreck på 10 cm långa horisontella linjer. 

Deltagarna fick även rangordna och skatta hur viktiga olika aspekter, t.ex. kön, ålder och 

förväntad livskvalitet, var för deras beslut. Därefter fick deltagarna argumentera för sitt beslut 

för att slutligen återigen genomföra självskattningsformuläret STAI. 

 

Syftet med det andra mättillfället var att kunna konstatera om någon konsolidering hade 

skett på beslutet, skattningen eller rangordningen mellan det första och det andra mättillfället. 
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En timme efter den första enkätundersökningen delades nya enkäter ut som påminde 

deltagarna om det prioriteringsbeslut som de tidigare tagit ställning till och en upprepning av 

de 5 attributen utifrån vilka patienterna skilde sig åt. Deltagarna skulle i detta skede ännu en 

gång återge vem de hade prioriterat till den livsviktiga operationen. Nästföljande uppgift var 

att deltagarna själva skulle markera med tvärstreck på de 50 mm långa horisontella linjerna, 

var de kom ihåg att linjerna låg för varje patient på varje aspekt, baserat på den tidigare 

enkäten. Därefter fick de ringa in den patient de prioriterade vid detta slutliga tillfälle. 

Avslutningsvis förekom samma frågor som i det första formuläret angående hur nöjda 

deltagarna var med beslutet, omfattningen av deras engagemang samt skattningar och 

rangordningar av olika aspekters betydelse vid beslutstagandet. 

 

Användandet av horisontella responsskalor (VAS- Visual Analogue Scales) kan 

förvränga resultatet eftersom dessa är förbundna med två typer av respons bias varav den 

första uppvisar en regressionseffekt mot mitten av skalan och den andra en dragning mot 

skalans yttersta gräns (Svenson & Lindholm, 2007). För att minimera denna bias användes här 

en parvis balansering på de horisontella linjerna i form av att attributet ålder för kvinnan har 

motsvarande placering (20 mm) som attributet livslängd utan operation har för mannen (20 

mm). Attributet ålder för mannen (34 mm) motsvarar placeringen av kvinnans attribut 

livslängd utan operation (34 mm). Detsamma gäller för det tredje och fjärde attributet varav 

det sista attributet är det samma för kvinnan respektive mannen. Både det manliga och 

kvinnliga beslutsalternativet var balanserat över varje attribut (Svenson & Lindholm, 2007). 

 

Vid sammanställningen av deltagarnas bedömningar vid T1 och T2, borde det i en 

konsolideringsprocess där kvinnan prioriteras, bli tydligt att kvinnans ålder omstruktureras till 

att bli lägre och att den förväntade livslängden för mannen blir längre jämfört med den 

framställningen av fakta som presenterades vid T1. En sådan omstrukturering av fakta i direkt 

motsatta riktningar skulle eliminera effekterna av respons bias eftersom markeringarna av de 

två nämnda attributen har exakt samma position på skalorna, d.v.s. 20 mm både för kvinnans 

ålder och mannens livslängd utan operation. Liknande förhållande blir gällande om kvinnans 

livslängd utan operation blir lägre och om mannens ålder ökar i konsolideringsprocessen. 

Attributen för sannolikheten att överleva operationen samt sannolikheten att leva 5 år om 

överlevt operation antas följa samma mönster. Som tidigare nämnts är det sista attributet på 

exakt samma position (25 mm) för både kvinnan och mannen (Svenson & Lindholm, 2007). 

Procedur 
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Kontakt med kursledare på de olika institutionerna vid Malmö högskola togs både 

personligen och genom mail, varefter en överenskommelse nåddes om att det gick bra att dela 

ut enkäterna i respektive klasser. Materialet till T1 delades ut i början av lektionstillfället och 

studien presenterades samtidigt som en undersökning om hur individer gör bedömningar. Den 

första enkäten fylldes i under första timmen av lektionen och den andra enkäten till T2 fylldes 

i en timme senare. Det första formuläret innehöll en skriftlig instruktion om hur uppgifterna 

skulle fyllas i och kompletterades med en muntlig presentation av enkätframställningen. 

Totalt uppgick tiden för ifyllandet av båda enkäterna till cirka 20 minuter.  

 

Information om att studien bygger på frivillighet, rätten att dra sig ur den när som helst 

samt vikten av att skriva antingen sina initialer eller en pseudonym på varje enkät betonades 

muntligen. Information om att materialet skulle komma att behandlas anonymt återgavs i 

enkäten. Dessutom gavs möjlighet till att ställa frågor om det förekom oklarheter av något 

slag både före och under tiden som enkäten fylldes i. Efter att den sista enkäten lämnats in av 

deltagarna delgavs studiens egentliga syfte muntligen och information om att den färdiga 

uppsatsen skulle komma att skickas till de Internetadresser som hade angivits i enkäterna. 

Ingen kompensation för deltagande utgick till studenterna.  

 

Resultat 

 

En majoritet av deltagarna, 60 stycken, valde att prioritera den kvinnliga patienten 

medan 12 stycken valde att prioritera den manliga. Även en majoritet av deltagarna i Svenson 

& Lindholms (2007) studie valde att prioritera kvinnan. Av dem som prioriterade kvinnan i 

denna studie var 33 deltagare kvinnor och 27 män och av de deltagare som prioriterade 

mannen var 9 stycken män och 3 stycken kvinnor.  

