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För att minska osäkerheten och risken för ånger återskapar individen, enligt 

Differentierings- och konsolideringsteorin, beslutsproblemet mentalt till 

fördel för det valda alternativet. Föreliggande studie syftade till att undersöka 

beslutsfattande och hur individer löser beslutskonflikter i ett medicinskt 

prioriteringsbeslut. Konsolidering efter information om experters åsikter samt 

konsolidering i relation till ångestnivå och abstraktionsgrad undersöktes. 

Efter information i VAS-skalor om två patientfalls objektiva fakta beslutade 

66 undersökningsdeltagare vem som skulle prioriteras för operation. 

Experters olika beslut delgavs undersökningsdeltagarna som fick i uppgift att 

återskapa objektiva fakta om patienterna. De 47 som prioriterade den 

kvinnliga patienten och som vidhöll sina beslut visade att förvrängning av 

objektiva fakta användes för att konsolidera tidigare beslut. Signifikant 

skillnad påvisades inte efter påverkan av experter och inget signifikant 

samband fanns mellan konsolideringseffekt och abstraktionsgrad. Ett negativt 

samband uppmättes för ångest och konsolidering, där högre ångestnivå 

korrelerade med lägre konsolideringseffekt och där den högre ångestnivån 

antogs påverka konsolideringen. 

 

 

Att fatta beslut innebär att göra val. Någonting väljs bort till förmån för det valda. 

Undersökningar visar att för många valalternativ får människor att känna mindre välbefinnande, 

då högre krav ställs på individen att hitta rätt alternativ (Schwartz, 2000). Simon (1956) hävdade 

att människor endast behöver enkla valprocesser för att känna tillfredsställelse med sina beslut. 

Ett samhälle fullt av valmöjligheter ställer således höga krav på individen och det blir därför 

intressant att studera hur människor fattar beslut. Differentierings- och konsolideringsteorin 

(Svenson, 1992, 1996) beskriver hur individen särskiljer beslutsalternativ innan ett beslut och 

förstärker det valda alternativet efter beslutet, för att bland annat öka känslan av säkerhet och 

minska risken för ånger i en beslutssituation. Föreliggande studie undersöker beslutsprocesser, 

och mer specifikt konsolidering efter beslut och efter information om experters åsikter när 

undersökningsdeltagarna står inför ett svårt medicinskt prioriteringsbeslut. Därutöver 

undersöks konsolidering i relation till ångestnivå respektive abstraktionsgrad. 

 

Beslutsteoretisk bakgrund 

Beslutsteori är ett tvärvetenskapligt område som studeras inom flera olika vetenskapliga 

discipliner såsom matematik, filosofi och psykologi och det finns en mängd olika teorier. 

Beslutsteorier kan delas in i normativa och beskrivande beslutsteorier. De s.k. normativa 

(preskriptiva) beslutsteorierna beskriver hur beslut ska fattas för att vara rationella. De beskriver 

ideala beslut under ideala förhållanden. De s.k. beskrivande (deskriptiva) beslutsteorierna 

beskriver i stället hur människor verkligen fattar sina beslut (Resnik, 1987). Beslutsteorier kan 

även beskrivas som strukturella teorier där man relaterar information om beslutsalternativ till 

utfallet av ett beslut och inte försöker beskriva processen bakom beslutet,  
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som i så kallade processteorier (Payne, Bettman, Coupey, & Johnson, 1992; Svensson, 1979, 

1992). I föreliggande studie undersöks det senare, det vill säga processen bakom ett beslut. 

 

Festinger utvecklar begreppet kognitiv dissonans som beskriver det psykologiska fenomen som 

uppstår när individers beteende är i konflikt med deras värderingar (Festinger, 1957). I ett 

tillstånd av kognitiv dissonans kan människor känna rädsla, skuld, ilska eller genans. Festinger 

hävdar att kognitiv dissonans förekommer i varje beslutssituation eftersom det valda 

beslutsalternativet alltid har vissa dåliga egenskaper samtidigt som de bortvalda alternativen 

har vissa goda egenskaper (Brownstein, 2003). Festinger utvecklar teorin Conflict, Decision, 

and Dissonance theory som beskriver hur de goda och dåliga egenskaperna i beslutsalternativen 

lever kvar som kognitiva dissonanser efter beslutet och att individer har ett behov av att minska 

sin dissonans genom att ändra sina attityder, åsikter eller handlingar. Förändringen sker genom 

en kognitiv bearbetning. Individer minskar dissonansen genom att motivera eller förneka sina 

åsikter och handlingar. Individer använder också olika kognitiva strategier, som till exempel 

selektiv informationshämtning för att minska sin obehagskänsla, där de exempelvis i större 

utsträckning minns de fördelaktiga egenskaperna av det valda alternativet. Individen söker 

således efter information som minskar dissonansen (Festinger, 1964; Brownstein, 2003). 

Dissonansteorin uppkom efter resultat i en studie som visade att individer ändrar sin attityd 

även när deras beteenden är påtvingade. Deltagarna fick i uppgift att göra ett improviserat 

anförande inför en grupp människor och där tala för en ståndpunkt som gick emot deras faktiska 

åsikt. Resultatet visade att deltagarna förändrade sina attityder så att de närmade sig den 

ståndpunkt som de talat för. Detta fenomen kunde förklaras med kognitiv dissonans (Festinger 

& Carlsmith, 1959). 

 

I sin teori Conflict, Choice and Commitment theory (Janis & Mann, 1977) utvecklar Janis och 

Mann dessa principer. Teorin utgår ifrån att det är omöjligt att ta till sig all information som 

finns om olika beslutsalternativ och att individer därför gör en aktiv strukturering redan i 

förbeslutsfasen. Den stress och tidspress som ofta förekommer när ett beslut fattas försvårar 

analys och undersökning av beslutsalternativen, då tiden saknas för en tillräcklig analys. 

Individers känslor och omedvetna motiv tillsammans med kognitiva rationella aspekter formar 

istället beslutet. Till skillnad från Festinger utgår som sagt Janis och Mann i sin teori ifrån att 

omvärderingar och omstruktureringar sker i både förbeslut- och efterbeslutsfasen. 

