
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömning och beslutsfattande i samband med 
stress, depression och ångest 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mia Granholm 
 
 
 

 
 
 

2017 
  

 
 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Besluts-, risk- och policyanalys 

Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys 

 

Handledare: Ulla Ahonen-Jonnarth 

Examinator: Fredrik Bökman 



 

 

 

 

 

Bedömning och beslutsfattande i samband med stress, depression 

och ångest 
 

av 

 

Mia Granholm 

 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

Högskolan i Gävle 

 

S-801 76 Gävle, Sweden 

 
Email: 

nub13mgm@hig.se 
 

 
 

Abstrakt 

Examensarbetet är en litteraturstudie med syfte att identifiera och kategorisera vilka 

tankefällor, heuristiker och tankemönster en beslutsfattare kan genomgå när den 

egna eller en nära anhörigs hälsa sviktar. Resultatet pekar på att det inte finns något 

entydigt mönster i hur beslut fattas rent generellt,  men  däremot kan ett flertal olika 

faktorer påverka beslutsfattande och val i samband med den stress och depression, 

samt ångest som en hälsorelaterad livskris kan innebära. I samband med stress 

framkom tydligast att individer kan råka ut för reflektionseffekten, uppvisa ett 

risksökande beteende samt bearbeta information mindre noggrant. I samband med 

depression pekar resultatet på en tendens till förlustaversion, samt i vissa fall även 

negativitetsfällan. I hälsorelaterade sammanhang tyder resultatet på 

inramningseffekten i samband med medicinska frågor, och projiceringsfällan när 

livskrisen även rör närstående och deras hälsotillstånd.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs de ämnen som behandlas inom examensarbetet. Avsnittet 

redogör för innehåll och de frågeställningar som tas upp inom examensarbetet, samt 

presenterar examensarbetets upplägg. 

1.1 Introduktion 

Under en livstid präglas individer av olika typer av stressfulla livshändelser. 

Bakgrunden till de tunga perioderna i livet kan ha olika orsaker, allt från skilsmässa 

och relationsproblem, till arbetslöshet, besked om en allvarlig sjukdom eller en nära 

anhörigs bortgång. Beroende på graden av allvar kan den psykiska påfrestningen en 

individ ställs inför orsaka såväl stress som depression och ångest samt resultera i en 

personlig livskris.  

När den egna hälsan sviktar, eller en nära anhörig får problem med hälsan, befinner 

sig individer ofta i en obekväm situation. Ett besked om en allvarlig sjukdom kan 

väcka många tankar, den egna trygghetszonen är rubbad och individer kan känna oro 

och nedstämdhet. En utmaning kan bl.a. ligga i att fatta hälsorelaterade beslut. 

Examensarbetet tar upp bedömning och beslutsfattande i samband med livskriser 

rörande hälsa och sjukdom (Figur 1). Inspirationen till examensarbetet är taget ur det 

verkliga livet, där personer som genomgår hälsorelaterade livskriser kan uppleva olika 

typer av svårigheter när det gäller att fatta beslut.  

 

Figur 1. Illustration av en hälsorelaterad livskris. Källa: Egen. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet är en litteraturstudie med syfte att undersöka bedömning och 

beslutsfattande i samband med stress, depression och ångest. Examensarbetet tar upp 

vilka tankefällor, heuristiker och tankemönster som kan påverka en beslutsfattare 

under en hälsorelaterad livskris, och är ett inledande steg på vägen för att underlätta att 

tankefällor, heuristiker och tankemönster i samband med en sviktande hälsa kan 

identifieras och möjligen undvikas ifall dessa inte gynnar ett beslut.  
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1.3 Disposition 

I avsnitt 3 presenteras bakgrundsbeskrivningen till själva analysen. Avsnittet börjar 

med en beskrivning av stressfulla livshändelser och livskriser, samt depression i 

samband med tunga livshändelser. Härefter följer en presentation av beslut i samband 

med hälsa och sjudomar, intuitiva och genomtänkta beslut, heuristiker, tankemönster 

samt tankefällor. 

Avsnitt 4 består av en analytisk del, där avsikten är att kategorisera 

forskningsresultat, samt gå in på vilka tankefällor, heuristiker och tankemönster som 

kan påverka en beslutsfattare i samband med en hälsorelaterad livskris. 

Examensarbetet avslutas med diskussion samt slutsats från analysen (avsnitt 5). 

2 Metod 

Metoden för detta examensarbete är litteraturstudie med huvudfokus i att reda ut, hitta 

samband, samt strukturera upp, dvs. kategorisera bland befintliga forskningsresultat. 

2.1 Datainsamling 

Bakgrundsinformationen till examensarbetet hämtades i form av sekundär data, främst 

från forskningsdokument genom databassökningar, men även böcker i några fall. När 

det gäller databassökningar beskriver Oliver vikten av att definiera nyckelord. För att 

inte gå miste om relevant litteratur, bör nyckelord preciseras noggrant och logiskt.
1
 

Nyckelord, d.v.s. sökord, som användes för att söka litteratur var; ”life crisis”, 

“crisis”, ”decision”, ”life change events”, ”stressful life events”, “biases”, “judgement 

error”, “decision pitfalls”, “cognitive bias”, “stress”, ”depression”, “illness”, 

“disease”, ”cronic illness”, “cancer” samt  ”major life decisions”.  

Sökprocessen genomfördes under tidsintervallet 16.12.2016 – 29.9.2017 genom ett 

antal sökningar i olika sökmotorer och databaser; Discovery, Google Scholar, 

SocIndex, Wiley Online Library, PsycINFO, ScienceDirect, PLOSONE, Scopus samt 

Google. Härefter följde en genomgång av rubriker, och de rubriker som 

överensstämde med området för examensarbetet lästes även abstrakten på. I de fall där 

abstrakten överensstämde med temat för examensarbetet, lästes även hela 

forskningsdokumentet. När relevanta forskningsartiklar hittats, granskades även 

referenserna, och i de fall där rubrikerna låg inom området för examensarbetet 

genomgick även de artiklarna en grundligare genomgång med samma procedur. 

För att examensarbetet inte skulle bli för stort, avgränsades problemställningen till 

att enbart röra hälso- och sjukdomsrelaterade kriser i vuxenlivet, varpå 

forskningsartiklar som rörde experiment med barn och tonåringar utelämnades. 

Forskningsartiklar med djurförsök uteslöts även. För att få en bred grund i 

examensarbetet ansågs forskningsartiklarnas publiceringsdatum inte spela någon 

avgörande roll, utan fokus låg på att hitta verk med anknytning till området. Efter att 

sökprocessen genomförts valdes 30 st forskningsrapporter ut, av vilka 26 st slutligen 

lämpade sig för en närmare analys. 

2.2 Dataanalys 

Examensarbetet gör en systematisering av heuristiker, tankefällor samt tankemönster 

utgående från forskningsrapporter relaterade till områden inom stress, depression och 

ångest samt hälsa och sjukdom. Dataanalysen utgår ifrån de 26 st forskningsrapporter 

som datainsamlingen resulterade i. Forskningsdokumentens resultat analyserades och i 

de fall där specifika heuristiker, tankemönster och/eller tankefällor är omnämnda har 

dessa kategoriserats i tabeller enligt respektive rubrik. I vissa fall har egna tolkningar 

                                                           

1
 Oliver, 2012, s 41. 
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kring heuristiker, tankemönster eller tankefällor gjorts utgående från 

forskningsresultat. I tabellerna är forskningsdokumenten klassificerade efter vilken typ 

av beslut det rör sig om. En närmare beskrivning av kategoriseringsförfarandet finns i 

avsnitt 4. 

3 Bakgrund 

I avsnittet presenteras examensarbetets bakgrund. I avsnitt 3.1 förklaras begrepp och 

termer som rör stressfulla livshändelser och livskriser, samt presenteras depression 

som en följd av tunga livshändelser. Avsnitt 3.2 tar upp beslut i samband med hälsa 

och sjukdom, medan avsnitt 3.3 behandlar intuitiva och genomtänkta beslut, 

heuristiker, tankemönster samt tankefällor. 

3.1 Livskriser och stressfulla livshändelser 

3.1.1 Beskrivning av livskris 

En kris innebär ett tillstånd av plötslig förändring, där individens tidigare erfarenheter 

inte räcker till för att psykiskt bemästra situationen, medan en utvecklings- eller 

livskris innebär att en händelse eller påfrestning som hör till en viss del av livet ändå 

upplevs som övermäktig.
2
 En livskris kan handla om t.ex. en personlig förlust, en nära 

anhörigs bortgång, personskada, ekonomiska eller arbetsrelaterade problem,
3
 

familjetillökning, att konfronteras med det egna åldrandet osv.
4
 En kris kan komma 

plötsligt och oväntat, t.ex. i form av ett oväntat dödsfall, eller långsamt och mer 

successivt. Lennéer Axelson beskriver hur t.ex. många allvarliga eller kroniska 

sjukdomar steg för steg leder in i en kris.
5
 

Negativa känslor stör olika kognitiva processer i form av tänkande, resonemang, 

minnen, problemlösning och beslutsfattande samt kan leda till ett flertal olika 

sinnesstämningar i form av t.ex. misstro, sorg, ångest, ilska, rädsla och hjälplöshet. 

Individer kan ha svårigheter med att förstå vad som är logiskt, vad som är rätt eller fel 

samt vilka åtgärder som kan vidtas. En kris behöver dock inte alltid innebära negativa 

konsekvenser utan kan också leda till positiva utfall. Det kan vara en vändpunkt i livet, 

det kan bli bra eller dåligt, bättre eller sämre beroende på hur man hanterar krisen. 

Varje krissituation innebär därmed en möjlighet till personlig tillväxt. Genom att 

ompröva en krissituation, hantera kriser konstruktivt, samt fokusera på positiva 

aspekter, finns det en möjlighet att snabbare ta sig ur en stressfylld situation.
6
  

När en individ utsätts för en krissituation utlöses ofta en stressreaktion som 

förbereder kroppen för en kamp eller flykt.
7
 En stressreaktion är en fysiologisk 

och/eller mental anpassningsreaktion
8
  som utlöses av olika fysiska eller psykiska 

påfrestningar i form av stressorer.
9
 Uppmärksamheten och sinnen skärps, och stress 

gör individen mer fokuserad på situationen. Ökad stress minskar förmågan att tolka 

komplex information samtidigt som irrelevant och onödig information sorteras bort. 

                                                           

2
 Cullberg, 1992, s 11-17. 

3
 Khosla, 2008, s 46-47. 

4
 Cullberg, 1992, s 77. 

5
 Lennéer Axelson, 2010, s 36-37. 

6
 Khosla, 2008, s 46-47. 

7
 Ericson & Mårtensson, 2012, s 308. 

8
 Hansson, 2008, s 16-17. 

9
 Cullberg, 1992, s 151. 
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Fenomenet med en snävare form av informationsbehandling har ofta en negativ klang 

och kallas ibland för kognitivt tunnelseende.
10

  

3.1.2 Depression och ångest som följd av tunga livshändelser 

I samband med att man saknar kontroll över det som händer i livet löper man risk att 

drabbas utav olika grader av depressionsbesvär.
11

 Forskningsresultat pekar på att 

stressfyllda livshändelser kan leda till depression,
12

 samt att risken för att drabbas av 

depression efter tunga livshändelser är genetisk betingad.
13

 Studier har även visat att 

det finns ett samband mellan livskriser, förluster och ångest.
14

 

Depression är speciellt vanlig som följd av olika stressfyllda situationer som t.ex. 

en närståendes bortgång eller olika varianter av separation. Stora livshändelser 

påverkar individer i hög grad och kräver i princip alltid större eller mindre anpassning 

eller återanpassning för de berörda. Andersson et al. beskriver ett flertal olika 

livshändelser som kan leda till depression:
 15

 

 Separation 

o En närståendes död 

o Skilsmässa eller separation  

 Hälsorelaterade händelser 

o Skada eller sjukdom 

o Besked om obotlig sjukdom 

o Stora förändringar i sin egen eller en närståendes hälsa 

 Arbetsrelaterade händelser 

o Få sparken 

o Gå i pension 

 Ekonomiska förändringar 

o Skulder 

o Hastigt försämrad ekonomi 

3.2 Beslut i samband med hälsa och sjukdom 

I såväl Finland som Sverige råder ett liknande regelverk beträffande patienters 

självbestämmanderätt i samband med hälsa och sjukdom. Enligt respektive lands 

hälso- och sjukvårdslag (Finland 1992/785 samt Sverige 1982/763) är all hälso- och 

sjukvård, förutom några få undantag, frivillig. Patienter har rätt att delta i 

beslutsfattande beträffande den egna hälsan och vara delaktiga i sin egen vård. 

Patienter kan även vägra ta emot vård eller behandlingar, samt välja att överlämna 

beslutsfattandet till hälso- och sjukvårdspersonal.
16

 Till hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvarsuppgifter hör att hjälpa patienten att utvärdera olika 

                                                           

10
 Ericson & Mårtensson, 2012, s 308. 

11
 Andersson et al., 2007, s 28-29. 

12
 Kendler et al., 1999; Tao et al., 2011. 

13
 Caspi et al., 2003. 

14
 Kendler et al., 2003; Kinderman et al., 2013. 

15
 Andersson et al., 2007, s 231-232. 

16
 Socialstyrelsen, 2015, s 12-16; Valvira, 2016. 
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alternativ, ge vägledning och försäkra sig om att patienten har tillräckligt med kunskap 

för att själv kunna fatta beslut.
17

 I samband med hälsorelaterade problem ska läkare 

och sjukvårdspersonal enligt lagen informera patienter om bl.a. hälsotillstånd, 

undersökningsmetoder, tillgänglig vård och behandling, hjälpmedel, risker och 

komplikationer samt eftervård, varpå patienten kan välja att ta emot eller avstå från 

hjälp eller behandling.
18 

En läkare kan ändå i vissa fall behöva bedöma en patients beslutskompetens. 