 

En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsfaktor, ”kön” och ”val” 

som mellangruppsfaktor samt frågan från enkäten ”hur starkt informationen talade för 

prioritering” av den kvinnliga patienten som beroendevariabel, visade att det fanns en 

signifikant interaktionseffekt för ”kön” och ”val”: F (1,68) = 4,86, p = .031, η2 = .07. Det var 

fler män jämfört med kvinnor som valde att prioritera den manliga patienten. Resultatets 

säkerhet kan ifrågasättas p.g.a. att det var ett relativt få antal män som stod för detta val. Inga 

andra signifikanta resultat kunde påträffas. Det fanns ingen huvudeffekt för ”tillfälle” eller 

interaktionseffekt mellan ”tillfälle” och ”kön”. 
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En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsfaktor, ”kön” och ”val” 

som mellangruppsfaktor samt frågan från enkäten ”hur starkt informationen talade för 

prioritering” av den manliga patienten som beroendevariabel, visade att det fanns en 

signifikant huvudeffekt för ”kön”: F (1,68) = 7,65, p = .007, η2 = .10. Vidare fanns en 

signifikant huvudeffekt för ”val”: F (1,68) = 5,53, p = .022, η2 = .08. Utöver detta fanns en 

signifikant interaktionseffekt för ”kön” och ”val”: F (1,68) = 4,93, p = .030, η2 = .07. Kvinnor 

tyckte i högre utsträckning än män att informationen talade för att prioritera mannen vid båda 

mättillfällena. Kvinnor tyckte dessutom att informationen för att prioritera mannen talade 

betydligt mer till hans fördel i jämförelse med den kvinnliga patienten. Däremot var det fler 

män än kvinnor som valde att prioritera den manliga patienten till operationen. Det senare 

resultatets säkerhet kan däremot ifrågasättas eftersom antalet män som valde den manliga 

patienten var relativt få. Ett t-test för oberoende stickprov genomfördes för att mer utförligt 

jämföra huruvida kvinnor och män skiljde sig i åsikten om att informationen om prioritering 

talade till kvinnans respektive mannens fördel. Inga signifikanta resultat kunde påvisas i 

analysen.  

 

Självskattningsskalan STAI 

För att undersöka hypotesen om män och kvinnor skiljer sig i sina skattningar av ångest 

vid beslutsfattande genomfördes en repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som 

inomgruppsfaktor och ”kön” som mellangruppsfaktor samt ”ångest” som beroendevariabel. 

Analysen visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1,70) = 11,54, p = 

.001, η2 = .14. Det förekom en signifikant skillnad mellan hur deltagarna skattade sin ångest 

vid det första tillfället och hur de skattade ångesten efter taget prioriteringsbeslut. Graden av 

ångest ökade överlag för deltagarna efter taget prioriteringsbeslut. Det fanns även en 

signifikant huvudeffekt för ”kön”: F (1,70) = 8,13, p = .006, η2 = .10. Den upplevda graden av 

ångest vid båda mättillfällena skiljde sig mellan män och kvinnor (se figur 1, nedan). Detta 

blev framförallt påfallande vid T2 då kvinnor (M = 2,2, SD = .41) rapporterade en högre grad 

av ångest än män (M = 1,9, SD = .47). 
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Figur 1. Figuren visar skillnaden i mäns och kvinnors upplevda grad av ångest före (1) och 

efter (2) taget prioriteringsbeslut. 

 

Prestationsbaserad självkänsla 

Ett t-test för oberoende stickprov genomfördes för att jämföra graden av rapporterad 

prestationsbaserad självkänsla hos män och kvinnor. Det förekom ingen signifikant skillnad 

mellan män eller kvinnor. Ytterligare analyser visade att det inte fanns något samband mellan 

ångest och prestationsbaserad självkänsla. Deltagarnas grad av ångest påverkade inte heller 

tillfredställelsen med beslutet, engagemanget, skattningarna och rangordningarna. 

 

Konsolideringseffekter på de fem aspekterna utifrån vilka patienterna skiljde sig åt 

De presenterade markeringarna på varje aspekt från T1, t.ex. ålder, sannolikhet att 

överleva och förväntad livskvalitet, jämfördes med markeringarna som deltagarna själva fick 

göra vid T2. Värdena på markeringarna för det valda alternativet subtraherades med det icke-

valda alternativet för att uppnå en differens för varje aspekt och varje försöksperson. Samma 

procedur upprepades vid T2. För att testa hypotesen om huruvida en konsolideringsprocess 

skett på aspekten ålder samt resterande attribut genomfördes en repeated measures ANOVA 

med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel, ”kön” som mellangruppsvariabel och ”ålder” (diff1) 
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som beroendevariabel. Analysen visade att en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle” förelåg: F 

(1, 70) = 5,2, p = .025, η2 = .07. Deltagarnas markeringar vid T2 på aspekten ålder, skiljde sig 

från de fakta som presenterades vid T1. Deltagarna valde överlag att höja värdet på ålder för 

kvinnan (M = -1,0, SD = 1,5) vid det andra mättillfället jämfört med det första (M = -1,4, SD 

= .00). Det fanns ingen huvudeffekt för ”kön” eller interaktionseffekt mellan ”tillfälle” och 

”kön”.  

 

En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel och ”kön” som 

mellangruppsvariabel samt ”livslängd utan operation” (diff2) som beroendevariabel, visade 

att det fanns en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1, 70) = 39,14, p < 0.01, η2 = .036. 

Deltagarna sänkte livslängden utan operation i T2 för kvinnan (M = .16, SD = 1,7) jämfört 

med T1 (M = 1,4, SD = .00). Det fanns ingen huvudeffekt för ”kön” eller interaktionseffekt 

mellan ”tillfälle” och ”kön”.  

 

En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel och ”kön” som 

mellangruppsvariabel och ”sannolikhet att överleva operationen” (diff3) som beroende 

variabel, visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1, 70) = 47,00, p < 

0.01, η2 = .04. Jämfört med T1 (M = 2,8, SD = .00) sänkte deltagarna värdena på 

sannolikheten att överleva operationen vid T2 för den kvinnliga patienten (M = 1,2, SD = 1,9). 

Det fanns ingen huvudeffekt för ”kön” eller interaktionseffekt mellan ”tillfälle” och ”kön”.  

 

En repeated measures ANOVA genomfördes även på aspekten sannolikhet för att leva 5 

år om överlevt operationen med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel, ”kön” som 

mellangruppsvariabel och ”sannolikhet för att leva 5 år” (diff4) som beroende variabel. 

Analysen visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1, 70) = 100,71, p < 

0.01, η2 = .59. Vid T2 (M = -.77, SD = 1,7) ökade försökspersonerna värdet på aspekten 

sannolikhet för att leva i 5 år för kvinnan jämfört med de markeringar som presenterades vid 

T1 (M = -2,8, SD = .0). Det fanns ingen huvudeffekt för ”kön” eller interaktionseffekt mellan 

”tillfälle” och ”kön”.  