 

Konflikter kan komma att uppträda i samband med att stora och viktiga beslut ska fattas, 

eftersom beslutsfattaren upplever att alla beslutsalternativ leder till vissa förluster och vissa 

vinster. Definitionen av beslutskonflikt är enligt Janis och Mann just en önskan av att både vilja 

godkänna och underkänna ett beslutsalternativ, något som leder till oro och tvekan. Konflikten 

förstärks sedan ytterligare när beslutsfattaren inser svårigheten av att ändra sitt beslut och då 

rädslan för ånger uppstår (Sweeney, Hausknecht, & Soutar, 2000). Enligt Janis och Manns teori 

uppkommer den här beslutskonflikten endast om det inte är möjligt att bortse ifrån konflikten 

av någon anledning. Janis och Mann beskriver flera olika sätt för beslutsfattaren att hantera sin 

efterbeslutsångest, som procrastinating, att skjuta upp beslutet på framtiden, shifting 

responsibility, att överföra ansvaret till någon annan och bolstering, att minska ångesten genom 

att överdriva beslutsalternativets positiva egenskaper och förminska de negativa (Janis & Mann, 

1977).  

 

Det här sättet att i efterhand göra om verkligheten så att det förstärker beslutsfattarens motiv 

och stödjer det beslut som fattats finns även beskrivet i Differentierings- och 

konsolideringsteorin (Svenson, 1992, 1996). Teorin beskriver hur beslut växer fram genom 

aktiva beslutsprocesser före och efter ett beslut. Beslutsprocessen inleds med att olika 
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beslutsalternativ tas fram. Under förbeslutsprocessen minskas sedan antalet beslutsalternativ 

till en hanterbar mängd konkurrerande alternativ. Därefter testas ett av dessa beslutsalternativ 

som ett preliminärt beslut gentemot övriga alternativ. Individen särskiljer (differentierar) 

egenskaperna hos beslutsalternativen, så att de upplevs skilja sig åt mer än vad de gjorde vid en 

första anblick. Differentieringen är en aktiv del i beslutsprocessen där flera beslutsregler och 

olika differentieringsprocesser testas. Om beslutsfattaren har god kännedom och erfarenhet av 

en situation fattas beslut automatiskt och utan större eftertanke. Om beslutsfattaren däremot 

saknar den erfarenheten, om automatiska beslut inte kan anses vara lämpliga eller om ett 

preliminärt beslutsalternativ väljs bort omprövas och omvärderas beslutsalternativen ännu en 

gång tillsammans med eventuellt nyuppkomna beslutsalternativ. De olika beslutsreglerna är; 

automatiska beslutsregler, där vi inte har någon medveten kontroll över det beslut som fattas, 

icke-kompensatoriska beslutsregler, där en dålig egenskap inte kan kompenseras av andra bra 

egenskaper och kompensatoriska beslutsregler, där dåliga egenskaper i ett avseende kan 

kompenseras av bra egenskaper i ett annat. De olika differentieringsprocesserna är; den 

holistiska differentieringsprocessen som beskriver automatiska beslut, processdifferentieringen 

som beskriver hur beslutsalternativen granskas och väljs ut och strukturell differentiering som 

beskriver hur vi förstärker det valda alternativet när beslutsproblemet återskapas. 

 

När individen väl har fattat sitt beslut fortsätter processen att särskilja beslutsalternativen till 

fördel för det valda alternativet. Den strukturella differentiering som uppstår i efterbeslutsfasen 

kallas även konsolidering och innebär att individen stärker det valda beslutsalternativets 

egenskaper i förhållande till de alternativ som valdes bort, för att på så sätt skydda det beslut 

som fattats mot beslutsånger och mot risken att behöva fatta om beslutet. I efterbeslutsprocessen 

upprepas beslutsreglerna för att vidhålla differentieringen. Det är också möjligt att utnyttja 

beslutsregler som inte tidigare har använts i beslutsprocessen (Svenson, 1992). Den strukturella 

differentieringen delas in i fyra olika kategorier: attraktivitetsstrukturering, 

betydelsestrukturering, faktastrukturering samt strukturering av beslutsproblem. 

Attraktivitetsstrukturering innebär att beslutsproblemet återskapas i efterbeslutsfasen så att det 

valda alternativet upplevs mer fördelaktigt. Betydelsestrukturering innebär att beslutsproblemet 

återskapas så att betydelsen av beslutsalternativens egenskaper omstruktureras till förmån för 

det valda alternativet. Faktastrukturering innebär att beslutsproblemet återskapas så att fakta 

som stärker det valda beslutsalternativet betonas genom önsketänkande eller selektivt minne. 

Strukturering av beslutsproblem innebär att återskapande av beslutsproblemet ger upphov till 

att nya beslutsalternativ skapas. Individen väljer själv vilka beslutsregler som tillämpas och hur 

individen vill återskapa beslutsproblemet (Svenson, Rayo, Andersen, Sandberg, & Svahlin, 

1994).  

 

Behovet av att differentiera och konsolidera ett beslut uppstår som en följd av osäkerhet i valet 

mellan olika beslutsalternativ och på så sätt förenklar individen ett val. En hög grad av 

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

1996). Graden av engagemang och beslutets vikt påverkar också behovet av konsolidering där 

hög grad av engagemang och ett viktigt beslut ökar behovet av differentiering och konsolidering 

(Svenson et al., 1994). 

 

Differentierings- och konsolideringsteorin har undersökts i ett flertal studier. Svenson, Salo och 

Lindholm (2009) undersökte i tre delstudier hur minnet av fakta påverkas vid ett svårt 

medicinskt prioriteringsbeslut. Studien visade att undersökningsdeltagarna mindes fakta som 

gav dem stöd för sina prioriteringsbeslut. Det valda alternativet förstärktes i jämförelse med det 

objektivt beskrivna beslutsalternativet. Studierna bekräftade således Differentierings- och 

konsolideringsteorins tankar om efterbeslutskonsolidering. 
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Beslutsfattande och experters påverkan 

Individens känsla av den hon är baserad på en eller flera grupptillhörigheter är individens 

sociala identitet, enligt Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1986). Individen kategoriserar 

omvärlden i sitt behov av att gruppera och söka förståelse och överdriver för tydlighetens skull 

skillnader mellan grupper och likheter inom grupper. Teorin säger att grupptillhörighet är en 

viktig källa till stolthet och självkänsla och att individen förstärker självbilden genom att 

försköna gruppen som hon tillhör, genom så kallad ingruppsfavorisering. Sjöberg och Lindholm 

(2003) visade på ett exempel på ingruppsfavorisering i sin studie om partiskhet baserat på kön 

när svenska nämndemän fattade beslut om dödshjälp. Undersökningen visade att 

nämndemännen identifierade sig med patienten av det egna könet och att nämndemännen hade 

svårare att hitta skäl att acceptera dödshjälp för den patienten. Ett annat exempel på 

ingruppsfavorisering är när individen uppfattar åsikter som överensstämmer med egna som 

baserade på mer rationellt och objektivt tänkande. Medan åsikter som skiljer sig från de egna 

anses vara baserade på mer emotionellt tänkande med extern påverkan från vänner eller media 

(Kenworthy & Miller, 2002). Tanken då är att emotionellt tänkande är ett lägre tänkande än det 

rationella. 