Hälso- och sjukvårdslagen beskriver hur patienter ska få god och säker vård, där 

patientens vilja ska respekteras, men när patienten befinner sig i en krissituation kan 

det dock vara svårt för en patient att fatta beslut eftersom patientens förmåga att ta in 

och bearbeta information kan påverkas samtidigt som patientens vilja kan skifta. I 

situationer där patienten av olika skäl är oförmögen att fatta beslut kan närstående 

och/eller personal som skött patienten tillfrågas om de känner till patientens 

inställning till olika medicinska beslut. Närståendes eller vårdares egna uppfattningar 

får däremot inte påverka medicinska beslut som rör patienten.
19

 

3.3 Beslutsfattande – intuition och genomtänkta beslut     

Beslut kan fattas på ett flertal olika nivåer, t.ex. kan det handla om att lösa uppgifter i 

form av matematiska beräkningar eller logiska problem. Ett beslut kan leda till 

konsekvenser både för en själv och för andra. Det finns en mängd forskning rörande 

beslutsfattande och i det här avsnittet presenteras några olika synsätt. 

Betsch skiljer på intuition och genomtänkta beslut, och förklarar att intuition 

fungerar automatiskt på en undermedveten nivå. Intuition skiljer sig från avsiktliga 

tankeprocesser, genom att en stor mängd information övervägs i form av en parallell 

process med flera bitar av information samtidigt. Mängden data som kan bearbetas i 

systemet som styr genomtänka beslut är relativt låg, eftersom bearbetningen sker 

seriellt och kräver fokusering. Betsch preciserar intuition enligt följande:
20

 

Intuition is a process of thinking. The input to this process is mostly provided by 

knowledge stored in long-term memory that has been primarily acquired via 

associative learning. The input is processed automatically and without conscious 

awareness. The output of the process is a feeling that can serve as a basis for 

judgments and decisions. 

Kahneman förklarar på ett liknande sätt, hur människans hjärna är uppbyggt av två 

olika separata system för beslutsfattade.  ”System 1” är det snabba, automatiska 

tänkandet som leder till intuitiva val, medan det långsamma ”System 2” förknippas 

med en känsla av kontroll och medvetna val.
 
Det intuitiva systemet fattar den största 

delen av alla beslut och vägleder våra tankar och handlingar, medan systemet för 

genomtänkta beslut träder fram när problemen blir mer komplexa. Systemet som styr 

genomtänkta beslut fungerar som en kontroll och tyglar signalerna från det intuitiva 

systemet,
 
samtidigt som båda systemen kan utsättas för tankefällor.

21
 Tankefällor 

presenteras närmare i avsnitt 3.3.2.  

Heintzelman och King tar upp meningen med livet, traumatiska livshändelser och 

intuition. Enligt Heintzelman och King har tidigare forskning visat att intuition kan 

bytas ut mot reflektion i samband med att livet förlorar sin mening. Individer som 

finner en större mening med livet kan följa magkänslan, medan individer kan 

                                                           

17
 Socialstyrelsen, 2015, s 44. 

18
 Socialstyrelsen, 2015, s 31. 

19
 Socialstyrelsen, 2015, s 12- 16. 

20
 Betsch, 2008, s 4-8. 

21
 Kahneman, 2013, s 26-35, 467. 
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överväga mera i fall med mindre mening med livet.
22

 Positiva känslor bidrar att det 

finns en mening med livet, medan negativitet leder till att livet känns mera 

meningslöst.
23

  

3.3.1 Heuristiker 

Kahneman förklarar att individer har en benägenhet att göra förhastade beslut 

utgående från otillräckliga bevis,
24

 och beskriver heuristik som en enkel 

beslutsprocedur, som används för att hitta tillfredsställande men många gånger 

ofullständiga svar. Enligt Kahneman härstammar heuristiker från det snabba intuitiva 

systemet.
25

 Betsch menar däremot att heuristiker är genvägar till överväganden, och 

härstammar från det eftertänksamma systemet. Betsch beskriver hur heuristiker 

använder lagrad erfarenhet i långtidsminnet.
26

 Shah och Oppenheimer förklarar att 

heuristiker minskar på kognitiv ansträngning i beslutssituationer, genom att individer 

bl.a. bearbetar mindre information och förenklar val av alternativ.
27

 

Oberoende av de bakomliggande funktionerna till heuristiker, används de dagligen 

av individer för att förenkla beslutsprocesser. Följande lista innehåller några exempel 

på olika typer av heuristiker: 

 Affektheuristik innebär att känslor i form av gillande eller ogillande styr ett 

beslut, istället för bedömningar och resonemang.
28

 

 Anekdotisk evidens är en mental genväg där en beslutsfattare använder sig av 

anekdoter istället för mer tillförlitlig tillgänglig statistik.
29

 

 Tillgänglighetsheuristik innebär att beslutsfattaren gör sannolikhets-

uppskattningar utgående ifrån liknande situationer som han eller hon blir 

påmind av (dyker upp i minnet) i samband med en beslutsfråga.
30

 

 Representativitetsheuristik innebär att en beslutsfattare i samband med ny 

information bedömer sannolikheten för att något eller någon representerar en 

särskild kategori. Beslut fattas ur minnet genom att jämföra och kategorisera 

ny information med stereotyper.
31

 

3.3.2 Tankefällor  

Forskning har visat att beslutsfattare har en tendens att gå in i olika omedvetna rutiner 

för att klara av komplexa problem. Hammond et al. beskriver hur människor många 

gånger förlitar sig på heuristiker när det gäller beslutsfattande, men eftersom den 

mänskliga hjärnan inte är perfekt och kan spela spratt finns det fall när beslut riskerar 

bli förvrängda. Dessa förvrängningar kallas ibland för tankefällor, och är svåra att 

                                                           

22
 Heintzelman & King, 2016, s 478, 488. 

23
 Heintzelman & King, 2013, s 475. 

24
 Kahneman, 2013, s 98. 

25
 Kahneman, 2013, s 113-114. 

26
 Betsch, 2008, s 8-11. 

27
 Shah & Oppenheimer, 2008, s 209. 

28
 Kahneman, 2013, s 19. 

29
 Yang et al., 2015, s 1790. 

30
 Clemen & Reilly, 2014, s 332-333. 

31
 Clemen & Reilly, 2014, s 332. 
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upptäcka eftersom de är hårt sammanlänkade med den mänskliga tankeprocessen.
32

 I 

följande underavsnitt presenteras ett antal fällor som är relevanta för examensarbetet. 

3.3.2.1 Inramningsfällan 

Inramningsfällan innebär att ett problem kan ramas in utgående från fel referensramar. 

Resultatet blir då att problemet löses utgående från fel frågeställningar, hela 

frågeställningen och problemområdet blir dvs. snedvridet.
33

 

3.3.2.2 Projiceringsfällan   

Projiceringsfällan innebär att en patients egna önskan (om t.ex. olika 

behandlingsformer)  inte uppmärksammas utan en anhörig låter sina egna önskemål 

styra beslut rörande patienten (Fagerlin et al., 2001; Karel & Gatz, 1996).
34

 

3.3.2.3 Status quo-fällan  

Status Quo fällan handlar om att beslutsfattare riskerar gå miste om alternativa 

lösningar pga. en tendens att inte vilja göra något och åstadkomma förändringar.
35

 

3.3.2.4 Optimistisk snedvridning 

Optimistisk snedvridning innebär att positiv information väger tyngre än negativ 

information.
36

 

3.3.2.5 Negativitetsfällan  

Vid negativitetsfällan läggs en större tonvikt på negativ information framom positiv 

information, vilket kan innebära att negativ information får en större tyngd än annan 

information i samband med ett beslut.
37

 

 

3.3.2.6 Tankefällor relaterade till sannolikhetsuppskattningar och 
framtidsprognoser 

 Prevalensfällan innebär en felfokusering där den ursprungliga informationen, 

frekvensen eller sannolikheten ignoreras och beslut samt 

sannolikhetsuppskattningar fattas utgående ifrån likheter istället för att utgå 

ifrån verklig förekomst.
38

 

 Handikapp-paradoxen innebär att många människor med allvarliga och 

bestående funktionshinder kan uppleva en högre livskvalitet än vad andra 

tror.
39

  

 

                                                           

32
 Hammond et al., 2002, s 185-187. 

33
 Hammond et al., 2002, s 196-200. 

34
 Haley et al., 2002, s 291. 

35
 Hammond et al., 2002, s 189-191 
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 Peters et al., 2008, s 8. 

37
 Kanouse, 1984, s 704. 

38
 Clemen & Reilly, 2014, s 332, 334. 

39
 Creutzfeldt & Holloway, 2012, s 3405. 
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 Fokuseringsfällan innebär att individer kan överskatta betydelsen av en 

enskild faktor som kan påverka lycka, välbefinnande och/eller 

livstillfredsställelse (Gilbert, 2006).
40

 

 Återkallelsefällan innebär att händelser som gjort starka intryck bidrar till att 

personer gör felbedömningar i prognoser eller framtidsuppskattningar.
41

 

3.3.3 Tankemönster 

Individer reagerar olika på händelser och ibland är det möjligt att urskilja ett visst 

beteende i form av tankemönster, utgående från hur en individ hanterar en situation. I 

följande avsnitt presenteras några exempel på tankemönster som rör examensarbetet. 

3.3.3.1 Tankemönster i samband med information 

Det är väsentligt att strukturera upp, samt gå igenom relevant information och 

alternativ, för att skapa ett bra utgångsläge för ett beslut. I samband med en livskris är 

det ändå möjligt att utsättas för av olika former av tankemönster, som inte alltid är till 

fördel för beslutsfattaren.  

 Osystematisk genomgång av alternativ är resultatet av ett oorganiserat och 

osystematiskt sätt att överväga alternativ. Viljan att avsluta eller fly från en 

allmänt oangenäm situation så fort som möjligt, kan leda till en rörig och 

ofullständig genomgång av alternativ.
42

  

 Förtida avslut innebär att ett beslut fattas innan alla alternativ har blivit 

övervägda. En tillfälligt minskad uppmärksamhetsförmåga, eller en 

försvarsmekanism som syftar till att förhindra informationsöverflöd, kan leda 

till en ofullständig bedömning av alternativ.
43

  

 Selektiv uppmärksamhet innebär att en beslutsfattare inte tillräckligt 

uppmärksammar eller i värsta fall totalt ignorerar information som inte stöder 

hans eller hennes personliga uppfattningar.
44

  

 Snäv inramning (eng. temporal narrowing) innebär att beslutsfattaren lägger 

ner för lite tid på att gå igenom olika alternativ.
45

 

 Tunnelseende innebär att en beslutsfattare är så inne i att bearbeta redan 

befintlig data eller information att han/hon inte är mottaglig för ny 

information och blir blind för ett bredare sammanhang.
46

 

 Satisfiering innebär att en beslutsfattare nöjer sig och väljer första bästa 

alternativ som känns tillfredsställande.
47

 

                                                           

40
 Kahneman et al., 2006, s 1908. 

41
 Hammond et al., 1998, s 9. 

42
 Keinan, 1987, s 639, 642. 
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 Keinan, 1987, s 639-640. 
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 Clemen & Reilly, 2014, s 336. 

45
 Keinan, 1987, s 639-640. 

46
 James, 2015, s 40. 

47
 Sumner, 1993, s 30. 
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3.3.3.2 Tankemönster i samband med olika känslotillstånd 

Känslotillstånd kan påverka ett beslut i olika riktningar, och som följande presenteras 

några exempel på tankemönster där känslor på ett eller annat sätt är inblandande. 

 Överoptimism innebär ett överdrivet optimistiskt synsätt om chansen att 

lyckas med något.
48

 

 Kognitiv dissonans innebär ett obehagligt känslotillstånd som uppstår när det 

råder en konflikt mellan en individs attityder och handlingar.
49

  

3.3.3.3 Tankemönster i samband med risker 

 Förlustaversion innebär att en beslutsfattare är rädd eller känslig för risker.
50

 

Kahneman beskriver att människor i allmänhet är förlustobenägna.
51

  

 Reflektionseffekten innebär att en individ undviker riskfyllt beteende när det 

föreligger chans till vinst samt uppvisar ett risksökande beteende när det 

föreligger chans till förlust.
52

  

 Risksökande är ett djärvt beteende där beslutsfattaren medvetet utsätter sig för 

risker.
53

 

3.3.3.4 Efterklokhetsfenomenet  

Efterklokhetsfenomenet kan bl.a. leda till försummelse av rimliga förklaringar, och 

uppstår när människor anser att de "visste det hela tiden," d.v.s. en händelse känns 

mera förutsägbar efter att den inträffat, än innan den inträffat.
54

 Människor har i 

allmänhet svårt att rekonstruera gamla kunskapstillstånd som har ändrats pga. nya 

övertygelser, samtidigt som efterklokhet kan leda till bl.a. förlustaversion.
55

 

3.3.3.5 Tankemönster i samband med mål 

Individer kan välja att fatta beslut utgående ifrån kort- eller långsiktiga mål, och 

beroende på beslutets karaktär kan ett mål även komma att röra den närmaste 

omgivningen, familj eller vänner.
56

 Kahneman beskriver hur individer ofta ställer upp 

kortsiktiga mål som de försöker uppnå men inte nödvändigtvis överträffa.
57

 

3.3.3.6 Beslutssätt: intuitivt eller med eftertanke 

Beslut kan fattas intuitivt eller med eftertanke beroende på situationens art, samt 

beroende på vilken typ av beslut eller val det gäller. 