 

Avslutningsvis testades förväntad livskvalitet om överlevt operationen återigen med en 

repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel och ”kön” som 

mellangruppsvariabel samt ”förväntad livskvalitet” (diff5) som beroende variabel. Den 

statistiska analysen påvisade en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1, 70) = 4,89, p = 
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.03, η2 = .07. Värdet på aspekten förväntad livskvalitet höjdes vid T2 (M = .22, SD = .84) för 

kvinnan i förhållande till det värde som presenterades vid T1 (M = .0, SD = .0). Det fanns 

ingen huvudeffekt för ”kön” eller interaktionseffekt mellan ”tillfälle” och ”kön”.  

 

Konsolideringseffekten mättes även genom att räkna på medelvärdet för de totalt fem 

aspekterna för kvinnan respektive mannen, vilket p.g.a. av balanseringen ledde till samma 

medelvärde för båda patienterna. Därefter subtraherades värdena för det valda alternativet 

med det icke-valda alternativet för att uppnå en total differens över de fem aspekterna för 

respektive patient. Samma procedur upprepades vid T2. En repeated measures ANOVA 

genomfördes med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel och ”totaldifferens” som beroende 

variabel som visade att det inte förekom någon signifikant skillnad mellan T1 och T2, d.v.s. 

inga högre medelvärden påträffades vid T2 som kunde påvisa att konsolidering förkom.  

 

För att jämföra skillnaden mellan konsolideringseffekter hos deltagare med hög 

respektive låg ångest, delades deltagarna in i två grupper baserat på huruvida deras 

rapporterade värden på STAI-skalan låg över eller under medelvärdet i T1 (M = 1,9, SD = 

.39) och T2 (M = 2,0, SD = .46). Ett t-test för oberoende grupper bekräftade att det verkligen 

förelåg en signifikant skillnad mellan gruppen med hög (M = 2,2, SD = .25) respektive låg 

ångest (M = 1,6, SD = .25; t (70) = -10,38, p < 0.01) vid T1. Även vid T2 förekom en 

signifikant skillnad mellan gruppen med hög (M = 2,3, SD = .39) respektive låg ångest (M = 

1,8, SD = .35; t (70) = -6,43, p < 0.01). Därefter genomfördes t-test för oberoende stickprov 

på de fem aspekterna för att testa prediktionen om att deltagare med högre grad av ångest 

konsoliderade starkare. Den statistiska analysen kunde inte bekräfta hypotesen.  

 

Deltagarna delades även upp i ytterligare två grupper: de som rapporterade hög 

respektive låg prestationsbaserad självkänsla, baserat på huruvida deltagarna låg över eller 

under medelvärdet (M = 2,9, SD = .90). Ett t-test för oberoende grupper visade att det fanns 

en signifikant skillnad mellan deltagare som uppgav höga värden (M = 3,7, SD = .58) jämfört 

med deltagare som uppgav låga värden (M = 2,2, SD = .48; t (70) = -11,70, p < 0.01). Därefter 

genomfördes t-test för oberoende stickprov som visade att det inte förekom någon skillnad 

mellan de två grupperna i relation till de fem aspekterna som syftade till att mäta 

konsolideringen.  
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Nöjdhet, hur viktig frågan uppfattades vara samt grad av engagemang 

En annan hypotes var att förekomsten av konsolidering borde öka tillfredsställelsen med 

det tagna beslutet i T2. En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som 

inomgruppsvariabel och ”kön” som mellangruppsvariabel samt ”nöjd” som beroendevariabel 

visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1, 70) = 4,11, p = .046, η2 = 

.06. Deltagarnas känsla av tillfredställelse av det beslut som de hade fattat ökade i T2. Det 

fanns ingen huvudeffekt för ”kön” eller interaktionseffekt mellan ”tillfälle” och ”kön”. 

 

Det förekom en signifikant skillnad vid både T1 och T2 mellan könen gällande hur 

viktig frågan var för dem samt deras grad av engagemang. Vid genomförandet av t-test blev 

det tydligt att kvinnor vid T1 (M = 6,7, SD = 2,1) angav att frågan var viktigare för dem än 

den var för män (M = 5,1, SD = 2,5; t (70) = -2,8, p = .006). Vid T2 blev skillnaden mellan 

könen återigen tydlig med ett signifikant resultat utifrån vilket kvinnor (M = 6,1, SD = 2,5) på 

nytt ansåg att frågan var viktigare för dem jämfört med män (M = 4,8, SD = 2,1; t (69) = -2,3, 

p = .027). En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel och ”kön” 

som mellangruppsvariabel samt ”viktigfråga” som beroendevariabel, visade att det fanns en 

signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1, 70) = 4,24, p = .043, η2 = .06. Både manliga och 

kvinnliga deltagare sänkte sina skattningar på hur viktig frågan var för dem i T2 jämfört med 

T1.  

 

Ett t-test för att mäta graden av engagemang hos försökspersonerna genomfördes. En 

könsskillnad blev påtaglig vid analysen av graden av engagemang där kvinnor uppgav en 

högre grad av engagemang både vid T1 (M = 6,8, SD = 2,1) och T2 (M = 6,0, SD = 2,6) 

jämfört med män i T1 (M = 5,3, SD = 2,2; t (70) = -3,1, p = .003) samt T2 (M = 4,8, SD = 2,1; 

t (70) = -2,3, p = .026). En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som 

inomgruppsvariabel och ”kön” som mellangruppsvariabel samt ”engager” som 

beroendevariabel, visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för ”tillfälle”: F (1, 70) = 

6,63, p = .012, η2 = .09. Deltagarnas engagemang sjönk vid det andra mättillfället jämfört med 

det första. Kvinnor uppvisade en starkare grad av engagemang än män både vid T1 och vid 

T2, fastän deras engagemang i likhet med de manliga deltagarna sjönk vid det andra 

mättillfället.  
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Skattningarna av aspekternas viktighet 

En repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsfaktor och ”kön” som 

mellangruppsfaktor samt ”skatt5år” som beroendevariabel, visade att det fanns en signifikant 

huvudeffekt för ”kön” på skattningen av aspekten sannolikhet för att leva 5 år: F (1, 70) = 

4,29, p = .042, η2 = .06. Kvinnors skattningar på sannolikheten för att överleva 5 år skiljde sig 

från de skattningar som männen gjorde vid båda mättillfällena (se figur 2, nedan). Vid T1 gav 

kvinnor (M = 55,1, SD = 25,4) betydligt lägre skattningar än män (M = 66,3, SD = 26,6) och 

denna signifikanta skillnad mellan könen upprepades vid T2. Bortsett från kön förekom det 

ingen signifikant huvudeffekt för ”tillfälle” eller interaktionseffekt mellan ”tillfälle” och 

”kön”.  
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Figur 2. Figuren visar att kvinnor skattade aspekten sannolikhet för att leva 5 år lägre än män 

vid både T1 och T2. 
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De återstående aspekternas skattningar för kön, ålder, livslängd utan operation, 

sannolikhet att överleva samt förväntad livskvalitet analyserades med repeated measures 

ANOVA, men inga signifikanta resultat återfanns.  