 

När individen vet att de egna kognitiva föreställningarna delas av majoriteten av gruppen finns 

inte samma behov av att argumentera för och motivera sitt beslut (Brownstein, 2003). Om 

individen istället hamnar i en minoritetsställning i sin grupp behöver individen argumentera för 

sitt beslut. Den kognitiva bearbetning som det innebär att söka efter sina motiv kan leda till 

konsolidering av beslutet (Erb, Bohner, Schmälzle & Rank, 1998; Erb, Bohner, Rank & 

Einwiller, 2002). 

 

Social påverkan genom information om experters beslut studerades av Svenson och Gonzalez 

(i preparation). I studien användes ett svårt medicinskt prioriteringsbeslut där 

undersökningsdeltagarna fick information om experters beslut efter att de fattat sitt eget. 

Studien visade att de undersökningsdeltagare som fått ett socialt stöd mindes fakta så att det 

gav stöd för prioriteringsbeslutet. De undersökningsdeltagare som i stället fått information som 

stred emot deras beslut återskapade fakta mer exakt. Undersökningen bekräftade 

Differentierings- och konsolideringsteorin (Svenson, 1992, 1996) och visade hur konsolidering 

och förvrängning av fakta förstärks vid socialt stöd. 

 

Beslutsfattande och ångest 

Simon (1956) föreslog att individen bara behöver enkla valprocesser för att tillfredsställa sina 

behov och för att vara rationell. Individen har inget behov av att hitta det mest optimala 

alternativet i varje beslutssituation och strävar inte efter att maximera sina beslut utan har som 

mål att känna sig nöjd. Individen bestämmer sig för en anspråksnivå som tillfredsställer, 

satisfierar. Att söka upp alternativ som uppfyller anspråksnivån kräver sedan mindre kognitiv 

energi än att avgöra vilket alternativ som maximerar den förväntade nyttan. På så sätt ansåg 

Simon att en strävan att maximera sitt beslut faktiskt är irrationell (Simon, 1956). När individen 

ställs inför för många valternativ känner individen dessutom ett mindre välbefinnande, eftersom 

fler val ställer högre krav på individen att hitta rätt alternativ. En för stor frihet leder till 

förbeslutsånger och handlingsförlamning, dessutom kan efterbeslutsånger förekomma när 

individen börjar fundera på alternativen som har valts bort (Schwartz, 2000). Schwartz (2004) 

menade också att vissa individer har som mål att maximera sina beslut och att hitta det absolut 

bästa alternativet, medan andra har som mål att hitta ett tillräckligt bra alternativ, att satisfiera. 
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Ångest i samband med beslutsfattande har även beskrivits i flera av de teorier som nämnts ovan. 

Festinger (1957) talade om den kognitiva dissonansen som uppstår i varje beslutssituation, när 

attityder och handlingar är i konflikt med varandra. Janis och Mann (1977) menade att 

beslutskonflikter och känslor av oro och tvekan uppstår i samband med att individen både vill 

behålla och förkasta beslutsalternativ. Differentierings- och konsolideringsteorin (Svenson, 

1992, 1996) förklarar att differentieringen mellan olika beslutsalternativ måste vara tillräckligt 

stor för att undvika efterbeslutsånger. 

 

Flera studier visar också hur individer med ångest är försiktigare och undviker risktagande i 

högre utsträckning än andra (Gasper & Clore, 1998; Maner, Richey, Cromer, Mallott, Lejuez, 

Joiner, & Schmidt, 2007). Butler och Matthews (1983) hävdar att ångestfyllda individer 

uppfattar situationer mer hotfulla. Känslor som förstärks genom lättillgängliga minnen av 

tidigare hotfulla situationer och som leder till att riskerna upplevs större samt att ångestnivån 

upprätthålls.  

 

Beslutsfattande och abstraktion 

Teorin Action Identification Theory (Vallcher & Wegner, 1987, 2011) följer tre principer som 

förklarar individens tankar om vad den gör. Den säger att människor gör det de tänker att de 

gör. När människor tänker att de kan mer så gör de mer. När människor inte kan göra det de 

tänker, då tänker de på att göra mindre. Individen kan föreställa sig en händelse väldigt konkret 

och detaljerad eller mer abstrakt som genom ett syfte eller mål. Ibland föredrar individen att 

fokusera på detaljer eftersom informationen kan förenkla handlingen. Ibland föredrar individen 

att fokusera på syfte eller mål med en handling eftersom dessa kan leda till ökad kunskap och 

skicklighet. Tendenserna arbetar mot varandra för att avgöra hur individen föreställer sig en 

handling eller företeelse. När individen målat upp en abstrakt bild av en handling och sedan 

upplever någon form av störning i bilden börjar individen gradvis att fokusera mer på detaljer. 

Individens kunskaper förstärks och när skicklighet är uppnådd börjar individen åter att skapa 

en abstrakt bild av företeelsen, något förändrad från tidigare, för att på så sätt skapa en ny ram 

och helhet. Individen eftersträvar enligt Vallcher och Wegner (1987, 2011) att beskriva en 

handling efter så hög abstraktionsnivå som den förmår. Behavior Identification Form (BIF) 

(Vallacher & Wegner, 1989) grundar sig på teorin och beskriver var på skalan konkret-abstrakt 

en individ befinner sig. En individ som känner osäkerhet i en situation antas i formuläret 

beskriva händelser mer konkret. 

 

Vallacher, Wegner och Frederick (1987) undersökte i en studie teorins principer och 

självinsiktens dynamik. I studien erhöll undersökningsdeltagarna positiv alternativt negativ 

kritik gällande ett konstverk som de skapat. Därefter fick de information om att de skulle 

samtala med en okänd individ som värderade skrytsamhet alternativt blygsamhet hos 

människor. Innan denna information fick undersökningsdeltagarna i uppgift att berätta hur de 

ville beskriva skapandet av sitt konstverk. Teorin säger att lyckade handlingar identifieras på 

en högre abstraktionsnivå medan mindre lyckade handlingar identifieras på en lägre. Resultatet 

visade också att individer som fått en negativ kritik beskrev sitt skapande på en lägre 

abstraktionsnivå än de som fått en positiv kritik. Negativ information ökade med andra ord 

osäkerheten och behovet av att beskriva situationen mer konkret. 