En del kan följa sin instinkt och fatta beslut intuitivt efter ”magkänsla”, dvs. enligt 

”det som känns rätt” i en situation, medan andra kan fatta beslut systematiskt genom 

                                                           

48
 Kahneman, 2013, s 283. 

49
 NE, dissonansteori. 

50
 Clemen & Reilly, 2014, s 640. 

51
 Kahneman, 2013, s 317. 

52
 Schneider & Lopes, 1986, s 535. 

53
 Clemen & Reilly, 2014, s 642-643. 

54
 Roese & Vohs, 2012, s 411. 

55
 Kahneman, 2013, s 230-233. 

56
 Hammond et al., 2002, s 29-32. 
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 Kahneman, 2013, s 338. 
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att planera, söka och analysera information noggrannare.
58

 Skillnader i människors 

livssituationer samt personliga värderingar och egenskaper kan möjligen förklara 

skillnader i beslut och handlingar,
59

 samtidigt som en benägenhet att använda en 

beslutsstil över en annan kan vara till nackdel särskilt när det gäller mer komplexa 

problem.
60

  

4 Analys 

I detta avsnitt går vi in djupare på vilka tankefällor, heuristiker och tankemönster som 

påverkar en beslutsfattare inom olika typer av hälsorelaterade kriser. Avsnitt 4.1 tar 

upp beslutsfattande i samband med stress, avsnitt 4.2 behandlar beslutsfattande i 

samband med depression och ångest medan avsnitt 4.3 beskriver beslutsfattande i 

hälsorelaterade sammanhang. Centrala punkter från de olika rubrikerna presenteras i 

separata tabeller. 

Analysen utgår ifrån en rad forskningsrapporter och varje forskningsrapport som 

analyseras närmare har ett eget id-nummer, t.ex. 1a, 1b, 2a, 2b osv. vilket används 

såväl i samband med texter, som i de olika tabellerna för att sammanlänka 

forskningsrapport med resultat. I varje avsnitt finns två separata tabeller, där den ena 

presenterar forskningsrapporten med innehåll och resultat, medan den andra tabellen 

gör en kategorisering av heuristiker, tankefällor och tankemönster utgående från varje 

enskilt forskningsresultat. I fortsatta avsnitt tillämpas samma förfarande vad beträffar 

tabellerna och deras uppbyggnad samt kategorisering.  

I tabellerna för kategorisering finns rubrikerna ”Heuristiker”, ”Tankefällor” och 

”Tankemönster” som presenterar fynd relaterade till de separata forskningsanalyserna. 

Närmare beskrivning av heuristiker, tankefällor samt tankemönster finns i avsnitt 3.3. 

Rubriken ”Nivå på beslut” anger vilken typ av beslut det rör sig om, och beskrivs 

närmare i avsnitt 3.4. Under denna rubrik är resultaten klassificerade enligt: 

 Lösa en uppgift. 

 Val utan konsekvens för en själv. 

 Val med konsekvens för en själv. 

 Val med konsekvens för en annan. 

 

I tabellerna är forskningsrapporterna grupperade efter nivå på beslut, vilket 

innebär att en tabell inledningsvis innehåller forskningsrapporter där 

försökspersonerna t.ex. löser en enkel uppgift, medan forskningsdokument i slutet av 

en tabell innehåller val med verkliga konsekvenser för en själv eller någon annan.  

 För att klargöra användningen av vissa specialtecken vad beträffar tabellerna med 

kategorisering gäller följande:  

 I fall där besluten enligt egen tolkning inte leder till någon verklig konsekvens 

(i form av t.ex. vinst) för försökspersonerna själva, är fälten utmärkta med *.  

 Till skillnad från verkliga beslutssituationer används i vetenskapliga 

sammanhang även ibland tankeexperiment. Tännsjö beskriver hur man i 

tankeexperiment t.ex. kan bestämma händelseförlopp och undersöka 

resonemang i olika sammanhang.
61

 Tankeexperiment i tabellerna är utmärkta 

med **.  
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 Sagiv et al., 2014, s 401. 

59
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60
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 I fall där forskningsrapporterna inte bidragit med direkta omnämnda resultat 

kring kategorierna heuristiker, tankefällor eller tankemönster är fält med egen 

tolkning utmärkta med ***. 

4.1 Beslut under stressiga förhållanden 

Margittai et al. (1a) undersökte samband mellan intuitiva och eftertänksamma beslut i 

samband med stress, genom att på medicinsk väg höja på stressnivån hos 

försökspersoner. I studien som innehöll 3 matematiska uppgifter, tillfördes 

stresshormonet kortisol (hydrocortison), placebo, yohimbin (drog som ökar 

stimulering av noradrenalin) samt noradrenalin i olika kombinationer till 4 olika 

testgrupper bestående av totalt 83 friska män. Genom ett antal medicinska 

undersökningar (bl.a. salivprov, blodtryck och hjärtrytm) fann forskarna att deltagare 

som upplevde stress och fick kortisol på medicinsk väg uppvisade en tendens att fatta 

beslut intuitivt, medan deltagare som fick noradrenalin eller placebo däremot hade en 

tendens att fatta beslut med eftertänksamhet.
62

 Enligt forskarna kan förhöjd 

kortisolnivå i hjärnan därmed leda till automatisk informationsbearbetning och 

intuitiva beslut.
63

  

Forskning pekar på att individer under stressfyllda situationer kan tappa 

självkontrollen, och frångå långsiktiga mål samt fatta kortsiktiga beslut.
64

 I en 

undersökning med hunger och näring i vätskeform, visar Soares et al. (1j) att stressade 

beslutsfattare kan ha en tendens att fatta beslut efter gammal vana.
65

 I undersökningen 

som pågick under en 6-veckors period deltog 24 medicinstuderanden, av vilka 12 st 

tillhörde en icke-stressad kontrollgrupp och resten led av kronisk och psykosocial 

stress (stressnivån utmättes m.h.a. frågeformulär, psykologiska utvärderingar samt 

stress- och ångesttest). Experimentet gick ut på att undersöka sambandet mellan 

målinriktade val, vanor, samt förväntat utfall på en handling. Försökspersonerna fick 

göra totalt 300 st val på en datorskärm som kunde leda till belöningar i form av olika 

drycker (choklad, tomatjuice, apelsinjuice eller vatten). Forskarna uppmanade 

deltagarna att försöka göra val som kunde leda till de utfall försökspersonerna i 

slutändan kunde önska sig, samtidigt som deltagarna inte kände till vilken åtgärd som 

var associerad med ett särskilt resultat. Resultatet från undersökningen visar att 

stressade försökspersoner frångick målinriktade beslut. Försökspersoner som inte led 

av stress (kontrollgruppen) utförde sina handlingar med tanke på konsekvenserna, 

medan stressade individer utförde handlingar efter gammal vana och bortsåg från sina 

verkliga behov.
66

 

Maier et al. (1i) redogör för hur stressfyllda situationer kan leda till minskad 

självkontroll där stress kan leda till en skiftning från långsiktiga till kortsiktiga mål. 

Beslutsfattare kan fokusera på alternativ som ger snabb belöning, menar forskarna.
67

 I 

experimentet deltog 51 personer som uppgett att de levde ett hälsosamt liv, och 

forskarna undersökte deltagarnas självkontroll i form av ett experiment, där deltagarna 

fick ta del av information om nyttig och ohälsosam föda samtidigt som de erbjöds 

olika varianter av mat. Forskarna undersökte försökspersonernas reaktioner på olika 

rekommendationer, där vissa rekommendationer med avsikt var missvisande och ledde 

försökspersonerna in på ohälsosam mat. Deltagarna gjorde 210 st val i form av nyttig 

eller ohälsosam föda som de fick smaka på, samtidigt som stress för en del deltagare 
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framkallades genom att sänka ner ena handen i en hink med iskallt vatten (Cold 

Pressor Task
68

).
69

 Resultatet från studien visar att stressade deltagare föredrog 

smakrik, ohälsosam mat, och därmed frångick sina långsiktiga mål på ett hälsosamt 

leverne. Förändringar i ett antal hjärnregioner i samband med stress kan leda till sämre 

självkontroll i samband med beslut, förklarar forskarna. Stress kan möjligen påverka 

signaler om stimuli (t.ex. mat) samt upprätthållande av mål (hålla fast vid hälsosamt 

leverne).
70

 

I samband med stress kan beslutsfattare uppvisa sämre förmåga att bearbeta 

information.
71

 Kowalski-Trakofler och Vaught beskriver hur tidspress kan leda till en 

förenklad informationsbearbetning, där alla alternativ inte utforskas fullt ut, utan vissa 

viktiga "ledtrådar" används för beslutsfattandet.  I beslutssituationer med tidspress 

krymper fokus och individer fokuserar bara kring kritiska frågor och element. 

Fokuserad uppmärksamhet behöver ändå nödvändigtvis inte vara negativt utan kan 

vara positivt, eftersom onödig information kan elimineras när fokus bara kretsar kring 

de viktigaste aspekterna i en fråga, menar forskarna.
72

  

Chajuts och Algoms (1b) forskning från 2003 ger ett visst stöd för Kowalski-

Trakofler och Vaughts påståenden. Chajuts och Algoms undersökning pekar på att 

beslutsfattare under stress kan råka ut för selektiv uppmärksamhet och snäv 

fokusering, men ändå prestera bra. I undersökningen deltog totalt 120 individer från 

Tel-Aviv i åldern 20-25 år. I experimentet fick deltagarna genomgå ett s.k. Stroop-

test
73

 på en bildskärm. Skärmen visade olika namn på färger, och i vissa fall var texten 

skriven med annan kulör än vad som stod på skärmen. Stress framkallades bl.a. genom 

att variera uppgiftens svårighet, framkalla tidspress och störningar i form av ljud, samt 

genom att få uppgiften att framstå som ett sätt att mäta den kognitiva förmågan hos 

deltagaren. Resultaten från Chajuts och Algoms undersökning visar att stress ledde till 

selektiv uppmärksamhet och snäv fokusering. Försökspersoner som inte upplevde 

stress upplevde störningar vid genomförande av uppgifterna, medan individer som 

utsattes för hög stress inte upplevde störningar i lika hög grad, och därmed presterade 

bättre. Enligt forskarna tyder detta på att stress kan leda till en snävare 

informationsbehandling, vilket i fall där det krävs fokusering på specifik information 

kan vara till nytta, medan det i fall där det behövs information från flera källor kan 

vara ofördelaktigt.
74

 Stressfyllda situationer med nedsatt uppmärksamhetsförmåga kan 

t.ex. leda till att endast positiva erfarenheter uppmärksammas, medan negativa 

erfarenheter förbises,
75

 samtidigt som depression kan leda till selektiv uppmärksamhet 

mot negativ information.
76

  

Keinan (1g) menar att det finns ett samband mellan psykisk stress och hur 

beslutsfattare överväger sina alternativ. Keinans undersökning från 1987 pekar på 

förtida avslut samt osystematisk genomgång av alternativ vid stressfyllda 
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 Cold Pressor Task är ett sätt att undersöka försökspersoners smärttröskel, genom att 
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beslutssituationer.
 77

 I undersökningen med olika beslutsproblem på en dator deltog 

101 personer i åldern 20-40 år från University of Haifa. Stress framkallades genom att 

försökspersonerna i vissa fall utsattes för elchocker på ett kontrollerbart (deltagarna 

trodde att de kunde påverka/minimera elchockerna genom sin prestation) eller 

okontrollerbart (slumpvist) sätt. Deltagarna utsattes inte för tidspress.
78

 

Undersökningsresultaten visar att personer som utsattes för kontrollerbar eller icke 

kontrollerbar stress gick igenom sina alternativ på ett osystematiskt sätt samt erbjöd 

snabbare lösningar jämfört med de personer som inte utsattes för stress. Keinan 

diskuterar huruvida den ofullständiga bedömningen av alternativ kan bero på en 

tillfälligt minskad uppmärksamhetsförmåga, eller som en försvarsmekanism som 

syftar till att förhindra informationsöverflöd. Alternativt kan den osystematiska 

bedömningen av alternativ också bero på viljan att avsluta eller fly från en allmänt 

obehaglig situation så snabbt som möjligt.
79

 

Folkman et al. (1c) undersökte livshantering i form av olika beteendemönster samt 

kognitiva strategier i samband med stressfyllda situationer, och intervjuade 75 gifta 

par i åldern 35-54 år en gång i månaden under 6 månaders tid. Deltagarna fick under 

varje intervjutillfälle beskriva den mest stressfyllda händelsen från den gångna veckan 

och härefter deltog personerna i en självutvärdering, där de fick svara på frågor som 

rörde hur de hanterat den aktuella händelsen. Forskarna undersökte här bl.a. 

personernas självkontroll, beteende i form av att fly eller stanna i en svår situation, 

problemlösningsförfarande samt graden av socialt stöd.
80

 Forskningsresultatet pekar 

på svårigheter med problemlösningsförfarande när situationen gäller välbefinnandet 

hos en närstående. Deltagarna önskade att de vore annanstans (försökte fly 

situationen) och hade svårt att finna lösningar på problemet samt uppvisade en tendens 

till att konfrontera problemsituationen på ett aggressivt och stundtals riskfyllt sätt. När 

det gällde den egna psykiska hälsan sökte deltagarna socialt stöd samtidigt som de 

även här ville försöka fly undan verkligheten.
81

 Folkman et al. diskuterar kring hur 

individer möjligen kan vilja ta distans från situationer som rör en närståendes 

välbefinnande pga. individer möjligen varken kan eller vill vara okänsliga när det 

gäller människor som betyder något speciellt för en. Enligt forskarna kan detta leda till 

ett oplanerat problemlösningsförfarande i dylika situationer.
82

 

Pabst et al. (1e) studerade hur stress kan påverka beslutsfattande i form av bl.a. 

inramningseffekten. Forskarna fann att stressade försökspersoner uppvisade ett mindre 

riskfyllt beteende jämfört med icke-stressade försökspersoner under situationer där det 

förelåg chans att förlora. I undersökningen deltog 80 individer i åldern 18-35, som fick 

spela ett dataspel (modifierad version av Game of Dice Task
83

) med chans till vinst 

eller förlust. Deltagarna delades in i fyra olika grupper, där två grupper (Vinst- och 

förlustgrupp) utsattes för stress medan de andra två grupperna (Vinst- och 

förlustgrupp) inte utsattes för stress. För att framkalla stress sattes deltagarna framför 

en arbetsgrupp och en kamera, och deltagarna informerades om att utförandet skulle 

analyseras i efterhand (Trier Social Stress Test
84

). Forskarna undersökte härefter 
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försökspersonerna på medicinsk väg bl.a. med hjälp av salivprov. Forskningsresultatet 

visade att icke-stressade försökspersoner gjorde färre riskfyllda beslut i samband med 

chans till vinst, jämfört med icke-stressade försökspersoner som löpte risk att förlora. 