 

Rangordningarna av aspekternas viktighet 

Vid analys av rangordningen av aspekterna, ansågs sannolikhet för att överleva 

operationen som den viktigaste aspekten både vid T1 och T2, medan den andra viktigaste 

aspekten ansågs vara ålder, följt av sannolikhet att leva i 5 år, förväntad livskvalitet, livslängd 

utan operation samt kön som värderades som den minst viktigaste aspekten. Tabell 1 nedan 

visar medelvärdena vid rangordningen av de olika aspekterna. 

 

Tabell 1 

Medelskattningar vid rangordningen av de olika aspekterna 

 
           T1   T2 

           M  (SD)   M  (SD) 

 
Sannolikhet för att överleva   1,76 (1,14) 1,89 (1,21) 
Ålder   2,86 (1,35) 3,10 (1,52) 
Sannolikhet att leva i 5 år   3,32 (1,34) 3,31 (1,37) 
Förväntad livskvalitet   3,5 (1,43) 3,31 (1,45) 
Livslängd utan operation   3,83 (1,14) 3,68 (1,09) 
Kön   5,73 (0,87) 5,72 (0,95) 
Anm. Ju lägre medelvärden desto viktigare uppfattades aspekterna: 1 = viktigast, 6 = minst viktig.  

 

För att testa huruvida deltagarnas rangordningar av aspekten ålder påverkades vid T2 

genomfördes en repeated measures ANOVA med ”tillfälle” som inomgruppsvariabel och 

”kön” som mellangruppsvariabel och ”rangåld” som beroendevariabel. Analysen visade att 

det fanns en signifikant huvudeffekt för ”rangåld”: F (1, 70) = 4,54, p = .037, η2 = .06. 

Deltagarnas rangordning av aspekten ålder skiljde sig mellan T1 (M = 2,9, SD = 1,3) och T2 

(M = 3,1, SD = 1,5) vilket innebar att deltagarna vid det andra mättillfället uppfattade 

aspekten ålder som mindre viktig jämfört med det första. Det fanns ingen huvudeffekt för 

”kön” eller interaktionseffekt mellan ”tillfälle” och ”kön”.  

 

Rangordningen av aspekterna kön, livslängd utan operation, sannolikhet att överleva 

och förväntad livskvalitet analyserades likaså i en repeated measures ANOVA som däremot 

inte visade på några signifikanta resultat.  
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Samband mellan engagemang, viktig fråga samt nöjdhet 

Ett tydligt positivt samband återfanns mellan engagemang och hur viktig frågan var för 

deltagarna vid T1: r = .634, p < 0.01 och vid T2: r = .768, p < 0.01. Ett negativt samband 

återfanns även mellan nöjdhet och graden av engagemang vid T1: r = -.389, p =.001. Ju mer 

nöjda deltagarna var med sitt beslut desto lägre grad av engagemang rapporterade dem.  

 

Diskussion 

 

Föreliggande studie har undersökt hur individer fattar ett riskfyllt medicinskt 

prioriteringsbeslut baserat på givna egenskaper i beslutsalternativ samt hur de efter taget 

beslut värderar dessa egenskaper mellan alternativen. Studien har även undersökt om 

eventuella skillnader i konsolidering kan härledas till upplevd grad av ångest samt 

prestationsbaserad självkänsla. Genom att undersöka deltagarnas minne av de fakta som de 

presenterades med vid T1 har konsolideringseffekter på majoriteten av de värderade 

aspekterna kunnat påvisas vid T2, vilket ger stöd för Diff-Con teori och visar på likheter med 

Svenson & Lindholms (2007) studie. Utöver detta har vissa könsskillnader kunnat påvisas. De 

hypoteser som har testats är: (a) Manliga och kvinnliga deltagare antas skilja sig åt i sitt 

beslutsfattande och sina riskbedömningar. (b) Deltagare med starkare grad av ångest efter 

taget prioriteringsbeslut antas uppleva en större beslutskonflikt och därför konsolidera 

starkare för att förstärka sitt beslut än deltagare med lägre grad av ångest. (c) Deltagare med 

stark prestationsbaserad självkänsla antas konsolidera starkare än deltagare med svagare 

prestationsbaserad självkänsla. 

 

Ångestens påverkan vid beslutsfattande 

Graden av upplevd ångest ökade överlag från T1 till T2 och skiljde sig mellan män och 

kvinnor. Kvinnors ångest var högre vid T1 jämfört med män och ökade i högre grad än hos 

män vid T2. Hypotesen om att deltagare med starkare grad av ångest efter taget 

prioriteringsbeslut antas uppleva en större beslutskonflikt infriades, eftersom graden av ångest 

ökade i T2. Utöver detta rapporterade kvinnorna att de var mer engagerade i 

prioriteringsbeslutet och frågan ansågs även vara viktigare för dem än för män. Detta kan ha 

gjort de kvinnliga deltagarna mer medvetna om att de fattade ett riskfyllt beslut och därmed 

förstärktes upplevelsen av en beslutskonflikt. Trots att Gasper & Clores studie (1998) 

bekräftade att ångestfyllda individer ökade sina riskskattningar, återfanns inte detta samband i 

denna studie. En anledning till saknaden av en starkare konsolidering hos kvinnor trots deras 
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högre grad av ångest kan vara att den var av tämligen normal grad, eftersom inga högre 

medelvärden rapporterades. Även vid uppdelning av deltagarna i grupperna hög respektive 

låg ångest återfanns inga skillnader i konsolidering. Hypotesen om att deltagare med högre 

grad av ångest efter taget prioriteringsbeslut antogs konsolidera starkare bekräftades således 

inte.  