 

Syfte 

Föreliggande studie avser att tillföra forskning om mänskligt beslutsfattande och visa på hur 

individer löser beslutskonflikter Den utgör en uppföljningsstudie och vidareutveckling av 

studien genomförd av Svenson och Gonzalez (i preparation). Studien avser att replikera och 

kontrollera Svenson och Gonzalez resultat, där konsolidering efter information om experters 
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åsikter studerades. Vidare syftar studien till att ge ökad förståelse för konsolidering i relation 

till ångestnivå respektive abstraktionsgrad. Studien tillämpar Svensons (1992, 1996) teori om 

differentiering och konsolidering. 

 

Frågeställningar 

Ett svårt medicinskt prioriteringsbeslut presenteras i studien, där patientfallen skiljer sig åt 

avseende attributen Kön, Ålder, Livslängd utan operation, Sannolikheten att operationen 

kommer att lyckas, Sannolikheten för överlevnad i 5 år efter lyckad operation och Förväntad 

livskvalitet efter operation. Patientinformationen beskrivs genom markeringar på VAS-skalor 

(Visuell analog skala), så som exemplifieras nedan. Markeringarna utgör sedan attributens 

värden och bildar på så sätt olika aspekter för ett beslut. 

 

                   Kvinna                      Man 

Ålder (år) __________|_____________ _______________|________ 

 0   50 0  50 

 

Föreliggande studie avser att besvara följande frågeställningar: 1) Hur återskapar individer 

aspekter (värden) på givna attribut efter ett prioriteringsbeslut? 2) Hur ser konsolidering ut vid 

förenligt respektive oförenligt beslut i förhållande till experter? 3) Finns samband mellan 

konsolideringsgrad med ångestnivå? 4) Finns samband mellan konsolideringsgrad med 

abstraktionsgrad? 

 

Hypoteser: 

(i) Individer som fattar ett beslut, återskapar problemet mentalt så att problemet i minnet, i 

högre grad än inledningsvis, överensstämmer och stödjer det fattade beslutet, s.k. 

konsolidering. 

(ii) Konsolidering är starkare när beslutet är förenligt med experters beslut och svagare när 

beslutet är oförenligt med experternas, då det i det senare fallet äger rum en motsägelsefull 

social påverkan. 

(iii) Högre skattad ångestnivå antas korrelera med en starkare konsolideringsgrad för att minska 

obehagskänslan. 

(iv) Högre grad av konkretism antas korrelera med starkare konsolideringsgrad på grund av en 

osäkerhet i situationen. 

 

 
Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt deltog 66 undersökningsdeltagare i studien, varav en togs bort på grund av en 

ofullständigt ifylld enkät. Undersökningsdeltagarna bestod av 47 studerande vid psykologiska 

institutionen och 18 vid institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, vid Stockholms 

universitet. Blivande socialsekreterare deltog under lektionstid medan psykologistuderande 

deltog i samband med lektionens avslut eller mellan föreläsningar och erhöll 

undersökningsdeltagartid för sitt deltagande. I studien deltog 50 kvinnor och 15 män mellan 20 

och 64 år (M = 26,94 år, SD = 7,36). 

 

Psykologistuderande rekryterades genom information vid en anslagstavla, e-postmeddelande, 

samt genom presentation av studien vid föreläsningar och seminarier. Blivande 

socialsekreterare rekryterades genom e-postmeddelande till expeditionen som 

vidarebefordrades till lärare som tillfrågade studenter om deltagande. 
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Material 

State - Trait Anxiety Inventory, STAI (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970) är ett 

självskattningsformulär uppdelat i två delar med 20 påståenden i vardera delen som mäter både 

situationsbaserad ångest (State) och ångest som ett personlighetsdrag (Trait). I denna studie 

användes de 20 påståenden som mäter situationsbaserad ångest såsom, ”Jag känner mig trygg 

och säker” och ”Jag känner mig nervös”. Undersökningsdeltagarna tog ställning till angivna 

påståendena genom att ringa in en siffra mellan 1-4 på en Likert-skala, där 1 betydde inte alls 

och 4 väldigt mycket. Ett högre värde på skalan innebar en högre skattad ångestnivå. Det 

sammanlagda maxvärdet för skalan var 80 poäng och minivärdet 20 poäng. Skalans reliabilitet 

uppmättes till Cronbachs α = 0,91. 

 

Beslutsproblemet (se Appendix A) bestod i att prioritera en kvinnlig eller manlig patient för 

operation. Den kvinnliga patienten presenterades i en kolumn till vänster och den manliga till 

höger. På grund av bristande resurser inom sjukvården kunde endast en av två dödssjuka 

patienter prioriteras för den nödvändiga operationen och den patient som inte valdes skulle helt 

säkert dö. Patientfallen beskrevs med information i VAS-skalor. VAS-skalorna, som 

exemplifierats ovan, bestod av 57 millimeter långa horisontella linjer med siffror eller text som 

definierade ändpunkterna och en vertikal linje som beskrev patientinformationen. Ett lägre 

värde för attributen, Ålder och Livslängd utan operation, talade för en operation av den 

patienten medan ett högre värde för attributen Sannolikhet att överleva operationen, 

Sannolikhet för att leva 5 år om överlevt operationen och Förväntad livskvalitet om överlevt 

operationen talade för operation av den patienten. På så sätt talade attributen Ålder och 

Sannolikhet för att leva 5 år om överlevt operationen för kvinnan medan attributen Livslängd 

utan operation och Sannolikhet att överleva operationen talade för mannen. Attributet 

Förväntad livskvalitet om överlevt operationen talade lika mycket för båda patienterna precis 

som de sammanlagda attributen gjorde. Denna parvisa balansering av de horisontella linjerna 

användes för att undvika regressionseffekt mot mitten av skalan eller dragning mot skalans 

yttersta gräns (Svenson et al., 2009). 

 

Tabell 1. Patientfallens attribut och objektiva aspekter på en 57 mm lång VAS-skala (mm). 