Stress påverkade inte det risktagande beteendet i samband med chans till vinst, men 

när det förekom risk att förlora, gjorde deltagarna mindre riskfyllda beslut jämfört 

med icke-stressade försökspersoner.
85

 

Porcelli och Delgado (1h) studerade vilken påverkan stress har på finansiella 

beslut, och fann att stress kan leda till reflektionseffekten. Undersökningen med totalt 

27 personer innehöll ett spel med chans att vinna pengar. Deltagarna fick välja mellan 

olika spelscenarion i form av positiva (vinst) eller negativa (förlust) utfall, med olika 

sannolikheter. Försökspersonerna gjorde totalt 160 olika val som i slutändan kunde 

leda till vinst eller förlust, och under hälften av valen utsattes deltagarna för stress 

genom att de sänkte ned sina händer i iskallt vatten (Cold Pressor Task). Forskarna 

kontrollerade om försökspersonerna var stressade genom att testa deras minne, och 

låta dem utföra igenkänningsuppgifter med känslomässigt neutrala och icke neutrala 

ord. Resultatet från undersökningen pekar på att stress kan stärka tendensen till 

reflektionseffekten, ett beteende där individerna uppvisar ett mer riskfyllt beteende när 

det gäller förluster än när det kommer till vinster. Enligt forskarna kan stress leda till 

ett överdrivet risktagande, där beslut kan fattas intuitivt.
86

 

Yamakawa et al. (1f) undersökte huruvida det finns ett samband mellan beslut, 

stress samt riskbedömning.
87

 I studien deltog 26 studeranden i åldern 18-22 år, varav 

14 personer utsattes för stress medan 12 personer tillhörde en kontrollgrupp som inte 

utsattes för stress. Stress framkallades genom att med kort varsel be en del av 

deltagarna framföra ett tal framför kamera och publik (Trier Social Stress Test). 

Härefter följde ett spel med chans till vinst eller förlust, där deltagarna själva kunde 

påverka spelets gång och möjlig vinst, genom att chansa eller välja säkra alternativ. 

Forskarna undersökte bl.a. deltagarnas beteende, kortisol- och adrenalinnivå, samt 

hjärtrytm,
 88

 och fann två timmar efter talet att de försökspersoner som stressats gjorde 

färre riskabla val i samband med chans till vinst jämfört med icke-stressade. Stress 

påverkade inte beteendet i samband med risk att förlora. Forskarna förklarar att stress 

kan leda till såväl reflektionseffekten som även till ett riskundvikande beteende även en 

tid efter den stressfyllda situationen.
89

 

Lighthall et al. (1d) studie pekar mot att stress kan leda till könsskillnader i 

beteende när det gäller strategiska riskfyllda beslut. I samband med stress tog män 

mera riskfyllda beslut medan kvinnor tog mindre riskfyllda beslut, medan forskarna 

inte fann några strategiska skillnader mellan män och kvinnor när det gällde icke-

stressade försökspersoner. I experimentet deltog 47 personer i åldern 18-33 år, 24 män 

och 23 kvinnor. I studien blev ca hälften av kvinnorna och männen utsatta för stress 

genom att de fick sänka ner händerna i iskallt vatten (Cold Pressor Task), medan de 

spelade ett datorspel med ballonger (Balloon Analogue Risk Task) där de kunde vinna 

eller förlora pengar. Deltagarna kunde själva påverka spelets gång genom att höja 

vinstchanserna (riskera mera) samt välja att inkassera en vinst innan en ballong 

sprack. Resultatet från Lighthall et al.:s forskning pekar på att under beslut med 

möjlighet till belöning, kan stressade män fatta beslut snabbare, medan stressade 

kvinnor kan fatta beslut långsammare.
90
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I tabell 1 presenteras en sammanfattning över forskningsresultaten i samband med 

beslut under stress. 

Tabell 1. Forskning i samband med stress och beslutsfattande. 

Id Forskare 
Typ av 
studie 

Stressorer Effekten av stressen 

1a 
Margittai 
et al., 
2015. 

Matematiska 
uppgifter.  

Kortisol på 
medicinsk väg. 

Deltagare som uppvisade 
förhöjd kortisolnivå hade en 
tendens att fatta beslut 
intuitivt. 

1b 
Chajut & 
Algom, 
2003. 

Experiment i 
form av 

Stroop-test. 

Uppgiftens 
svårighet 

varierades, 
tidspress, ljud-

störningar, 
prestationskrav. 

Deltagare koncentrerade sig 
på färre alternativ samt hade 
snävare fokus under 
stressfyllda situationer. 

1c 
Folkman 
et al., 
1986. 

Studie med 
själv-

utvärderings-
uppgift.  

Deltagarna 
upplevde stress 

i det verkliga 
livet. 

Deltagarna var mera 
riskbenägna i stressfulla 
situationer som rörde 
välmående hos en 
närstående. 

1d 
Lighthall 
et al., 
2012. 

Datorspel 
med chans 
till vinst eller 

förlust.  

Cold pressor 
task. 

Stressade män fattade beslut 
snabbare, samt gjorde mera 
riskfyllda val än kvinnor 
under stress. 

1e 
Pabst et 
al., 2013. 

Datorspel 
med chans 
till vinst eller 

förlust. 

Trier Social 
Stress Test. 

Stressade deltagare gjorde 
färre riskabla beslut under 
förhållanden med större 
osäkerhet jämfört med icke-
stressade. 

1f 
Yama-
kawa et 
al., 2016. 

Datorspel 
med chans 
till vinst eller 

förlust.  

Trier Social 
Stress Test. 

Stressade deltagare gjorde 
färre riskabla val i samband 
med chans till vinst jämfört 
med icke-stressade. 

1g 
Keinan, 
1987. 

Experiment 
med besluts-
problem på 

dator.  

Elchock. 

Stressade individer gick 
igenom sina alternativ på ett 
mera osystematiskt sätt samt 
erbjöd lösningar snabbare än 
icke-stressade. 

1h 
Porcelli & 
Delgado, 
2009. 

Minnes-
uppgifter, 
spel med 
chans till 
vinst eller 

förlust.  

Cold-pressor 
task. 

Jämfört med icke-stressade 
deltagare gjorde stressade 
deltagare mera riskfyllda 
beslut under osäkra 
förhållanden, men var mer 
konservativa under säkra 
förhållanden. 

1i 
Maier et 
al., 2015. 

Experiment 
med 

hälsosam 
och 

ohälsosam 
kost.  

Cold-pressor 
task. 

Stressade individer frångick 
långsiktiga mål, och fattade 
beslut som gav snabb 
belöning. 

1j 
Soares et 
al., 2012. 

Experiment 
med hunger 
och näring i 
vätskeform. 

En del av 
deltagarna 

upplevde stress 
i det verkliga 

livet. 

Stressade försökspersoner 
avvek från målstyrda beslut 
och valde istället att fatta 
beslut efter vana. 

 

  



 

16 
 

I tabell 2 struktureras innehållet från tabell 1 upp i olika kategorier. Id-nummer 

anger vilken forskningsrapport kategoriseringen gäller. 

Tabell 2. Kategorisering av forskningsresultat i samband med stress och 

beslutsfattande. Tabellen innehåller inget fält för ”Heuristiker” eftersom sådana 

inte kunde påträffas inom området för stress. 

Id Tankefälla Tankemönster Nivå på beslut 

1a  Intuitiva beslut. Lösa en uppgift. 

1b  
Selektiv upp-
märksamhet. 

Lösa en uppgift.  

1c  Risksökande.***  Lösa en uppgift. 

1d  
Risksökande (män), 

intuitiva beslut (män). 
Val utan konsekvens för en 

själv.* 

1e  Reflektionseffekten.*** 
Val utan konsekvens för en 

själv.* 

1f  Reflektionseffekten. 
Val utan konsekvens för en 

själv.* 

1g  

Förtida avslut, 
osystematisk 

genomgång av 
alternativ. 

Val med konsekvens för en 
själv. 

1h  Reflektionseffekten. 
Val med konsekvens för en 

själv. 

1i  Kortsiktiga mål. 
Val med konsekvens för en 

själv. 

1j 
Status quo- 

fällan.*** 
 

Val med konsekvens för en 
själv. 

* Egen tolkning, i experimentet leder besluten inte till någon verklig konsekvens i form av 

vinst för försökspersonerna själva. 

*** Egen tolkning kring förekomst av heuristiker, tankefällor eller tankemönster. 

 

I detta avsnitt finns motiveringar till de egna tolkningarna av tankemönster och 

tankefälla i samband med Folkman et al.:s (1c), Pabst et al.:s (1e) och Soares et al.:s 

(1j) forskningsartiklar. Enligt Folkman et al. (1c) kan individer vara mera riskbenägna 

i stressfulla situationer som rör välmående hos en närstående. Enligt min egen 

tolkning resulterar studien därmed i risktagande, med motiveringen att individer 

ogärna stannar kvar i en obehaglig situation samtidigt som de också gärna undviker 

(om möjligt) att hamna i dylika situationer. Individerna är med andra ord beredda att 

anstränga sig för att lösa situationen och kan i viss mån även uppvisa ett risksökande 

beteende för att ta sig ur situationen. När det gäller Pabst et al.:s (1e) forskning 

stämmer resultatet in på definitionen av reflektionseffekten med motiveringen att 

stressade deltagare uppvisade riskfyllt beteende när det förelåg chans till vinst samt 

uppvisade ett risksökande beteende när de löpte risk att förlora. Värt att notera är dock 

att stressade försökspersoner gjorde mindre riskabla val i samband med risk till förlust 

jämfört med icke-stressade försökspersoner, vilket enligt min egen tolkning tyder på 

en något svagare reflektionseffekt hos stressade deltagare jämfört med icke-stressade 

deltagare. Soares et al. (1j) beskriver hur stressade individer i vissa sammanhang kan 

ha en tendens att falla tillbaka på gamla vanor. Enligt min egen tolkning kan stressade 

personer därmed löpa risk att drabbas utav tankefällan status quo. För vidare 

beskrivningar av ovan nämnda tankfälla och tankemönster se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3.  
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4.2 Beslutsfattande i samband med depression och ångest till 
följd av livskriser 

Det finns studier som pekar på ett samband mellan depression och negativa tankar,
91

 

samtidigt som depression möjligen även kan leda till nedsatt beslutsförmåga i 

samband med förändringar.
92

 Leykin et al. tar upp hur deprimerade individer kan ha en 

allmän tendens till att utvärdera situationer på ett negativt, pessimistiskt sätt, och 

beskriver hur deprimerade kan använda färre problemlösningsstrategier samt kan ha 

svårare att undersöka information.
93

 Bensis och Giusbertis forskning (3b) från 2006 

stöder delvis denna tes, forskningsresultatet visar att deprimerade individer 

nödvändigtvis inte har som mål att få ett korrekt svar, utan istället kan fokusera på att 

minska på osäkerheten kring ett beslut.
94

 Forskarna undersökte resonemang hos 

ångestfyllda individer i samband med osäkra händelser, och beskriver hur ångestfyllda 

individer hade en tendens att fatta snabba beslut utan att ta reda på all nödvändig 

information. Försökspersonerna fick fylla i ett självuppskattningsformulär och delades 

in i separata grupper (ångest/icke-ångest) beroende på uppskattad ångestbenägenhet. I 

den första delen av undersökningen deltog 60 personer, där forskarna undersökte 

deltagarnas beslutsförmåga genom en sannolikhetsuppgift med pärlor i olika burkar, 

samt genom sannolikhetsuppskattningar i tre realistiska datorscenarion. I följande del 

av studien deltog 53 personer i två myntexperiment och ett kortspel, där man testade 

deltagarnas förmåga att upptäcka mönster. I båda studierna framkom att ångestfyllda 

deltagare jämfört med icke-ångestfyllda deltagare tog snabba beslut utan att ta all 

information i beaktande, uppvisade felaktiga sannolikhetsbedömningar samt frågade 

efter mindre information trots att de hade möjlighet till detta i samband med ett beslut. 