 

En annan hypotes var att ångestfyllda individer antogs vara mer till tillfredsställda med 

sitt beslut. Den statistiska analysen visade att deltagarnas känsla av tillfredställelse av det 

beslut de fattat ökade överlag i T2. Trots att det inte fanns något samband mellan grad av 

ångest och hur nöjda deltagarna var, kan den ökade tillfredställelsen med beslutet hos 

deltagarna vara en form av förstärkning av det valda alternativet. Genom en sådan 

framhållning kan känslor av tveksamhet och obehag undvikas (Svenson, 1996).  

 

Konsolideringseffekter  

Det främsta uttrycket för konsolidering är att det valda beslutet förstärks eller försvaras i 

efterbeslutsfasen (Svenson, 1992). Den statistiska analysen av den första aspekten ålder 

visade att deltagarna ökade kvinnans ålder, vilket inte är förenligt med Diff-Con. Prediktionen 

var att om en konsolideringseffekt hade uppnåtts skulle deltagarna, vid val av den kvinnliga 

patienten, omstrukturerar hennes ålder till att bli lägre vid T2. En sådan omstrukturering 

skulle syfta till att förstärka det valda beslutet och därmed försvara valet av den kvinnliga 

patienten. Resultatet visade således ingen konsolideringseffekt på aspekten ålder och kan 

förklaras med en respons bias som skapat en dragning mot skalans yttersta gräns.  

 

Analysen av den andra aspekten livslängd utan operation visade att deltagarna sänkte 

denna aspekt, vilket innebar att kvinnans livslängd utan operation ansågs vara kortare än för 

mannen. Detta är i överrensstämmelse med prediktionen, d.v.s. att om kvinnan prioriteras till 

operationen så kommer denna aspekt i T2 att omstruktureras till en kortare livslängd utan 

operation. Resultaten visade att inga värderingar av de fem aspekterna gav upphov till 

könsskillnader i konsolidering. Detta kan delvis förklaras med att könsskillnader blir mindre 

framträdande vid hypotetiska frågor jämfört med observerbara beteenden som uppvisar större 

könsskillnader (Byrnes, Miller & Schafer, 1999). Baserat på resultaten kan det däremot 

konstateras att det inte föreligger någon skillnad mellan mäns och kvinnors 

efterbeslutsprocesser.  
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Den tredje aspekten berörde sannolikheten för att överleva operationen och påvisade en 

sänkning i T2. Detta innebar att deltagarna skattade kvinnas sannolikhet för att överleva 

operationen som lägre, vilket är i motsats till prediktionen. Prediktionen var att sannolikheten 

för denna aspekt borde ha ökat vid prioritering av den kvinnliga patienten för att rättfärdiga 

valet. Ett liknande resultat återfanns i Svenson & Lindholms studie. Resultatet innebar att 

regressionseffekten mot mitten av skalan kan ha varit starkare än konsolideringseffekten 

(Svenson & Lindholm). En annan orsak kan ha varit att beslutets konsekvenser inte var 

tillräckligt konkreta (Svenson & Salo, 2007) och snabba för att möjliggöra en mer påtaglig 

konsolidering. För att konsolideringseffekter ska uppkomma, framförallt vid hypotetiska 

beslut, kan det krävas längre tid mellan mättillfällena, t.ex. en dag eller en vecka (Svenson et 

al, 1994). Studiens resultat kan mycket väl ha uppnått en starkare konsolidering på fler 

aspekter om det varit längre tid mellan mättillfällena. För att förstärka effekterna ytterligare 

vore det lämpligt att i en framtida studie låta deltagarna uppleva verkliga konsekvenser av de 

tagna besluten, t.ex. att deltagarna riskerar att behöva försvara sitt beslut muntligen efter 

genomfört prioriteringsbeslut.  

 

Den statistiska analysen av aspekten sannolikhet för att leva 5 år om överlevt 

operationen visade att deltagarna ökade sina skattningar. Detta innebar att de ansåg att 

kvinnans sannolikhet för att leva 5 år efter operationen var högre jämfört med de fakta som 

presenterades vid T1. Resultatet tyder på att en konsolidering förekommit och kan förklaras 

med behovet att reducera dissonans. Denna aspekt är däremot i konflikt med värdet på 

sannolikheten för att överleva operationen. Deltagarna tyckte att kvinnan har mindre chans att 

överleva operationen, men att hennes förutsättning för att leva 5 år efter lyckad operation är 

stor. Detta kan vara ett resultat av att det medicinska prioriteringsbeslutet upplevdes som 

overkligt och därmed gav upphov till deltagarnas motsägelsefulla svar. En annan anledning 

kan vara det faktum att graden av engagemang sjönk och att den medicinska 

prioriteringsfrågan uppfattades som mindre viktig vid det andra mättillfället. Graden av 

engagemang sjönk troligtvis som en följd av att enkäten fick upprepas en andra gång, vilket 

av deltagarna kan ha upplevts som ansträngande. Svenson & Salo (2007) konstaterar att 

graden av engagemang stärker för- och efterbeslutsprocesser och detta kan därför förklara 

varför konsolideringseffekter i denna studie inte uppnåddes på alla fem aspekterna.  

 

Aspekten förväntad livskvalitet om överlevt operationen höjdes i T2, vilket vittnar om 

att deltagarna ansåg att kvinnans förväntade livskvalitet efter operationen skulle öka. Även 
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detta resultat tyder på en kognitiv omstrukturering där det utvalda alternativet blir förstärkt, 

s.k. bolstering. En förutsättning för att bolstering ska uppkomma är att det förekommer en 

beslutskonflikt i valsituationen, vilket denna studie kunde bekräfta. Deltagarnas ökade grad av 

ångest efter taget prioriteringsbeslut möjliggjorde förekomsten av en konsolideringseffekt på 

bl.a. denna aspekt. Festinger anförde även att ett öppet förpliktigande av ett val gör att 

bolstering kan komma till uttryck. Deltagarnas beslutsfattande vid det första tillfället 

påverkade således deras bedömning av prioriteringsbeslutet vid det andra mättillfället och kan 

därmed förklara uppkomsten av bolstering (Janis & Mann, 1977).  