Attribut Kvinna Man 

Ålder 
(vänstra ändpunkten = 0 år, högra ändpunkten = 50 år) 

22,50 34,50 

Livslängd utan operation 
(vänstra ändpunkten = 0 månader, högra ändpunkten = 5 månader) 

34,50 22,50 

Sannolikheten att operationen kommer att lyckas 
(vänstra ändpunkten = 0, högra ändpunkten = 100 %) 

14, 00 43,00 

Sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation 
(vänstra ändpunkten = 0, högra ändpunkten = 100 %) 

43,00 14,00 

Förväntad livskvalitet efter operation 
(vänstra ändpunkten = 0, totalt invalidiserad, högra ändpunkten = 100, 

helt frisk) 

28,50 28,50 
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Behavior Identification Form, BIF (Vallacher, & Wegner, 1989) är ett formulär som mäter 

individens abstraktionsnivå. Formuläret består av 25 angivna beteenden som presenteras 

tillsammans med två beskrivningar av dessa beteenden, där det ena alternativet beskriver 

handlingen mer konkret medan det andra beskriver den mer abstrakt såsom genom handlingen 

att ”Göra en lista” med beskrivningen att ”Strukturera sig” eller att ”Skriva ner saker” och 

handlingen att ”Tala med ett barn” med beskrivningen att ”Lära ett barn något” eller att 

”Använda enkla ord”. Undersökningsdeltagarna valde hur de ville beskriva olika beteenden 

genom att ringa in det ena alternativet. Ett högre värde på skalan innebar en högre 

abstraktionsnivå. Det sammanlagda maxvärdet för skalan var 50 poäng och minivärdet 25 

poäng. Skalans reliabilitet uppmättes till Cronbachs α = 0,71. 

 

Procedur och design 

Enkäten inleddes med information om att materialet kommer att besvarar anonymt och 

behandlas konfidentiellt, samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

Undersökningsdeltagarna ombads fylla i sitt namn som en bekräftelse på att de tagit del av 

informationen. De fick försöksledarens e-postadress om de i efterhand ville ställa frågor eller 

ta del av resultatet. Denna första sida separerades från övrigt material direkt vid inlämnandet 

av enkäten. Undersökningsdeltagarna informerades om att detta var en studie av hur 

information i VAS-skalor tolkas och används vid ställningstagandet i ett etiskt dilemma. De 

fick även information om att insticksstudier och en självskattningskala ingick i enkäten, att 

enkäten var tvådelad, samt att del två skulle påbörjas så snart den första delen var klar och 

lämnades in. 

 

Enkätens första del innehöll självskattningsformuläret STAI som besvarades först och sist i den 

första delen. Patientinformationen presenterades i VAS-skalor och undersökningsdeltagarna 

fick i uppgift att prioritera sin patient. De beskrev, på VAS-skalor, hur starkt informationen 

talade för kvinnan respektive mannen samt hur nöjda de var med sitt beslut. Därefter angav 

undersökningsdeltagarna hur viktiga olika aspekter (delar av informationen) var för deras 

beslut, på en skala från 0 (inte alls viktigt) till 100 (maximalt viktigt). Den andra delen inleddes 

med åtta frågor gällande engagemang som besvarades med ett kryss på en nio-gradig skala. 

Insamlingen av värden gällande engagemang gjordes dels för att undersöka graden av 

engagemang, dels för att inte direkt upprepa beslutsproblemet. Därefter gavs information om 

sjuksköterskors beslut i en liknande studie (Svenson et al., 2009). Undersökningsdeltagarna fick 

i uppgift att ange tre argument eller motiv som de tänkte att sjuksköterskornas använt sig av för 

sitt beslut. Därefter besvarade de följande frågor genom markeringar på VAS-skalor: ”Hur 

mycket skulle du lita på sjuksköterskornas kompetens för beslutet?” ”Vilken betydelse skull 

kunskapen om sjuksköterskornas beslut ha för dig?” ”Hur lik sjuksköterskor i allmänhet tror du 

att du är?” Undersökningsdeltagarna fick återigen i uppgift att prioritera patient för operation, 

med möjligheten att vidhålla eller ändra sitt tidigare beslut. Attributen presenterades igen, men 

denna gång med tomma VAS-skalor. Uppgiften var att ur minnet beskriva beslutsproblemet 

genom att sätta tvärstreck på respektive VAS-skala. Undersökningsdeltagarna angav därefter 

ännu en gång hur starkt informationen talade för den kvinnliga respektive manliga patienten, 

hur nöjda de kände sig med sitt prioriteringsbeslut samt hur viktiga olika aspekter var för deras 

beslut. Slutligen besvarades BIF-formuläret. Enkäten tog ungefär 25 minuter att fylla i. 

 

Enkätens andra del fanns i två olika utföranden. I ett första utförandet (2:1) informerades om 

att majoriteten av sjuksköterskor, i en tidigare studie, valde att prioritera mannen för 

operation. I ett andra utförande (2:2) informerades om att majoriteten av sjuksköterskor valde 

att prioritera kvinnan för operation. Undersökningsdeltagarna tilldelades ett formulär där 
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vartannat beslut var förenligt respektive oförenligt med sjuksköterskornas beslut i förhållande 

till det egna. 

 

 

Resultat 

 

Av 66 undersökningsdeltagare har, som nämnts innan, en uteslutits från vidare databearbetning 

på grund av en ofullständigt ifylld enkät.1 En majoritet om 48 undersökningsdeltagare valde att 

prioritera kvinnan för operation medan 17 valde mannen. Som Tabell 2 visar fick, av de 17 som 

valde mannen, 8 information om att sjuksköterskorna valt kvinnan, medan 9 fick information 

om att sjuksköterskorna valt mannan. En minoritet om tre undersökningsdeltagare ändrade sitt 

beslut från första till andra beslutstillfället. Av dessa hade två valt mannen och en valt kvinnan. 

Alla tre hade fått information som stred emot deras beslut. 

 

Tabell 2. Prioriteringsbeslutens fördelning samt antalet vidhållna och ändrade beslut från första 

till andra beslutstillfället fördelade efter sjuksköterskornas val. 

Val Kvinnan 
Sjuksköterskornas 

val kvinna 

 
Sjuksköterskornas 

val man 

 
Total 

Mannen 
Sjuksköterskornas 

val kvinna 

 
Sjuksköterskornas 

val mannen 

 
Total 

Vidhåller beslut 25 22 47 6 9 15 
Ändrar beslut  1 1 2  2 
Total första beslut 25 23 48 8 9 17 
Total andra beslut 27 22 49 6 10 16 

 

Fokus för databearbetning lades på de 47 undersökningsdeltagare som valde kvinnan och som 

vidhöll sina beslut. Som visas i Tabell 2 fick 25 av dessa information om att sjuksköterskorna 

också valt kvinnan, medan övriga 22 fick information om att sjuksköterskorna valt mannen. 

Övriga grupper ansågs för små för vidare bearbetning. 