I de fall där utgångspunkten med tillgänglig information var den samma för såväl 

ångestfyllda som icke-ångestfyllda deltagare, fann forskarna inga olikheter i 

beteendet. I fall där information som behövs för att nå ett beslut finns färdigt till 

hands, är fokus på noggrannhet, medan beslut fattas snabbt under stressiga 

förhållanden, utan att fråga efter mer information och/eller ta all information i 

beaktande. Ångestfyllda individer ser ut att använda sig av heuristiker, och nöjer sig 

med de lösningar de anser mest lämpliga, trots att dessa lösningar inte alltid leder till 

korrekta resultat, menar forskarna.
95

 

Leykin et al. beskriver hur depression kan leda till svårigheter med att fatta 

beslut.
96

 Negativa erfarenheter från beslut med dåliga utfall kan leda till en än mer 

förstärkt negativitet hos deprimerade, där de i slutändan antar en undvikande roll vad 

beträffar beslutsfattande.
97

 Engelmann et al. (3g)  tar upp hur ångest i samband med en 

riskfylld beslutsfråga kan leda till en fokusering på negativa utfall. Forskarna 

diskuterar kring möjligheten att ångestfyllda beslutsfattare kan använda sig av 

heuristiker och göra kortsiktiga val.
 98

 I experimentet med ett lotterispel, med chans till 

vinst eller förlust, deltog 43 män (medelålder 22,56 år). För att skapa en 

ångestreaktion riskerade deltagarna få en elchock i vänstra handen under spelets 
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gång.
99

 Resultaten från undersökningen visar att beslutsfattare som var ångestfyllda 

lättare använde inlärda egenskaper vid riskfyllda beslut. Resultaten visar även att 

ångestfyllda individer var fokuserade på negativ information, vilket i det långa loppet 

kan leda till ett kroniskt beteende där positiva utfall förbises. Detta beteende är typiskt 

vid vissa sjukdomar relaterade med ångest, förklarar forskarna.
100

 I samband med 

rädsla för elchock pekar forskningsresultatet inte på några större skillnader från 

försökspersonernas ”normaltillstånd” vad beträffar förlustaversion eller risktagande.
101 

Ett flertal studier pekar på att deprimerade individer är mycket försiktiga när det 

gäller ekonomiska frågor.
102

 Kahneman beskriver hur individer i allmänhet är 

försiktiga när det gäller risker,
103

 men forskningsrapporter pekar på att deprimerade är 

än mer försiktiga när det gäller riskabla beslut. Enligt Scheele et al. (3e) kan 

depression t.ex. förknippas med negativ emotionell partiskhet i situationer som rör 

socioekonomiska beslut. Scheele et al. undersökte hur depression påverkar individers 

syn på egennytta, genom att låta 20 friska och 20 deprimerande individer delta i ett 

spel med erbjudanden om pengar (The Ultimatum Game
104

). Forskarna undersökte 

under spelets gång möjliga negativa känsloreaktioner bland deltagarna i samband med 

upplevd orättvisa. Såväl friska som deprimerade individer ansåg att låga erbjudanden 

var orättvisa, men forskarna fann att deprimerade avböjde något fler av de mindre 

orättvisa erbjudandena, än friska individer. Höga erbjudanden antogs i lika mån av 

såväl deprimerade som friska. Forskarna menar att depression pga. den negativa 

karaktären kan hämma såväl socialt som ekonomiskt beslutsfattande.
105

  

Det finns även forskningsresultat som tyder på att deprimerade individer till viss 

del undviker att tänka på,
106

 eller har en negativ inställning till konsekvenserna av ett 

beslut.
107

 Detta kan bero på att deprimerade känner av att de möjligtvis inte har de 

bästa förutsättningarna för att fatta rationella beslut, vilket eventuellt också kan 

förklara Yang et al.:s (3c) forskningsresultat som visar att oroliga ångestfyllda 

individer kan bortse från statistiska sannolikheter och istället kan använda sig av 

anekdotisk evidens.
108

 Yang et al. beskriver hur riskfyllda beslut i många fall leder till 

beslutsångest. När kostnaden för ett dåligt utfall är högt, som i t.ex. medicinsk 

beslutsfattande, samt när beslutsfattaren är rädd och/eller riskmedveten, leder 

beslutsprocessen ofta till upprördhet och negativa känslor i form av ångest och oro. 

Enligt Yang et al forskningsresultat från 2015 kan ångestfyllda beslutsfattare därför 

utsättas för anekdotisk evidens i beslutssituationer som inte ens har något samband 

med den bakomliggande oron.
 109

 Forskningsresultatet pekar även på att en större grad 

av ångest kan leda till en ökning av anekdotisk evidens i samband med riskfyllda 
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beslut.
110

 I undersökningen som bestod av flera delar med olika beslutsproblem deltog 

mellan 54 och 226 personer, och undersökningen genomfördes genom att låta 

försökspersonerna föreställa sig situationer där de kunde reagera med ångest.
111

 Yang 

et al. menar att förekomsten av anekdotisk evidens beror på att ångestfyllda 

beslutsfattare kan använda sig av subjektiva mentala genvägar istället för saklig 

statistisk information.
112

 

I samband med depression finns det något olika forskningsresultat beträffande 

riskkänslighet, och enligt t.ex. Chandrasekhar et al. (3f) kan deprimerade uppvisa hög 

riskkänslighet. Chandrasekhar et al. (3f) undersökte neurologiska skillnader mellan 

friska och deprimerade individer m.h.a. magnetröntgen och ett spel med chans till 

vinst eller förlust. I studien deltog 20 personer, varav 10 st uppvisade tecken på 

depression.
113

 Resultatet från studien pekar på att deprimerade individer i samband 

med riskbaserade beslut, kan uppvisa en starkare förlustaversion än friska individer. 

Jämfört med friska individer var deprimerade individer mer benägna att acceptera spel 

med hög vinstsannolikhet och låg sannolikhet till förlust.
114

 Enligt forskarna pekar 

resultatet på en annorlunda hjärnmekanism för riskfyllda beslut bland deprimerade, 

jämfört med friska.
115

  

Raghunathans och Phams (3d) experiment pekar däremot på att upprörda 

ångestfyllda individer är mindre riskbenägna än personer som är mindre upprörda och 

upplever sorg. Raghunathan och Pham undersökte oroliga och ledsna deltagares beslut 

i situationer där deltagarna fick göra en avvägning mellan risk eller belöning. I en del 

av undersökning deltog 83 personer genom att delta i ett spel som kunde leda till vinst 

eller förlust. Forskarna skapade ångest och oro hos deltagarna genom att låta dessa 

föreställa sig olika hypotetiska förhållanden. Resultatet visar att i spelbeslut föredrog 

individer som upplevde sorg, alternativ med hög risk/hög belöning, medan oroliga 

individer föredrog alternativ med låg risk/låg belöning. Forskarna beskriver hur 

resultaten eventuellt kan förklaras genom att ångestfyllda beslutsfattare strävar efter 

att minska på osäkerhet, medan ledsna beslutsfattare har som mål att få belöning.
116

 

Ett flertal studier visar på att ångest kan leda till försummelser när det gäller 

informationshantering i samband med beslutsfrågor. Problemen rör främst 

felfokusering samt bearbetning av alternativ.
117

 Bradley et al. (3a) tar t.ex. upp att 

ångest kan leda till att enbart fokusera på negativ information. I undersökningen med 

ett Stroop-test
118

, deltog 40 personer, varav en del led av ångestsymptom medan andra 

var friska eller led av såväl depression som ångest. Under experimentet användes 

ångestfyllda ord (t.ex. cancer), ord relaterade till depression (t.ex. elände), samt 

neutrala ord (t.ex. matta), på olika bakgrunder. Deltagarnas uppgift var att ange färg 

på bakgrunden, men ignorera orden. Resultatet från Bradley et al.:s undersökning 

pekar på att ångest kan leda till selektiv uppmärksamhet. Deltagare som enbart led av 

ångest, uppvisade selektiv uppmärksamhet mot ord med negativ betydelse, medan 
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forskarna inte fann något samband mellan de övriga försökspersonerna och selektiv 

uppmärksamhet.
119

 

När det gäller försämrade hälsotillstånd finns det vissa tecken som tyder på att 

individer kan hålla fast vid gamla val som inte längre fungerar. Suri et al. (3h) 

beskriver hur medicinska avsteg och utdragna beslut beträffande hälsa är ett 

folkhälsoproblem, och tar i sin forskning från 2013 upp att patienter som är 

motsträviga att fatta beslut har en tendens till beslutsfällan status quo.
120

 Suri et al. 

gjorde ett experiment med ångest, där deltagarna, 41 personer, delades in i två olika 

grupper. Deltagarna riskerades utsättas för en elektrisk stöt men kände själva inte till 

vilka som kunde få en stöt. Under själva experimentet skulle deltagarna i den ena 

gruppen (A) till en början med välja att förkorta tiden för experimentet med 10 

sekunder, eller vänta ut tiden. Individerna i den andra gruppen (B) kunde när som helst 

under experimentet välja att förkorta tiden. I en påföljande del av experimentet hade 

deltagare (40 personer) också möjlighet att i början välja att reducera risken för en 

elstöt med 90 % (grupp A), medan resten (grupp B) när som helst under experimentet 

kunde göra samma val. Under experimentets gång fick deltagarna redogöra för graden 

av ångest de upplevde. Resultaten visar att deltagarna i flera fall inte valde att minska 

sin tid i väntan på en elchock. I den första delen av experimentet när deltagare (grupp 

A) var tvungna att göra ett val, valde 25,3% av deltagarna att inte förkorta sin väntetid, 

medan deltagare som när som helst kunde välja att avkorta tiden (grupp B) att inte 

göra det i 59,3% av fallen. Den efterföljande delen i experimentet väckte förvåning 

hos såväl forskarna som deltagarna själva. När deltagare var tvungna att göra ett val i 

början av experimentet (grupp A) valde 14,7% av deltagarna att inte reducera risken 

för att få en elstöt, medan deltagare som även senare kunde välja att reducera risken 

för en elstöt valde att inte göra detta i 47,9% av fallen. Ett flertal deltagare (speciellt i 

grupp B) valde dvs. att inte göra något val och vänta ut tiden, trots att de kunde 

minska på sin ångest och reducera risken att få en elstöt.
121

 Sammantaget tyder Suri et 

al.:s forskning på att personer i beslutssammanhang kan välja att inte göra val trots att 

det i vissa sammanhang kan finnas andra alternativ som kan vara mer gynnsamma. 

Enligt forskarna kan standardvärden (default), dvs. på förhand utvalda alternativ, 

ibland bidra till denna status quo.
122
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I tabell 3 presenteras en sammanfattning över forskningsresultat relaterade till 

beslut i samband med depression och ångest. 

Tabell 3. Forskning kring depression, ångest och beslutsfattande. 

Id Forskare 
Typ av 
studie 

Utgångs-
punkt 

Effekten av depression/ 
ångest 

3a 
Bradley et 
al., 1995. 

Experiment 
med 

Stroop-test. 

En del av 
deltagarna 

led av ångest 
och 

depression i 
det verkliga 

livet. 

Deltagare som led av enbart 
ångest uppvisade selektiv 
uppmärksamhet mot ord med 
negativ innebörd, medan 
deltagare som led av såväl ångest 
som depression samt ”friska” inte 
uppvisade selektiv 
uppmärksamhet. 

3b 
Bensi & 
Giusberti, 
2006. 

Sannolik-
hets- 

uppgifter, 
experiment 
med mynt 

och 
kortspel. 

Deltagarna 
led av olika 
grader av 

ångest i det 
verkliga livet. 

Jämfört med icke-ångestfyllda 
individer tog ångestfyllda 
beslutsfattare snabba beslut, 
samt undersökte inte alla 
alternativ under osäkra 
beslutssituationer när information 
inte fanns tillgängligt. 

3c 
Yang et 
al., 2015. 

Fråge-
formulär 

där 
deltagarna 
fick välja 

svar mellan 
risk eller 
belöning. 

Deltagarna 
fick föreställa 

sig 
ångestfyllda 
situationer. 

Ångest ledde till att deltagarna i 
stor grad försummade statistisk 
information, även i samband med 
riskfyllda beslut. 

3d 

Rag-
hunathan 
& Pham, 
1999. 

Lotterispel 
med chans 

till vinst 
eller förlust. 

Ångest och 
oro skapades 

genom att 
deltagarna 

fick föreställa 
sig olika 

hypotetiska 
förhållanden. 

Ångest bland försökspersonerna 
ledde till större förlustaversion, 
medan sorg ledde till minskad 
förlustaversion. 

3e 
Scheele 
et al., 
2013. 

The 
Ultimatum 

Game. 

En del av 
deltagarna 

led av 
depression i 
det verkliga 

livet. 

Jämfört med friska 
försökspersoner uppvisade 
deprimerade negativ emotionell 
partiskhet mot ekonomiska beslut 
och brydde sig inte om att göra 
fördelaktiga val. 

3f 

Chand-
rasekhar 
et al., 
2015. 

Spel med 
chans till 
vinst eller 

förlust. 

En del av 
deltagarna 
led av dep-
ression i det 
verkliga livet. 