 

Det faktum att livslängd utan operation, sannolikhet att leva i 5 år samt förväntad 

livskvalitet visade på konsolideringseffekter till fördel för den kvinnliga patienten, medan 

ålder och sannolikheten för att överleva operationen visade en brist på konsolidering, vittnar 

om att det medicinska prioriteringsbeslutet till viss del uppväckte känslor av dissonans hos 

deltagarna i beslutssituationen. Deltagarna kan ha upplevt beslutet som svårt och därmed inte 

tillåtit sig att försvara sitt beslut fullt ut genom att omstrukturera alla fakta till fördel för den 

kvinnliga patienten och på så vis skapa en tydlig konsolideringseffekt. Det medicinska 

prioriteringsbeslutet kan ha uppfattats som en känslig fråga och detta kan ha hindrat 

deltagarna från att konsekvent försvara sitt beslut, eftersom det innebar att den manliga 

patienten skulle dö.  

 

Ett intressant resultat var att de aspekter som inte påvisade några konsolideringseffekter, 

rangordnades av deltagarna som de viktigaste aspekterna för deras beslut. Detta tyder på en 

motsägelsefullhet hos deltagarna eftersom de två viktigaste aspekterna för deras beslut 

rimligen borde ha styrt skattningen och gett upphov till en konsolideringseffekt. Detta 

eftersom de ansågs ha varit vägledande i beslutsfattandet. Därmed borde dessa aspekter ha lett 

till en omstrukturering av fakta vid T2 i syfte att förstärka det valda alternativet. Deltagarna 

kan ha upplevt att deras beslut inte behövde förstärkas på varje aspekt, varav en möjlig 

anledning till detta kan vara den överlag tämligen låga grad av ångest hos deltagarna som kan 

ha bidragit till en svagare upplevelse av beslutskonflikt.  

 

Prestationsbaserad självkänsla 

En hypotes var att mäta huruvida prestationsbaserad självkänsla påverkar 

konsolideringen av ett beslut, d.v.s. om individer med denna typ av självkänsla förstärker 

attraktiviteten hos det valda alternativet i större utsträckning, än individer som inte har en 
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prestationsbaserad självkänsla. Den statistiska analysen kunde inte bekräfta förekomsten av en 

sådan skillnad mellan deltagare med låg respektive hög prestationsbaserad självkänsla. Värt 

att betona är det faktum att deltagarna inte fick någon feedback efter beslutstagandet, vilket 

gjorde att de inte behövde ta konsekvenserna av beslutet och därmed riskerade deras 

självkänsla inte att lida av känslor av ånger (Mellers, 2000). I en framtida studie vore det 

intressant att undersöka huruvida feedback efter beslutstagandet ökar engagemanget hos 

deltagarna och därmed leder till starkare konsolideringseffekter vid prioriteringsbeslut.  

 

Graden av engagemang samt hur viktig frågan uppfattades 

Ett positivt samband återfanns mellan graden av engagemang och hur viktig frågan var 

för deltagarna vid båda mättillfällena. Ju mer engagerade deltagarna var desto viktigare 

uppfattades frågan. Utöver detta förekom ett negativt samband mellan hur nöjda deltagarna 

var och hur viktig frågan uppfattades vid båda tillfällena. Ju mer nöjda deltagarna var med sitt 

beslut desto mindre viktig var frågan för dem. Detta resultat kan bero på att deltagarna vill 

upprätthålla känslan av att de fattat ett bra beslut och värderar därmed frågan som mindre 

viktig för att undvika känslor av obehag (Sweeney et al., 2000). Genom att påstå att frågan är 

mindre viktig, försvarar deltagarna sig mot negativa känslor och förstärker därmed det tagna 

beslutet. I analysen återfanns även ett negativt samband mellan nöjdhet och graden av 

engagemang vid T1, vilket innebar att ju mer nöjda deltagarna var med sitt beslut desto lägre 

grad av engagemang rapporterade dem. En ökad tillfredställelse med beslutet ökade med 

andra ord inte deltagarnas engagemang och kan bero på att de fattade ett snabbt beslut utan 

djupare eftertänksamhet p.g.a. att det medicinska prioriteringsbeslutet inte upplevdes som 

tillräckligt verklighetsförankrat.  

 

Skattningar och rangordningar på aspekternas viktighet 

Det förekom en signifikant skillnad mellan könen vid skattningen av aspekten 

sannolikhet att leva i 5 år. Kvinnor ansåg att aspekten var mindre viktig för deras beslut 

jämfört med män vid båda mättillfällena. Kvinnor ansåg att aspekten var mindre viktig för 

deras beslut jämfört med de manliga deltagarna. Resultatet visar i anslutning till den första 

hypotesen att män och kvinnor skiljde sig åt i sina riskbedömningar av aspekten sannolikhet 

att leva i 5 år.  

 

Deltagarna rangordnade aspekten sannolikhet för att överleva operationen som den 

viktigaste aspekten och ålder som den andra viktigaste aspekten för deras beslut. Deltagarnas 
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rangordning av aspekten sannolikhet för att överleva operationen ansågs fortfarande vid T2 

vara den viktigaste aspekten liksom vid T1. Baserat på de fakta i enkäten, utifrån vilka 

deltagarna fattade beslut på, har den kvinnliga patienten en stor sannolikhet för att överleva 

operationen, medan mannen har en betydligt mindre chans. Trots detta förekom ingen 

konsolideringseffekt på denna aspekt. Deltagarnas uppvärdering av aspekten kan bero på att 

regressionseffekten mot mitten av skalan kan ha varit starkare än konsolideringseffekten 

(Svenson & Lindholm). 

 

Aspekten ålder uppfattades vid T2 som mindre viktig jämfört med vid T1. Detta resultat 

kan vara nära sammanknutet med deltagarnas höjning av kvinnans ålder. Deltagarna 

uppvisade ingen konsolideringseffekt på denna aspekt och kan därför ha valt att förminska 

betydelsen av ålder. På så vis rättfärdigar deltagarna höjningen av kvinnans ålder.  