 

Objektiva och återskapade värden 

Tabell 3 visar objektiva värden och medelvärden för återskapade värden, för de som valde att 

prioritera kvinnan. Fördelningen är gjord efter sjuksköterskornas val. En jämförelse av 

återskapade värden och objektiva värden visar ett återskapande av värden som stärker det 

fattade beslutet. En jämförelse av återskapade värden efter information om sjuksköterskornas 

val av kvinnan respektive mannen visade ingen signifikant total skillnad. Med andra ord 

uppvisades konsolidering, däremot ingen skillnad i konsolidering emellan grupperna vid social 

påverkan. 

 

  

                                                           
1 I det material som slutligen analyserades saknades i tre enkätsvar ett av de tre tänkta argumenten för 

sjuksköterskornas prioriteringsval. I två enkätsvar var två av argumenten spegelvända och innebar samma sak. I 

ett enkätsvar hade undersökningsdeltagaren rangordnat attributen istället för att på en skala från 0 (inte alls viktig) 

till 100 (maximalt viktig) ange hur viktigt denne ansett att attributens värden varit för beslutet. Dessa enkätsvar 

behölls dock för vidare databearbetning eftersom de inte bedömdes påverka besvarandet av frågeställningarna. 
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Tabell 3. Objektiva värden och återskapade värden för varje attribut på en 57 mm lång VAS-

skala. Återskapade värden efter prioriteringsbeslut presenteras med medelvärden (och 

standardavvikelser) fördelade efter sjuksköterskornas val. 
Objektiva värden    Återskapade värden Återskapade värden 

    Sjuksköterskors val kvinna 

n = 25 

Sjuksköterskors val man 

n = 22 

 Kvinna Man Fördel 

kvinna 

Kvinna Man Fördel 

kvinna 

Kvinna Man Fördel 

kvinna 

Ålder (år) 22,50 34,50 12,00 21,30 

(7,23) 

35,86 

(5,58) 
14,56 

(10,03) 

19,98 

(6,11) 

37,02* 

(5,07) 
17,05* 

(7,44) 

 

Livslängd 

utan operation 

34,50 22,50 

 
- 12,00 30,14 

(8,43) 

19,72* 

(6,54) 
-10,42 

(13,25) 

32,39 

(9,06) 

23,77 

(6,77) 

(*) 

-8,61 

(13,56) 

Sannolikhet 

att överleva 

operationen 

14,00 43,00 

 
-29,00 15,58 

(8,45) 

32,94*** 

(9,10) 
-17,36** 

(16,14) 

15,78 

(4,54) 

37,71*** 

(4,41) 

(*) 

-21,93*** 

(7,33) 

Sannolikhet 

för att leva 5 år 

om överlevt 

operationen 

43,00 

 

14,00 

 
29,00 39,40*** 

(4,18) 

16,42** 

(4,28) 
22,98*** 

(6,09) 

40,48** 

(4,10) 

19,48*** 

(6,19) 
21,00*** 

(8,40) 

Förväntad 

livskvalitet 

om överlevt 

operationen 

28,50 28,50 0,00 28,20 

(3,30) 

28,70 

(3,95) 
-0,50 

(3,92) 

32,80** 

(5,80) 

(***) 

29,16 

(6,92) 
3,63 

(9,82) 

Summa  142,50 142,50 0,00 145,74 

(10,86) 

148,92** 

(11,52) 
9,26* 

(18,82) 

150,68* 

(17,01) 

146,77* 

(9,18) 
11,14 

(25,94) 

Anm. Signifikant skillnad från objektivt värde visas med *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001. 

Signifikant skillnad mellan grupperna visas inom parantes (*)p ≤ 0,05, (***)p ≤ 0,001. Efter 

oberoende t-test med tvåsidig prövning. 

 

Konsolideringsmått fördel för kvinnan och konsolidering 

På första raden i Tabell 3 visas objektiva värden och återskapade värden för attributet Ålder. 

Mannen skattades signifikant äldre (37,02) än det objektiva värdet (34,50), efter information 

om sjuksköterskornas val av mannen, medan kvinnan skattades aningens yngre än det objektiva 

värdet. Det här exemplet visar på faktarekonstruering till stöd för det valda alternativet, då 

fördelen för kvinnan ökade från 12,00 (34,50-22,50) till 14,56 (35,86-21,30) efter information 

om sjuksköterskornas val av kvinnan och till 17,05 (37,02-19,98) efter information om 

sjuksköterskornas val av mannen. Återskapade värden vändes så att ett positivt värde innebar 

ett stöd för den valda kvinnan. Till exempel var den objektiva skillnaden till stöd för kvinnan 

vid attributet Ålder 12 (34,50 – 22,50 = 12), medan den vid attributet Livslängd utan operation 

var -12 (22,50-34,50 = -12). Summan av attributens skillnader gav sedan den övergripande 

skillnaden i konsolidering till fördel för valet av kvinnan. 

 

Den summerade fördelen för kvinnan, när sjuksköterskornas val var kvinnan, visade en 

konsolideringseffekt för återskapade värden 9,26 (SD = 18,82) som signifikant skilde sig från 

den objektiva fördelen (0), t(24) = 2,46, p = 0,021. Den summerade fördelen för kvinnan, när 

sjuksköterskornas val var mannen, visade en konsolideringseffekt för återskapade värden 11,14 

(SD = 25,94) som var nära en signifikant skillnad från den objektiva fördelen (0), t(21) = 2,01, 

p = 0,057. Båda vid oberoende t-test med tvåsidig prövning. Resultatet visade att 

undersökningsdeltagarna förstärkte det valda alternativet i förhållande till objektivt värde. 

 

Konsolidering vid påverkan av experter 

På andra raden i Tabell 3 visas objektiva värden samt återskapade värden för attributet livslängd 

utan operation. Mannen skattades att leva signifikant längre efter information om 

sjuksköterskornas val av mannen (23,77), jämfört med efter information om sjuksköterskornas 
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val av kvinnan (19,72). Även kvinnan skattades att leva lite längre efter information om 

sjuksköterskornas val av mannen. Det här exemplet visar på faktarekonstruering där fördelen 

för kvinnan är mindre negativ efter information om sjuksköterskornas val av mannen, -8,61 

(23,77-32,39) än av kvinnan -10, 42 (19,72-30,14). 