Deprimerade individer var mer 
benägna än friska att acceptera 
spel med hög vinstsannolikhet 
och låg sannolikhet till förlust. 

3g 
Engel-
mann et 
al., 2015. 

Lotterispel 
med chans 

till vinst 
eller förlust. 

Ångest 
framkallades 
genom risk 

att få 
elchock. 

Ångestfyllda deltagare blev 
förutsägbara beträffande risker, 
fokuserade på negativa utfall 
samt använde sig av intuition och 
inlärda egenskaper vid riskfyllda 
situationer.  

3h 
Suri et al., 
2013. 

Experiment 
med 

elchock. 

Ångest 
framkallades 
genom risk 

att få 
elchock. 

Deltagare höll vid flera tillfällen 
fast vid tidigare val, trots att de 
kunde välja att reducera sin 
ångest och undvika en elchock 
genom att förändra sitt val. 
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I tabell 4 struktureras innehållet från tabell 3 upp i olika kategorier. Id-nummer 

anger fortsättningsvis vilken forskningsrapport kategoriseringen gäller. 

Tabell 4. Kategorisering av forskningsresultat rörande depression, ångest och 

beslutsfattande. 

Id Heuristiker Tankefälla Tankemönster Nivå på beslut 

3a  
Negativitets-

fällan.*** 
Selektiv uppmärk-

samhet. 
Lösa en uppgift. 

3b   

Intuitiva beslut, 
osystematisk 

genomgång av 
alternativ, förtida 

avslut, 
satisfiering. 

Val utan konsekvens 
för en själv. 

3c 
Anekdotisk 

evidens. 
  

Val utan konsekvens 
för en själv.** 

3d   Förlustaversion. 
Val utan konsekvens 

för en själv.** 

3e 
Affekt-

heuristik.*** 
  

Val utan konsekvens 
för en själv.* 

3f   Förlustaversion. 
Val med konsekvens 

för en själv. 

3g 
Tillgänglighets- 

heuristik. ***  
Negativitets-

fällan.***  
Intuitiva beslut. 

Val med konsekvens 
för en själv. 

3h  
Status quo- 

fällan. 
 

Val med konsekvens 
för en själv. 

* Egen tolkning, i experimentet leder besluten inte till någon verklig konsekvens i form av 

vinst för försökspersonerna själva. 

** Forskare har använt sig av tankeexperiment. 

*** Egen tolkning kring förekomst av heuristiker, tankefällor eller tankemönster. 

 

I detta avsnitt motiveras de egna tolkningarna i samband med kategoriseringen av 

Bradley et al.:s (3a), Scheele et al.:s (3e) samt Engelmann et al.:s (3g) 

forskningsresultat. Bradley et al. (3a) menar att ångest kan leda till att personer endast 

fokuserar på information med negativt innehåll, vilket enligt min egen tolkning tyder 

på negativitetsfällan. I Scheele et al.:s (3e) forskning valde deprimerade att i större 

grad än friska avvisa ”måttligt orättvisa bud”. Forskningsresultatet lutar därmed mot 

att deprimerade försökspersoner på ett djupare plan än friska kan låta negativa känslor 

påverka vilka bud som godkänns eller förkastas. Enligt min egen tolkning 

överensstämmer därmed tankemönstret affektheuristik med Scheele et al.:s 

forskningsresultat. Enligt Engelmann et al. (3g) kan ångestfyllda individer använda sig 

av inlärda kunskaper i samband med riskfyllda beslut samt fokusera på information 

med negativt innehåll. Enligt min egen tolkning överensstämmer forskningsresultatet 

beträffande dessa beskrivningar med tillgänglighetsheuristik och negativitetsfällan. 

Närmare beskrivning av heuristiker, tankefällor och tankemönster representerade finns 

i avsnitt 3.3.1, 3.3.2 samt 3.3.3. 

4.3 Beslutsfattande i samband med hälsorelaterade 
livsutmaningar 

I samband med hälsorelaterade beslut finns det forskning som pekar på att patienter 

till stor del vill delta i beslutsfattande tillsammans med sin läkare när det gäller större 
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beslut, men föredrar ett mindre engagemang när det gäller mindre beslut.
123

 Samtidigt 

finns det resultat som tyder på att beslut som fattas kan utgå ifrån snedvridna 

utgångspunkter,
124

 patienter med begränsad kunskap om den kliniska situationen kan 

t.ex. använda sig av tillgänglighetsheuristik, vilket kan leda till att fel beslut fattas.
125

 

Ubel et al. tar upp handikapp-paradoxen och beskriver hur t.ex. svårt sjuka 

cancerpatienter kan göra fel beslut i fråga om palliativ vård eller strålning, ifall de 

under- eller överskattar sitt välbefinnande i samband med strålning. Det är svårt att 

föreställa sig hur en kronisk sjukdom eller ett handikapp kommer att påverka ens liv, 

menar forskarna.
126

  

I samband med medicinska beslut, kan man diskutera kring huruvida det är 

utomstående faktorer som ibland är orsaken till att heuristiker, tankefällor eller 

tankemönster överhuvudtaget uppstår. I fall med hälsorelaterade beslut, är många 

gånger en nära anhörig med och fattar besluten, men det finns också fall när läkarnas 

bidrag kan ställa till problem för patienten. När det gäller medicinska beslut ligger ett 

visst ansvar hos läkaren, menar Fridman et al. Det är upp till läkaren att se till så att 

patienten förstår sjukdomsbilden samt riskerna i samband med olika behandlingar. 

Läkare kan dock själva råka ut för tankefällor samt omedvetet bidra till att patienter 

drabbas av tankefällor, beroende på hur de presenterar information om sjukdomen.
127

 

Socialstyrelsen poängterar hur otillräcklig, missförstådd eller obefintlig information 

till en patient, i samband med dålig kommunikation kan utgöra en väsentlig 

patientsäkerhetsrisk.
128

 

Ett ett visst stöd för ovanstående påståenden om att presentera sjukdomsbilden på 

ett korrekt sätt, hittas i en studie från 1982 utförd av McNeil et al.(5a). I studien utsätts 

patienten medvetet eller omedvetet för inramningseffekter. Forskarna gjorde en 

relativt omfattande studie i samband med lungcancer, där 238 kroniskt sjuka män i 

åldern 40-80 år, 424 radiologstuderanden mellan 28-67 år samt 491 studenter som 

hade läst kurser i statistik och beslutsteori på avancerad nivå deltog. 

Försökspersonerna fick föreställa sig att de led av cancer och uppmanades välja 

behandlingsmetod på basis av den information de fick. I själva experimentet delades 

deltagarna in i skilda grupper och presenterades med statistik (kumulativ 

överlevnadsprocent efter en viss tidpunkt eller förväntad livstid) om 

lungcancerbehandlingar i form av strålning och operation. Forskarna undersökte även 

ifall namngivning av behandlingsmetod kunde påverka försökspersonernas val.
129

 

Resultatet visar att deltagare som blivit presenterade med information om förväntad 

livslängd valde operation, medan försökspersoner som fick information om kumulativ 

överlevnadsprocent valde strålning. Deltagarna valde även operation när information 

var inramad ur ett överlevnadsperspektiv medan strålning var populärare när fokus låg 

på att dö. I de fall när behandlingsmetoden namngavs var strålning mindre lockande 

och enligt forskarna kan detta möjligen bero på att deltagarna i samband med strålning 

kan använda sig av egna övertygelser istället för statistik.
130

 Sammantaget visar 
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resultatet från McNeil et al.:s studie att beroende på hur en problemställning 

framställs, kan beslutet variera.
131

  

En något liknande studie utfördes år 2008 av Garcia-Retamero och Galesic (5b). 

Forskarna undersökte effekterna av olika inramningseffekter, också här i samband 

med riskuppskattning i medicinska frågor, och studien pekar på att låg räknefärdighet 

kan vara till nackdel när det gäller att uppskatta risker i medicinska sammanhang. I 

studien där deltagarna presenterades med två medicinska scenarion där riskerna med 

ett kirurgiskt ingrepp var antingen negativa (d.v.s. risk att dö) eller positiva (d.v.s. 

chans att överleva), deltog 495 tyskar och 492 amerikanare med varierande 

räknefärdigheter. Resultatet visar att deltagare med låg räknefärdighet var mer utsatta 

för inramning än deltagare med hög räknefärdighet. Deltagare med låg räknefärdighet 

uppfattade ett kirurgiskt ingrepp som mindre riskabelt, när tillhörande risk uttrycktes i 

positiv bemärkelse (överlevnad). Forskarna beskriver hur svårigheter med att förstå 

numerisk information ofta ligger i hur informationen framställs, och förklarar att 

visuella hjälpmedel eventuellt kan hjälpa till att minska risken för inramningseffekten 

i samband med medicinska frågor.
132

 

I samband med en hälsorelaterad livskris är känslor många gånger inblandade på 

ett eller annat sätt. Zikmund-Fisher et al. förklarar att känslor bl.a. har en inverkan på 

hur människor uppfattar risker och fördelar. När det gäller cancerbehandlingar och 

förebyggande av cancer är känslor ofta mer inflytelserika än faktakunskaper förklarar 

forskarna.
133

 Fridman et al. tar upp riskuppskattningar i situationer där hoppet om ett 

tillfrisknande börjar vara ute, och diskuterar kring hur allvarligt sjuka personer som 

har svårt att förstå statistik kan analysera för- och/eller nackdelar endast på basis av 

sina känslor snarare än kognitivt. Situationen med affektiv riskperception är speciellt 

synlig under allvarliga medicinska tillstånd där starka känslor uppstår, förklarar 

forskarna.
134

  

Även smärta kan leda till känslotillstånd som kan försvåra beslutsfattande. 

Apkarian et al. (5d) beskriver hur kronisk smärta kan ses som ett ”kognitivt tillstånd”, 

och undersökte till vilken grad känslor påverkade olika uppgifter som patienter med 

kronisk smärta utförde. I studien deltog totalt 64 personer, såväl friska som personer 

med kronisk ryggsmärta eller komplexa regionala smärtsyndrom. Deltagarna deltog i 

ett flertal olika kognitiva test där forskarna undersökte bl.a. deltagarnas minnes- och 

inlärningsförmåga, intelligens samt verbala resonemang och språkbruk. Deltagarnas 

problemlösningsförmåga undersöktes m.h.a Iowa Gambling Test, Stroop-test och 

Wisconsin card sorting test.
135

 Forskningsresultatet visar att kroniskt sjuka hade större 

svårigheter än friska individer i problemlösningsuppgifterna. Deltagare med kronisk 

ryggsmärta eller komplexa regionala smärtsyndrom lärde sig lönsamma strategier i 

Iowa Gambling Test långsammare än friska, samt gjorde slumpmässiga val och bytte 

ofta strategier (höll inte fast vid tidigare gjorda val). Vidare tog de kortare tid på sig att 

göra val (välja kort) i Wisconsin card sorting test än friska deltagare. Forskarna 

beskriver hur personer med kronisk smärta kan blir störda av de obehagliga 

känslotillstånd som pågår i kroppen och därför kan ha svårt att fatta emotionella samt 

riskfyllda beslut.
136
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I krissammanhang, när personer upplever blandande känslor och har svårare att 

resonera kring olika beslut, är det möjligen lättare att bli påverkad av påståenden som 

leder till felaktiga val. Freymuth och Ronan beskriver bl.a. hur hälsorelaterade beslut 

riskerar bli påverkade av anekdotisk evidens och prevalensfällan. Freymuths och 

Ronans undersökning (5c) pekar på att personer i samband med hälsorelaterade beslut 

har en tendens att relatera till historier med liknande fall, och i värsta fall välja fel 

behandlingsmetoder beroende på innehållet i historien. I Freymuths och Ronans studie 

presenterades 317 personer med en fiktiv sjukdom med två olika fiktiva mediciner 

som behandlingsmetoder. Deltagarna fick ta del av grundläggande information om de 

två behandlingsmetoderna samtidigt som de även fick höra historier om patienter som 

blivit hjälpta eller inte hjälpta av de båda medicinerna. Härefter fick deltagarna besluta 

vilken form av behandling de ansåg lämplig för sjukdomen, och slutligen deltog de i 

en tävling där syftet var att ta reda på hur mycket de kom ihåg från informationen de 

tidigare fått ta del av. Resultatet från Freymuths och Ronans undersökning visar att 

deltagarna föredrog anekdotisk information framom basinformation och statistik när 

den anekdotiska informationen var klart positivare eller negativare än den övriga 

informationen. Försökspersonerna valde t.ex. en mindre effektiv behandling, trots att 

den grundläggande informationen var lovande, ifall anekdoten de hade hört handlade 

om en patienthistoria med negativt utfall. I de fall där den anekdotiska informationen 

var tvetydig utgick deltagarna ifrån basinformation när de valde behandlingsmetod. 

Forskarna förklarar att individer överlag utsätts för en mängd information om 

sjukdomar och behandlingar, av vilka ett flertal kan vara anekdoter som kan komma 

att styra beslut.
137

 

Williams et al. (5e) undersökte hur irrationellt tänkande kunde påverka beslut 

beträffande medicinering i anknytning till diabetesrelaterade njursjukdomar. I studien 

deltog 23 diabetespatienter från Melbourne, Australien, och deltagarna hade i medeltal 

6 olika kroniska sjukdomar, förutom leversjukdom, som påverkade deras hälsa 

allvarligt. Forskarna ordnade en 45-90 min lång telefonintervju med deltagarna, under 

vilken personerna tillfrågades om olika utmaningar i samband med ordinerad 

medicinering.
138

 Undersökningsresultatet visar att patienterna uppvisade irrationellt 

tänkande och förnekande, samt använde sig av mentala genvägar för att förenkla 

hälsorisker och informationsbehandling som rörde deras komplexa tillstånd. En del 

patienter använde sig av olika ”kognitiva knep”, där de visste vilka anpassningar 

sjukdomsbilden krävde av dem medan de ändå lät bli att förändra sitt beteende. Vissa 

patienter förtryckte både sitt medicinska tillstånd och riskerna förknippade med det, 

och lät bli att ta sin medicinering. Ibland gick även andras intressen före de egna, 

varpå patienterna fattade beslut som i det långa loppet var till nackdel för dem själva. 