 

Sammanfattningsvis förstärkte deltagarna det valda alternativet genom att konsolidera 

på majoriteten av de fem aspekterna, men konsolideringseffekten var inte entydig eftersom 

deltagarna även rapporterade värden som stred mot Diff-Con. För att studera för-och 

efterbeslutsprocesser vore det lämpligast att tillämpa en mer verklighetsförankrad situation 

som förhoppningsvis kan upprätthålla deltagarnas engagemang, t.ex. genomförandet av ett 

prioriteringsbeslut mellan två värdefulla och eftertraktade artiklar som deltagarna efter studien 

har chans att vinna eller att deltagarna utgörs av läkarstuderande som har ett större intresse för 

medicinska prioriteringsbeslut. Som tidigare nämnts är graden av engagemang av stor 

betydelse för huruvida konsolidering sker eller inte. Det faktum att det inte utgick någon 

ersättning till deltagarna kan även ha varit en bidragande orsak till att engagemanget sjönk vid 

T2. Orsaken till varför en majoritet av deltagarna valde den kvinnliga patienten, trots 

balansering i enkäten, kan förklaras med att deltagarna kan ha styrts av politisk korrekthet. 

Deltagarna kan ha upplevt att det vore mer rättvist att prioritera kvinnan eftersom kvinnor i 

allmänhet anses vara diskriminerade i olika sammanhang. I framtida studier kan andra 

orsakerna till denna snedvridna prioritering av den kvinnliga patienten utredas. Deltagarna 

kan t.ex. ha valt kvinnan baserat på kunskapen om att kvinnor generellt lever längre och 

därför blir valet mer riktigt än valet av en man som har en lägre medellivslängd.  

 

En brist som kan nämnas är att det inte gjordes någon sammanfattande analys av de 

argument som deltagarna skrev ner som stöd för deras beslut. Viktigt att poängtera är även att 

tillämpningen av de horisontella responsskalorna kan ha förvrängt resultatet eftersom dessa är 
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förbundna med två typer av respons bias varav den första uppvisar en regressionseffekt mot 

mitten av skalan och den andra en dragning mot skalans yttersta gräns (Svenson & Lindholm, 

2007). Fastän parvis balansering användes har med stor sannolikhet respons bias uppkommit 

på aspekterna ålder och sannolikheten för att överleva operationen, eftersom inga 

konsolideringseffekter kunde påvisas.  
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Appendix 

 
Institutionen för Psykologi 
Magisteruppsats hösten 2007 
Natalie Nilsson 
 

Självskattningsformulär  
 
Härmed kommer ett antal påståenden som du ska läsa och ringa in. Ringa in den siffra som 
bäst motsvarar hur du känner dig just nu. Kom ihåg att inget svar är rätt eller fel och svara så 
spontant som möjligt.  
 

1. inte alls 
2. lite 
3. ganska mycket 
4. väldigt mycket 

 
 

1. Jag känner mig lugn  1 2 3 4  
2. Jag känner mig trygg och säker 1 2 3 4  
3. Jag är spänd 1 2 3 4 
4. Jag känner mig ansträngd 1 2 3 4 
5. Jag känner mig väl till mods  1 2 3 4  
6. Jag känner mig upprörd  1 2 3 4  
7. Jag oroar mig just nu för allt som kan misslyckas 1 2 3 4  
8. Jag känner mig tillfreds 1 2 3 4  
9. Jag känner mig rädd 1 2 3 4 
10. Jag känner mig obesvärad 1 2 3 4 
11. Jag känner självförtroende 1 2 3 4 
12. Jag känner mig nervös  1 2 3 4 
13. Jag är skakis  1 2 3 4  
14. Jag känner mig villrådig 1 2 3 4  
15. Jag är avslappnad  1 2 3 4  
16. Jag känner mig nöjd 1 2 3 4 
17. Jag är orolig 1 2 3 4  
18. Jag känner mig förvirrad 1 2 3 4 
19. Jag känner mig stabil 1 2 3 4 
20. Jag känner mig glad  1 2 3 4 
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INSTRUKTION 
 
 
Som du vet förs en diskussion om prioriteringar inom sjukvården. Begränsade resurser leder 
till att svåra prioriteringsbeslut är vanligt förekommande. Vi har i en serie av studier inklusive 
denna för avsikt att studera just denna beslutsproblematik.  
 
I den här studien kommer du att få göra en prioritering mellan två patienter som båda behöver 
opereras för att överleva. Det rör sig alltså om ett svårt prioriteringsbeslut angående en 
komplicerad operation som, på grund av bristande resurser, bara en av två dödssjuka patienter 
kan få.  
 
Vi beskriver fallen och ber dig avgöra vilken patient du prioriterar. Patienterna skiljer sig åt 
t.ex. avseende ålder och sannolikhet att operationen kommer att lyckas. Den du inte prioriterar 
dör helt säkert. Prioriterar man ingen resulterar det i att båda patienterna dör.  
 
Ofta vill personer som deltar i studier veta vad resultaten av studien blev. Om du är 
intresserad av att få ta del av den slutgiltiga rapporten anger du det i svarsblanketten nedan. 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
Jag önskar få mer information om studien i efterhand 
 
Namn (initialer räcker – skriv tydligt): ___________________________________________ 
 
(Denna information används enbart för att koppla samman de olika blanketter du svarar på. 
Materialet anonymiseras genast och inga svar kommer att kunna kopplas till någon enskild 
person.) 
 
Min e-post adress alternativt min adress är: ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Kön: _____________________________________________________________________ 
 
Ålder: ____________________________________________________________________ 
 
Studerar: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nu kan du vända på bladet! 
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Vem skall prioriteras till en livsavgörande operation? 
 
 
Som nämndes i introduktionen tvingas man ibland till svåra prioriteringar. Här skall du alltså 
ta ställning till ett prioriteringsbeslut som gäller en svår operation som, på grund av bristande 
resurser, bara en av två dödssjuka patienter kan få.  
 