 

De summerade fördelarna för kvinnan, efter information om sjuksköterskornas val av kvinnan 

9,26 (SD = 18,82), respektive mannen 11,14 (SD = 25,94) skilde sig inte signifikant åt vid 

oberoende t-test med tvåsidig prövning. Resultatet visade här att socialt stöd inte ökade 

konsolidering och förvrängning av fakta 

 

Attributens betydelse för prioriteringsbeslutet 

De olika attributens skattade betydelse för prioriteringsbeslutet, på en VAS-skala från 0 (inte 

alls viktig) till 100 (maximalt viktig), finns att läsa i Tabell 4 i Appendix B. Det viktigaste 

attributet var Sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation. Objektivt värde för 

attributet talade för kvinnan eftersom hennes sannolikhet att leva 5 år vid lyckad operation var 

bättre (43-14 = 29). Attributen Ålder, som talade för kvinnan, och Förväntad livskvalitet efter 

operation, som talade för båda patienterna, var andra attribut som skattades viktiga. Attributet 

Sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation var dock inte signifikant viktigare än 

de två därefter viktigast skattade attributen. 

 

Det minst viktiga attributet var Kön. Attributet kan sägas tala lika mycket för båda patienterna. 

Attributet Livslängd utan operation var det näst minst viktigt skattade. Objektivt värde för 

attributet talade för den manliga patienten eftersom hans livslängd utan operation var längre 

(34,50 -22,50 = 12). Attributet Kön var signifikant mindre viktigt än det näst minst viktigt 

skattade attributet livslängd utan operation, efter information om sjuksköterskornas val av 

kvinnan efter första (t(24) -3,38, p = 0,002) och andra beslutet (t(24) = -3,84, p = 0,001) samt 

efter information om sjuksköterskornas val av mannen efter första (t(20) = -4,54, p < 0,001) 

och andra beslutet (t(21) = -4,85, p ≤ 0,001). Resultaten erhölls efter t-test för beroende 

mätningar med tvåsidig prövning. Sammanfattningsvis kan sägas att det viktigast skattade 

attributet Sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation inte var signifikant viktigare 

än andra viktiga attribut, medan det minst viktiga attributet Kön var signifikant mindre viktigt 

än det näst minst viktiga. 

 

Argument för prioriteringsbeslutet 

De tänkta argumenten för sjuksköterskornas val angavs med sammanlagt 26 olika argument. 

Efter att närliggande argument, så som ålder, lägre ålder och att mannen är äldre, lades ihop 

erhölls 9 olika argument, som finns att läsa i Tabell 5 i Appendix C. De tre vanligast tänkta 

argumenten var Ålder, Sannolikhet för att leva 5 år om överlevt operationen samt Sannolikhet 

för att överleva operationen. Vid information om sjuksköterskornas val av kvinnan var de tre 

vanligast tänkta argumenten Ålder (objektivt värde talade för kvinnan), Sannolikhet för att leva 

5 år om överlevt operationen (objektivt värde talade för kvinnan) och Förväntad livskvalitet om 

överlevt operationen (objektiva värde talade för båda patienterna). Vid information om 

sjuksköterskornas val av mannen var de tre vanligaste tänkta argumenten Sannolikhet för att 

överleva operationen (objektivt värde talade för mannen), Förväntad livskvalitet om överlevt 

operationen (objektiva värden talade för båda patienterna) och Livslängd utan operation 

(objektivt värden talade för mannen). Kön var det fjärde vanligaste tänkta argumentet för 

sjuksköterskornas val av kvinnan. 
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Nöjdhet med beslut 

Nöjdhet med beslut skattades på en VAS-skala från 0 mm till 91 mm. De som fick information 

om sjuksköterskornas val av kvinnan hade ett medelvärde på 44,84 (SD = 27,83) efter första 

beslutet och på 52,02 (SD = 22,13) efter andra. Den ökade graden av nöjdhet var inte 

signifikant. De som istället fick information om sjuksköterskornas val av mannen hade ett 

medelvärde på 39,61 (SD = 24,21) efter första beslutet och på 48,89 (SD = 17,79) efter andra. 

Skillnaden var signifikant t(21) = 2,36, p = 0,028 och indikerade en ökad nöjdhet med det andra 

beslutet, där den motstridande informationen och möjligheten att tänka igenom eventuella 

motargument, som således inte stod sig, ökade graden av nöjdhet. Skillnaderna mellan 

grupperna var inte signifikanta. Samtliga jämförelser enligt t-test för beroende och oberoende 

mätningar med tvåsidig prövning. 

 

 
Figur 1. Nöjdhet skattad efter första och andra beslutet fördelat efter sjuksköterskornas val 

(mm). 

 

Konsolidering och ångestnivå 

Ångestnivån skattades och de som senare fick information om sjuksköterskornas val av kvinnan 

hade inledningsvis ett medelvärde på 33,36 (SD = 8,09) och efter första beslutet ett medelvärde 

på 37,92 (SD = 9,81). De som senare fick information om sjuksköterskornas val av mannen 

hade inledningsvis ett medelvärde på 36,55 (SD = 10,40) och efter första beslutet ett medelvärde 

på 38,54 (SD = 9,86). Den ökade ångestnivån från första till andra mättillfället samt skillnaden 

mellan grupperna var inte signifikant enligt t-test för beroende respektive oberoende mätningar 

med tvåsidig prövning. 

 

Korrelationen mellan ångestnivå och konsolideringseffekt visade ett signifikant negativt 

samband för samtliga undersökningsdeltagare (r(47) = -0,40, p = 0,005), där en högre 

ångestnivå korrelerade med en lägre konsolideringseffekt. För de som senare fick information 

om sjuksköterskornas val av kvinnan saknades signifikant samband (r(25) = -0,34, p = 0,096). 

För de som senare fick information om sjuksköterskornas val av mannen erhölls däremot ett 

signifikant negativt samband (r(22) = -0,46, p = 0,03). Korrelationsgraden mättes vid tvåsidig 

prövning med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. 
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Figur 2. Skattad ångestnivå efter första beslutet korrelerat med konsolideringseffekt för de som 

senare fick information om sjuksköterskornas val av mannen. 

 

Figur 2 visar det negativa sambandet där en högre ångestnivå korrelerar med en lägre 

konsolideringseffekt. Resultatet visade att ju högre ångestnivå en individ skattade desto svagare 

konsoliderade, bekräftade, individen sitt eget beslut. 

 

Konsolidering och abstraktionsgrad 

När abstraktionsgrad uppmättes hade de som fick information om sjuksköterskornas val av 

kvinnan ett medelvärde på 40,56 (SD = 3,84), medan de som fick information om 

sjuksköterskornas val av mannen hade ett medelvärde på 40,22 (SD = 4,28). Skillnaden mellan 

grupperna var inte signifikant enligt t-test för oberoende mätningar med tvåsidig prövning. 