Studien visar även på olika tankemönster och tankefällor i form av 

efterklokhetsfenomenet, optimistisk snedvridning och inramningseffekten.
139

 En del 

patienter förnekade till viss del allvaret i sin sjukdomsbild,
140

 medan andra kunde 

uppleva efterklokhet och först i efterhand förstå vikten av att medicinera sig. Vissa 

patienter relaterade även till tidigare erfarenheter när de lät bli att ta, eller endast delvis 

tog sin medicinering.
141
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4.3.1 Beslut i samband med att en närstående blir sjuk 

I samband med att en närstående blir sjuk kan det leda till att övriga 

familjemedlemmar tvingas fatta svåra beslut som rör patienten. Forskning har visat att 

den stress som personer upplever i samband med att en närstående blir sjuk, kan 

resultera i ett flertal olika försämrade kognitiva funktioner.
142

 Creutzfeldt och 

Holloway menar att det i situationer när närstående fungerar som beslutsfattare finns 

risk för återkallelsefällan. Detta eftersom närstående kommer ihåg den sjuke som 

friskare, mer aktiv och mindre beroende än han/hon verkligen var. Creutzfeldt och 

Holloway beskriver hur det finns risk för prognosfel när det gäller att förutspå en 

patients välbefinnande, samt förtydligar att två vanliga prognosfällor är handikapp-

paradoxen och fokuseringsvillan.
143

 

Haley et al. diskuterar kring beslut i slutet av ett livsskede och tar upp hur nära 

familjemedlemmar ibland kan känna att de inte gjort tillräckligt för den sjuka, vilket 

kan leda till att familjemedlemmars mål kan komma i konflikt med patienters egna 

önskemål.  Haley et al. förklarar att fenomenet kallas projiceringsfällan.
144

 Ett flertal 

studier genom åren pekar på att fällan verkligen existerar,
145

 patienter som inte längre 

är kapabla att själva fatta beslut kan därmed riskera följder som strider mot deras 

egentliga intressen.  

Harrison Dening et al. (5f) undersökte till vilken grad patienters önskemål 

överensstämde med anhörigvårdares syn beträffande behandlingar för patienten. I 

forskningen deltog 60 par; patienter med en tidig form av demens och deras 

anhörigvårdare. Forskarna undersökte tre olika hälsotillstånd för patienten; situationen 

i dagsläget, ett medicinskt scenario i form av allvarlig cancer, samt ett medicinskt 

scenario i form av stroke med påföljande koma. Under själva experimentet 

intervjuades såväl patienter som närstående om vilka behandlingsmetoder de ansåg 

lämpliga för patienten under dagsläget samt under olika hypotetiska förhållanden. 

Resultaten visar på en klar osäkerhet vad beträffar behandlingsformer hos såväl 

patienter som anhörigvårdare. Anhörigvårdarnas syn motsvarade patienternas val bäst 

beträffande hälsotillståndet i dagsläget (överensstämde till 71 %), medan valen 

beträffande de hypotetiska framtidsscenarierna i större utsträckning avvek från 

varandra. I scenariot med stroke med påföljande koma trodde anhörigvårdarna 

felaktigt att patienterna föredrog ett större medicinskt ingripande (bl.a. återupplivning 

och sondmatning) än fallet var. Liknande felaktiga antaganden återfanns i samband 

med cancerscenariot. Harrison Dening et al. beskriver hur anhörigvårdare kan sakna 

kännedom om och ha svårt att räkna ut vilka behandlingar patienter i samband med 

olika hälsotillstånd helst skulle föredra.
146

 

Marks och Arkes forskning (5h) pekar på att i fall där en svårt sjuk patient inte är 

kapabel till att själv fatta beslut om livsuppehållande behandling, hjärt-lungräddning 

samt smärtstillande medicinering, avspeglar beslutet hos den närstående ofta dennes 

egna ståndpunkter. Undersökningen gick ut på att analysera tidigare statistik från en 

undersökning (utfördes mellan åren 1988-1991) beträffande vård och medicinska 

beslut hos allvarligt sjuka sjukhuspatienter. Från den tidigare undersökningen 

användes svar från patienter respektive närstående; i 144 fall med patienter rörande 

deras önskemål kring hjärt-lungräddning/icke hjärt-lungräddning, samt i 294 fall 

rörande patienters önskemål beträffande smärtstillande läkemedel och 

livsuppehållande behandling. Svaren jämfördes med de svar respektive patients 
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närstående hade gett. Resultatet från Marks och Arkes forskning pekar på att 

närståendes beslut ofta stred mot patientens egna önskemål, men om handlingen hos 

de närstående var medveten eller omedveten, kunde forskarna inte svara på. 

Närstående projicerade många gånger egna önskemål på beslut som rörde den sjuka. I 

62,5% av fallen rörande hjärt-lungräddning/inte hjärt-lungräddning, samt 88,4% av 

fallen i samband med smärtstillande läkemedel och livsuppehållande behandling 

uppvisade närstående tecken på projiceringsfällan.
147

 

Ett liknande resultat hittas i en studie från 2009 utförd av Moorman et al. (5g). 

Forskarna utgick ifrån en tidigare långtidsstudie med 10317 personer som sträckte sig 

mellan åren1954-2004. Forskarna plockade ut 2750 gifta par ur den tidigare analysen 

som de använde i sin egen undersökning. Försökspersonerna fick svara på frågor 

rörande det egna hälsotillståndet och önskemål om behandlingar samt 

livsuppehållande behandlingar längre fram. Härefter tillfrågades maken/makan om hur 

han/hon uppfattade den andres önskemål. Forskarna undersökte bl.a. hur väl makar 

kände till varandras önskemål vad beträffar hälsorelaterade beslut i livets slutskede, 

inte bara i samband med ett sjukdomstillstånd, utan längs med livet. Vidare 

undersöktes bl.a. huruvida det gick att påvisa könsskillnader när det gällde att fatta 

beslut å en annans vägnar, om det förelåg någon skillnad i huruvida makan/maken vid 

intervjutillfället var sjuk, samt huruvida beslutsfattare litade på sina preferenser i 

samma utsträckning oberoende om en diskussion kring beslut i livets slutskede samt 

hälsorelaterade beslut rent allmänt hade förts, eller inte. Resultatet visar att makarna 

till viss del avvek från varandras åsikter när det gällde medicinska beslut rörande den 

andra individen i livets slutskede. Makarna uppvisade en tendens att projicera egna 

önskemål beträffande vård och behandlingar, istället för att ta hänsyn till 

makan/makens önskemål. Forskarna fann inga skillnader i beteendet beroende på 

huruvida man på förhand hade diskuterat kring medicinska beslut i livets slutskede, 

inga skillnader i huruvida makan/maken vid intervjutillfället var sjuk eller inte, samt ej 

heller könsskillnader. Forskarna diskuterar kring huruvida projiceringsfällan kan vara 

en förklaring till beteendet.
148
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I tabell 5 presenteras en sammanfattning över forskningsresultaten i samband med 

hälsorelaterade beslut. 

Tabell 5. Forskning i samband med beslutsfattande och hälsa. 

Id Forskare Typ av studie Resultat 

5a 
McNeil et 
al., 1982. 

Experiment med 
beslut om 

strålning eller 
operation som  

lungcancer 
behandling. 

Deltagare gjorde olika val beroende på hur 
chansen till överlevnad vid lungcancer 
framställdes. Information som presenterades 
ur ett överlevnadsperspektiv ledde till att 
försökspersonerna oftare valde operation, 
medan information med fokus på risken att dö 
ledde till att deltagare oftare valde strålning.  

5b 

Garcia-
Retamero 
& Galesic, 
2008. 

Experiment med 
risker i samband 
med ett kirurgiskt 

ingrepp. 

Deltagare med dålig räkneförmåga 
(riskuppskattning) var mer utsatta för 
inramningsfällan än deltagare som hade 
bättre räkneförmåga. 

5c 
Freymuth & 
Ronan, 
2004. 

Experiment med 
inramning av 

risker och utfall i 
samband med 

medicinska 
beslut. 

Deltagare som tog del av såväl 
basinformation som anekdoter, förlitade sig 
på anekdoter i de fall där anekdoternas utfall 
var klart positiva eller negativa. När 
anekdoterna hade tvetydiga utfall förlitade sig 
deltagarna istället på statistik och 
basinformation.  

5d 
Apkarian et 
al., 2004. 

Experiment med 
problemlösning i 

form av Iowa 
Gambling Task, 
Wisconsin card 
sorting test samt 

Stroop-test. 

Kronisk smärta gjorde att deltagare fattade 
slumpmässiga beslut, tog snabba beslut, ofta 
ändrade på tidigare gjorda beslut, samt 
misslyckades med att upptäcka mönster som 
gav lönsamma resultat i spel.  

5e 
Williams et 
al., 2009. 

Fältstudie med 
telefonintervju om 

medicinska val 
(medicinering) 
bland kroniskt 

sjuka 
diabetespatienter. 

Kroniskt sjuka diabetespatienter kunde i vissa 
fall överskatta sitt hälsotillstånd samt risker 
relaterade till olika sjukdomsbilder, och hade 
därför avstått från att ta sin medicinering. 
Patienterna hade även i vissa fall låtit bli att 
förändra sitt beteende trots att 
sjukdomsbilden egentligen hade krävt det. I 
efterhand kunde patienterna ibland inse 
allvaret med situationen.  

5f 
Harrison 
Dening et 
al., 2015. 

En intervjustudie 
med 

demenspatienter 
och vårdare om 

behandlings-
former i olika 
medicinska 

sammanhang.  

Anhörigvårdare till demenspatienter hade 
svårt att bedöma vilka behandlingsformer 
patienterna föredrog under olika 
sjukdomstillstånd. Anhörigvårdarnas 
bedömningar överensstämde till största grad 
med patientens önskemål beträffande 
dagsläget, men avvek i större utsträckning 
beträffande framtidsscenarier med cancer och 
stroke. 

5g 
Moorman 
et al., 
2008. 

Undersökning 
med frågor om 

vård och 
medicinska beslut 
i livets slutskede. 

Makar avvek till viss del från varandras 
åsikter samt tog delvis inte hänsyn till den 
andres åsikter när det gällde den andres vård 
eller medicinska beslut i livets slutskede. 

5h 
Marks & 
Arkes, 
2008. 

Analys av tidigare 
undersökning 

kring medicinska 
beslut i samband 

med allvarliga 
sjukdomstillstånd. 

Vid beslut rörande hjärt-lungräddning/icke 
hjärt-lungräddning samt livsuppehållande 
medicin avvek närståendes beslut ofta från 
patientens egna önskan, samtidigt som 
närstående till viss del projicerade sina egna 
önskemål på beslut rörande patienten. 
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I tabell 6 struktureras innehållet från tabell 5 upp i olika kategorier. Id-nummer 

anger även här vilken forskningsrapport kategoriseringen gäller. 

Tabell 6. Kategorisering av forskningsresultat i samband med beslutsfattande 

och hälsa. 

Id Heuristiker Tankefälla Tankemönster Nivå på beslut 

5a  
Inramnings-

effekten. 
 

Val utan 
konsekvens för en 

själv.** 

5b  
Inramnings-

effekten. 
 

Val utan 
konsekvens för en 

själv.** 

5c 
Anekdotisk 

evidens. 
Prevalens-

fällan. 
 

Val utan 
konsekvens för en 

själv.** 

5d   

Förtida avslut, *** 
osystematisk 

genomgång av 
alternativ,***  

snäv inramning.*** 

Val utan 
konsekvens för en 

själv. 

5e 

Affektheuristik, 
*** anekdotisk 

evidens,*** 
tillgänglighets-

heuristik,*** 
representa-

tivitets-
heuristik.*** 

Inramnings-
effekten, 

efterklokhets-
fenomenet. 

Optimistisk 
snedvridning. 

Val med 
konsekvens för en 

själv. 

5f  
Projicerings-

fällan. 
Kognitiv 

dissonans.*** 

Val med 
konsekvens för en 

annan.** 

5g  
Projicerings-

fällan. 
Kognitiv 

dissonans.*** 

Val med 
konsekvens för en 

annan. 

5h  
Projicerings-

fällan. 
Kognitiv 

dissonans.*** 

Val med 
konsekvens för en 

annan. 

** Forskare har använt sig av tankeexperiment. 

*** Egen tolkning kring förekomst av heuristiker, tankefällor eller tankemönster. 

 

I detta avsnitt finns motiveringar till de egna tolkningarna av heuristiker och 

tankemönster i samband med kategoriseringen av Apkarian et al.:s (5d), Harrison 

Dening et al.:s (5f), Williams et al.:s (5e), Moorman et al.:s (5g) samt Marks och 

Arkes (5h) forskningsresultat. Enligt Apkarian et al. (5d) fattade kroniskt sjuka 

försökspersoner slumpmässiga beslut samt ändrade på tidigare gjorda beslut, vilket 

leder in resultatet på förtida avslut och osystematisk genomgång av alternativ. 