Patienterna skiljer sig åt avseende: 
 

(1) kön 
(2) ålder 
(3) livslängd utan operation 
(4) sannolikheten att operationen kommer att lyckas (d.v.s. att patienten överlever 

operationen) 
(5) sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation 
(6) livskvalitet efter operationen 

 
Vi beskriver fallen och ber dig sedan avgöra vilken patient du prioriterar. Den du inte 
prioriterar dör helt säkert. 
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                 Kvinna                 Man 
 
 
 
(1) Ålder (år) ____________________________ ____________________________ 
                     0        50       0               50 
 
 
(2) Livslängd 
utan operation 
(månader) ____________________________ ____________________________ 
                     0         5         0               5 
 
 
(3) Sannolikhet 
för att överleva 
operationen ____________________________ ____________________________ 
                     0                                                         100%   0      100% 
 
 
(4) Sannolikhet 
för att leva 5 år 
om överlevt 
operationen ____________________________ ____________________________ 
                     0                                                         100%   0      100% 
 
 
(5) Förväntad 
livskvalitet om 
överlevt 
operationen 
(0 = totalt 
invalidiserad, 
100 = helt 
frisk) ____________________________ ____________________________ 
                     0                                                         100      0         100 
 
 
 
(6) Om jag måste prioritera väljer jag att låta operera (ringa in) 
 
 kvinnan           mannen    
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(7) Hur starkt tycker du att den information du har tagit del av talar för att prioritera kvinnan 
respektive mannen (markera med ett tvärstreck)? 
 
kvinnan min _____________________________________________ max 
 
mannen min _____________________________________________ max 
 
 
(8) Hur nöjd är du med ditt beslut (markera med ett tvärstreck)? 
 
  min _____________________________________________ max 
 
(9) Hur viktig var frågan för dig? 
  
 min _____________________________________________ max 
 
(10) Hur engagerad var du i frågan? 

 
min _____________________________________________ max 

 
 
(11) Ange nu hur viktiga olika aspekter (delar av informationen) var för ditt beslut på en skala 
från 0 (inte alls viktig) till 100 (maximalt viktig). Vi vill också att du rangordnar aspekterna i 
hur viktiga de var.  
 
    Rangordning av betydelsen 
    (1 = viktigast, 6 = minst viktig). 
  Skattning  Du får inte sätta samma rang på  
  (0 – 100)  två eller flera aspekter. 
 
Kön  _______  _______ 
 
Ålder  _______  _______ 
 
Livslängd  
utan operation  _______  _______ 
  
Sannolikhet 
överleva   _______  _______ 
 
Sannolikhet  
leva 5 år  _______  _______ 
 
Förväntad  
livskvalitet  _______  _______ 
 

 
Vi vill att du skall komma ihåg ditt beslut senare under den här sessionen, lägg därför på 
minnet vem du prioriterade.  
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Argument för mitt beslut 
 
 
Vi vill nu att du anger ett antal argument som stöder/motiverar ditt operationsbeslut. Skriv 
argumenten nedan. 
 
 
Argument 1 som stöder mitt beslut  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Argument 2 som stöder mitt beslut  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Argument 3 som stöder mitt beslut  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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För ett tag sedan tog du ställning i en prioriteringsfråga där 
instruktionen var: 

 
 

Vem ska prioriteras till en livsavgörande operation? 
 
Som nämndes i introduktionen tvingas man ibland till svåra prioriteringar. Här skall du 
alltså ta ställning till ett prioriteringsbeslut som gäller en svår operation som, på grund 
av bristande resurser, bara en av två dödssjuka patienter kan få.  
 
Patienterna skiljer sig åt avseende: 
 

(1) kön 
(2) ålder 
(3) livslängd utan operation 
(4) sannolikheten att operationen kommer att lyckas (d.v.s. att patienten överlever 

operationen) 
(5) sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation 
(6) livskvalitet efter operationen 

 
Den du inte prioriterar dör helt säkert. 
 
 
Efter denna inledande instruktion beskrevs patienterna utifrån ovan nämnda aspekter och du 
ombads prioritera en av patienterna. Vi vill nu att du anger (ringar in) den patient som du 
prioriterade.  
 
 
Jag prioriterade: kvinnan mannen 
 
 
 
 
 
 
Namn (initialer räcker – skriv tydligt): ___________________________________________ 
 
(Denna information används enbart för att koppla samman de olika blanketter du svarar på. 
Materialet anonymiseras genast och inga svar kommer att kunna kopplas till någon enskild 
person.) 
 
 
Jag är (ringa in): kvinna man 
 
 
Studerar: __________________________________________________________ 
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Markera på linjerna med tvärstreck hur alternativen karakteriserades när du först såg dem. 
Man kan inte alltid komma ihåg allt. Om du är osäker – placera strecket ungefär där du 
tror att det var. 
 
 

               Kvinna                 Man 
 
 
(1) Ålder (år) ____________________________ ____________________________ 
                     0        50       0               50 
 
 
(2) Livslängd 
utan operation 
(månader) ____________________________ ____________________________ 
                     0         5         0               5 
 
 
(3) Sannolikhet 
för att överleva 
operationen ____________________________ ____________________________ 
                     0                                                         100%   0      100% 
 
 
(4) Sannolikhet 
för att leva 5 år 
om överlevt 
operationen ____________________________ ____________________________ 
                     0                                                         100%   0      100% 
 
 
(5) Förväntad 
livskvalitet om 
överlevt 
operationen 
(0 = totalt 
invalidiserad, 
100 = helt 
frisk) ____________________________ ____________________________ 
                     0                                                         100      0         100 
 
 
Jag prioriterar nu (ringa in):  kvinnan   mannen 
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(6) Hur starkt tycker du nu att informationen talade för att prioritera kvinnan respektive 
mannen (markera med ett tvärstreck)? 
 
kvinnan min _____________________________________________ max prioritering 
 
mannen min _____________________________________________ max prioritering 
 
 
(7) Hur nöjd är du med ditt beslut (markera med ett tvärstreck)? 
 
  min _____________________________________________ max 

 
(8) Hur viktig var frågan för dig? 
  
 min _____________________________________________ max 
 
(9) Hur engagerad var du i frågan? 

 
min _____________________________________________ max 

 
 
 

(10) Ange nu hur viktiga olika aspekter (delar av informationen) var för ditt beslut på en skala 
från 0 (inte alls viktig) till 100 (maximalt viktig). Vi vill också att du rangordnar aspekterna i 
hur viktiga de var.  
 
    Rangordning av betydelsen 
    (1 = viktigast, 6 = minst viktig). 
  Skattning  Du får inte sätta samma rang på  
  (0 – 100)  två eller flera aspekter. 
 
Kön  _______  _______ 
 
Ålder  _______  _______ 
 
Livslängd  
utan operation  _______  _______ 
  
Sannolikhet 
överleva   _______  _______ 
 
Sannolikhet  
leva 5 år  _______  _______ 
 
Förväntad  
livskvalitet  _______  _______ 
 

 