Motiveringen till detta är att försökspersonerna inte arbetade på ett systematiskt sätt 

samtidigt som de ej övervägde alla alternativ. Försökspersonernas beteende kan 

möjligen förklaras av den kroniska smärtan som de upplevde under experimentet och 

viljan att avsluta en obehaglig situation, vilket ger ett visst stöd för tankemönstret 

förtida avslut. Eftersom forskningsresultatet pekar på att kroniskt sjuka misslyckades 

med att upptäcka mönster som gav lönsamma resultat, går det att utesluta satisfiering, 

ett annat tankemönster som ligger i nära anknytning men ändå till viss del avviker från 

försökspersonernas beteende. Apkarian et al. visar även att kroniskt sjuka fattade 

beslut snabbare än friska, vilket pekar på tankemönstret snäv inramning, även om 

tankemönstret i detta sammanhang (kortspelet) möjligtvis inte har någon större 
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betydelse. I andra sammanhang kan däremot snäv inramning spela större roll. 

Williams et al. (5e) beskriver hur vissa kroniskt sjuka diabetespatienter tog till olika 

”kognitiva knep”, samt använde sig av mentala genvägar för att förenkla sin 

sjukdomsbild och de komplexa utmaningar som rörde situationen. Enligt min egen 

tolkning kan de kroniskt sjuka diabetespatienterna därmed i princip ha använt sig av 

flera olika typer av heuristiker, t.ex. affektheuristiker, anekdotisk evidens, 

tillgänglighetsheuristik eller representativitetsheuristik för att förenkla sin 

sjukdomsbild, beroende på vilken heuristik som bäst lämpade sig för patienten i läget. 

När det gäller Harrison Dening et al. (5f), Moorman et al. (5g) samt Marks och Arkes 

(5h) pekar forskningsresultat på projiceringsfällan i samtliga fall. 

Närstående/anhörigvårdares åsikter kan avvika från patientens åsikter rörande 

patientens medicinska beslut. Enligt min egen tolkning kan det eventuellt finnas ett 

samband till kognitiv dissonans, när ena parten möjligen bortförklarar sina åsikter för 

att valet ska överensstämma med egna attityder.  Förklaringar till heuristiker och 

tankemönster inom detta stycke beskrivs närmare i avsnitt 3.3.1 och 3.3.3. 

4.4 Kritiska reflektioner om forskningsrapporter 

I examensarbetet används en mängd olika forskningsrapporter och undersökningar, 

och det finns frågor kring huruvida alla experiment kan anses ge pålitliga resultat. 

Vissa undersökningar innehåller t.ex. endast ett tiotal försökspersoner medan andra 

undersökningar innehåller hundratals. Flera forskare ifrågasätter också huruvida 

omständigheterna kring laboratorieexperiment rent allmänt går att jämföra med 

omständigheter i det verkliga livet. Laboratorieexperiment kan avvika 

anmärkningsvärt från ”riktiga” beslutssituationer, menar forskarna.
149

 Forskning i 

samband med stress är ett exempel, det går att ifrågasätta huruvida stress i 

laboratoriemiljö har samma effekt som stress i det verkliga livet. Jämförbarheten med 

experiment i form av t.ex. Cold Pressor Task, och verkliga livshändelser kan därmed 

ifrågasättas. Även tillförlitligheten på spel har väckt kritik bland forskare. Buelow och 

Suhr diskuterar kring spel i form av Iowa Gambling Test, och tar upp huruvida spelet 

verkligen mäter det som är meningen att mätas, samt huruvida det finns ett samband 

mellan psykiska sjukdomar, personlighet, ålder, humör samt resultat.
150

  

Förutom forskningsmetoder, går det även att rikta kritik mot en del resonemang 

som forskare uttryckt i samband med undersökningsresultat. Även om en studie pekar 

på ett visst resultat, är det viktigt att se på resultatet med kritiska ögon. En viktig 

synpunkt är åldern på försökspersonerna. En del av studierna innehöll äldre 

försökspersoner, samt medicinska val i samband med diverse sjukdomar. Det går att 

ifrågasätta huruvida medicinska beslut bland speciellt äldre, i alla situationer verkligen 

handlar om heuristiker, tankemönster och/eller tankefällor. Forskning pekar på även 

andra orsaker till att äldre patienter har svårt med bl.a. medicinska beslut. Sugano et 

al. beskriver t.ex. hur nedsatt kognitiv förmåga i samband med högre ålder kan vara en 

orsak, och visar i sin undersökning hur en fjärdedel av 65-åriga cancerpatienter var 

inkapabla att fatta beslut som rörde den egna hälsan.
151

 Pinquart och Duberstein är 

inne på samma spår, och beskriver hur bl.a. åldersrelaterad försämrad kognitiv 

förmåga hos en del äldre cancerpatienter leder till att de föredrar att få mindre 

information om sitt tillstånd och eventuella behandlingsmetoder, samt i mindre grad 

önskar delta i beslut beträffande den egna hälsan.
152

 Peters et al. tar upp hur 

inramningseffekten hos äldre är speciellt synlig i frågor som rör cancer, där 

beslutsproblemet kan få en positiv eller negativ betoning beroende på hur 
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informationen framställs. Äldre individer förlitar sig även i allmänhet mycket på 

känslor vid beslutsfattande, vilket är speciellt synligt i svåra situationer. Under 

tillfällen med förhöjd ångest, så som t.ex. efter ett cancerbesked, kan äldre individer 

därför i högre grad än yngre individer välja att fatta snabba beslut om behandlingar, 

för att lindra sin ångest.
153

  

5 Diskussion och slutsats 

Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka tankefällor, heuristiker och 

tankemönster som kan påverka en beslutsfattare under en hälsorelaterad livskris. 

Resultatet visar att det inte finns något helt entydigt mönster i hur beslut fattas rent 

generellt, men i samband med den stress och/eller depression samt ångest som en 

hälsorelaterad livskris kan komma att innebära, går det att peka ut ett flertal olika 

tankemönster, heuristiker och/eller tankefällor som möjligtvis kan påverka en 

beslutsfattare. Resultatet pekar på att de flesta tankemönster som återfinns i avsnitt 

3.3.3 går att finna i samband med såväl stress som depression/ångest och 

hälsorelaterade beslut. Heuristiker och tankefällor i avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 kan kopplas 

till depression/ångest och hälsorelaterade beslut. I samband med stress påträffades 

inga heuristiker. 

Vad beträffar valet av metod för examensarbetet, har en utmaning varit att hitta 

lämpliga forskningsdokument. Trots att utbudet av forskningsartiklar beträffande såväl 

stress, som depression/ångest och hälsa är relativt stort, handlar artiklarna inte alltid 

om beslutsfattande och just specifikt tankefällor, och/eller tankemönster samt 

heuristiker.  

I samband med stress är forskningsresultaten av något varierande slag, men enligt 

tabell 2 lutar resultatet åt att individer främst kan råka ut för reflektionseffekten, där en 

individ undviker riskfyllt beteende när det föreligger chans till vinst samt uppvisar ett 

risksökande beteende när det föreligger möjlighet till förlust.  I stressfyllda situationer 

pekar resultatet även på att personer kan ha en tendens till att bearbeta information 

mindre noggrant, samtidigt som individer möjligen kan bortse från långsiktiga mål, 

kanske för att snabbt försöka lindra sin oro och/eller ångest.  

Det går att diskutera kring huruvida depression och ångest kan leda till en form av 

nonchalans när det gäller beslutsfattande. Resultatet i tabell 4 pekar på att deprimerade 

och ångestfyllda individer kan drabbas av negativitetsfällan, vilket möjligen kan leda 

till ett visst ointresse för beslutsfattande. Bensis & Giusbertis (3b) forskning tyder 

t.ex. på att ångest kan leda till en form av passivitet när det gäller att utforska 

alternativ under osäkra förhållanden. Rent generellt lutar resultatet i tabell 4 åt att 

deprimerade och ångestdrabbade kan vara något avhållsamma beslutsfattare, och ”nöja 

sig med mindre”. När det gäller risktagande går det att urskilja en viss försiktighet i 

form av förlustaversion, samtidigt som depression och ångest möjligen även kan leda 

till tankemönster i form av satisfiering. Tabell 4 pekar även på olika former av 

heuristiker vid beslutsfattande, men forskningsresultaten är något splittrade på denna 

punkt.  

Ett fenomen som är värt att ta upp till diskussion, är selektiv uppmärksamhet som 

återfinns i samband med såväl stress som depression/ångest. Det går att diskutera 

kring huruvida selektiv uppmärksamhet i alla medicinska lägen är till nackdel. I nära 

relation till selektiv uppmärksamhet ligger även kognitivt tunnelseende som uppstår i 

stressfyllda situationer. Forskning visar att för- och nackdelarna med selektiv 

uppmärksamhet beror på situationen. I vissa sammanhang kan selektiv 

uppmärksamhet vara till fördel, samtidigt som beteendet även kan vara till nackdel i 

situationer där beslutsfattare kan gå miste om viktig information.
154

 I samband med 
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ångest är det möjligt att selektiv uppmärksamhet är till nackdel, om fokus enbart ligger 

på information med negativt innehåll. 

När det gäller hälsorelaterade beslut visar tabell 6 på ett flertal olika tankefällor, 

däribland projiceringsfällan i samband med medicinska val, där närstående kan ha 

svårt att föreställa sig en nära anhörigs önskemål speciellt i livets slutskede. 

Närstående eller anhörigvårdare kan även överföra sina egna önskemål på beslut som 

rör patienter. Samma fenomen går även att hitta i tabell 2, där individer i samband 

med stress kan uppleva svårigheter med beslut som rör närstående. Kännedom om 

projiceringsfällans existens för tankarna till hälso- och sjukvårdslagen i avsnitt 3.2 och 

förmaningen om att närstående och sjukvårdspersonal inte får påverka beslut som rör 

patienter. Möjligtvis kan det under dylika förhållanden uppstå en form av kognitiv 

dissonans, där egna önskemål strider mot de beslut som fattas oberoende om besluten 

fattas av patienterna själva eller av närstående/anhörigvårdare.  

En framträdande tankefälla som återfinns i tabell 6 är inramningseffekten. En 

möjlig orsak till förekomsten av inramningseffekten i samband med speciellt 

hälsorelaterade beslut kan ligga på läkares ansvar, hur information om t.ex. en 

sjukdomsbild eller en behandling blir presenterad. Alla gånger handlar det dock inte 

om särskilda tankemönster eller heuristiker, utan ibland också om kognitiva svagheter. 

Såväl äldre personer som personer med sämre räkneförmåga kan ha svårare att fatta 

beslut i olika sammanhang, samtidigt som det rent allmänt är kännetecknande för en 

livskris att olika kognitiva funktioner blir påverkade.  

Slutligen pekar resultatet i tabell 2 på att individer i samband med stress kan ha en 

tendens att utgå ifrån kortsiktiga mål. Tankefällan status quo (återfinns i tabell 2 och 

tabell 4) kan leda till att förbise långsiktiga mål, och individer kan istället välja att 

hålla fast vid gamla mönster. Individer kan t.ex. välja att inte vidta åtgärder trots att 

hälsotillståndet egentligen kräver det, samtidigt som de i efterhand möjligen kan inse 

situationens allvar och råka ut för efterklokhetsfenomenet. Min egen ståndpunkt är att 

det är förståeligt ifall patienter i samband med allvarliga sjukdomssammanhang 

stagnerar och lever i ”nuet” utan tanke på framtiden, möjligen pga. rädsla för det 

kommande och förändringar som kan rubba trygghetskänslan.   

Avslutningsvis går det att ställa frågan, om det är möjligt att i förväg kunna kringgå 

de heuristiker, tankemönster och/eller tankefällor som resultatet pekar på? När det 

gäller tankefällor, finns det forskning i hur man bäst kan tänkas undvika dessa. 

Hammond et al. förklarar t.ex. att det bästa sättet för att inte drabbas utav tankefällor, 

är att bli medveten om dessa,
155

 medan Lord et al. däremot menar att det 

nödvändigtvis inte hjälper att påminna beslutsfattare om tankefällor, utan hänvisar 

istället till att se på problemsituationen ur en annan synvinkel.
156

 Som 

behandlingsmetod under depression och ångest rekommenderar t.ex. Socialstyrelsen 

kognitiv beteendeterapi, som går ut på att lära sig fungerande tanke- samt 

beteendemönster.
157

    

När det gäller fortsatta studier inom ämnet för hälsorelaterade livskriser kan det 

vara skäl att undersöka till vilken grad en individs personlighet och subjektiva 

värderingar i form av t.ex. upplevd livskvalitet kan påverka ett beslut. Även intervjuer 

med personer i olika typer av verkliga livskriser, samt närstående och läkare, kunde 

möjligen belysa hur hållbara resonemangen i examensarbetet är.  
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Tack 

Först och främst vill jag framföra ett hjärtligt tack till min familj, för deras enorma 

förståelse och tålamod under hela min studietid. Utan deras stöd och hjälp skulle min 

ork och tid inte ha räckt till för detta examensarbete. Jag vill också tacka mina 

föräldrar och svärföräldrar, som stöttat och uppmuntrat mig under krävande perioder. 

Sist men inte minst, ett stort tack också till min handledare som försett mig med 

kämparanda i form av finsk ”sisu”, samt gett mig goda råd och vägledning under tiden 

med examensarbetet. 
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