 

Signifikant samband mellan abstraktionsgrad och konsolideringseffekt fanns inte vid 

korrelation av samtliga undersökningsdeltagare. Vid fördelning efter sjuksköterskornas val 

fanns inte heller någon signifikant korrelation. Graden av samband mättes vid tvåsidig prövning 

med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Resultatet bekräftade således inte 

hypotesen att individer med högre grad av konkretism antas konsolidera starkare. 

 

 

Diskussion 

 

I studien undersöktes hur individer som står inför ett svårt medicinskt prioriteringsbeslut, efter 

sitt beslut, minns och mentalt återskapar beslutsproblemet. Samma sak undersöktes vid 

experters påverkan genom fördelning efter information om sjuksköterskors val, i en liknade 

studie (Svenson et al., 2009). Därutöver undersöktes denna konsolideringseffekt i relation till 

graden av upplevd ångestnivå samt abstraktionsgrad. Övervägande del av 

undersökningsdeltagarna prioriterade den kvinnliga patienten, precis som i tidigare studie av 

Svenson et al. (2009) och Svenson och Gonzalez (i preparation). Fokus för databearbetning 

lades också på de undersökningsdeltagare som prioriterade den kvinnliga patienten och som 

vidhöll sina beslut. 
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Konsolidering 

Den förvrängning av fakta som uppmättes för undersökningsdeltagarna följde mönstret för 

attraktivitetsstrukturering eller konsolidering. Det valda alternativet förstärktes och det icke 

valda alternativet försvagades. Detta kan vi till exempel se vid attributet Ålder där kvinnan 

återskapades yngre och mannen äldre än objektiva värden. Vid attributet sannolikhet att 

överleva operationen var det framför allt mannen som återskapades mer ofördelaktigt och hans 

sannolikhet att överleva operationen som mindes negativt. Vad som avgör om det valda 

alternativet förstärks eller om det icke valda alternativet försvagas är oklart. 

 

Attributet Sannolikhet för att leva 5 år om överlevt operationen återskapades till nackdel för det 

valda alternativet. Här borde den kvinnliga patientens sannolikhet att överleva ha återskapats 

längre och mannens kortare för att inte motsäga hypotesen om konsolidering till fördel för det 

valda alternativet. Attributet skattades dessutom viktigast och var det näst viktigast tänkta 

argumentet för sjuksköterskornas val. Anledningen antas vara en svarsbias, en regression mot 

skalas mitt, där regressionseffekten var starkare än konsolideringseffekten för attributet. Precis 

som i Svenson et als. studie (2009) ägde alltså inte konsolidering rum för det viktigaste 

attributet. Den parvisa balanseringen av attributen kontrollerade dock regressionseffekten mot 

skalans mitt och ändpunkter och hypotesen att beslutsproblemet mentalt återskapades till fördel 

för det valda beslutsalternativet bekräftades. Undersökningsdeltagarna skattade sig också mer 

nöjda efter det andra beslutet när konsolideringseffekt för det valda alternativet ägt rum. 

Resultatet bekräftade således Differentierings- och konsolideringsteorins prediktion om 

attraktivitetsstrukturering, där det valda alternativet upplevs mer fördelaktigt (Svenson, 1992, 

1996). 

 

Konsolidering vid påverkan av experter 

Vid jämförelsen av konsolideringseffekten efter information om sjuksköterskornas val av 

kvinnan respektive mannen erhölls ingen signifikant skillnad och hypotesen att 

konsolideringseffekten är starkare vid socialt stöd besannades inte. Flera tendenser kunde dock 

utläsas ur underlaget. Först och främst tendensen att försvara sina beslut, efter information om 

att sjuksköterskornas valt att prioritera den andra patienten. Tendensen fanns också att de som 

försvarade sina beslut främst försvarade de mindre viktigt skattade attributen. De som istället 

fick ett socialt stöd för sina beslut tenderade att förstärka de viktigare skattade attributen. 

Resultatet skilde sig från det i Svenson och Gonzalez studie (i preparation), där 

undersökningsdeltagarna som erhöll ett socialt stöd konsoliderade starkare, medan de som 

försvarade sina beslut återskapade fakta mer exakt. Framför allt skilde sig resultaten åt gällande 

attributet Livslängd utan operation.  

 

De i studien som försvarade sina beslut var de som kände sig signifikant mer nöjda efter det 

andra beslutet och efter möjligheten att tänka igenom och förkasta eventuella motargument. De 

som erhöll ett socialt stöd tenderade dock att vara nöjdare med sina beslut, något som också 

skilde sig från Svenson och Gonzalez studie (i preparation), där de som försvarade sina beslut 

tenderade att känna sig mer nöjda. 

 

Tendensen att försvara sina beslut skulle kunna förklaras genom så kallad inguppsfavorisering, 

där det egna beslutsalternativet tillskrivs ett mer logiskt tänkande (Kenworthy & Miller, 2002). 

Brewer (2007) visade i sin forskning om gruppdynamik att även en slumpmässig indelning i 

grupper var tillräcklig för att ett bias till fördel för den egna gruppen skulle uppstå. Att tillhöra 

gruppen som försvarar sitt beslut skulle med andra ord kunna vara en tillräckligt stark 

gruppindelning för att ingruppsfavorisering skulle kunna uppstå. Behovet att försvara sitt beslut 

och söka efter argument innebär enligt Erb et al. (1998) och Erb et al. (2002) en kognitiv 
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bearbetning för det valda alternativet med konsolidering av beslut som följd. Resultatet visade 

dock endast på tendenser och hypotesen om att konsolideringseffekten är starkare vid socialt 

stöd besannades inte. Eventuellt uppfattades inte informationen om sjuksköterskornas beslut i 

en liknande studie (Svenson et al., 2009) som ett tillräckligt starkt socialt stöd för att påvisa en 

konsolideringseffekt. Eventuellt påverkades undersökningsdeltagarna av att de inledningsvis 

informerades om att undersökningen var tvådelad och således förberedde sig inför del två, något 

som inte informerades om i Svenson och Gonzalez studie. 

 

Konsolidering och ångestnivå 

Den upplevda ångestnivån ökade, om än inte signifikant, från det första till det andra 

mättillfället. Detta gällde för både de som senare fick information om sjuksköterskornas val av 

kvinnan och för de som fick information om valet av mannen. I och med det medicinska 

prioriteringsbeslutet uppstod en beslutskonflikt, det vill säga en önskan om att både vilja 

godkänna och underkänna det valda beslutsalternativet (Janis & Mann, 1977). 

Undersökningens design med balanserade fakta och ett sammanlagt värde som talade lika 

mycket och litet för båda patienterna skapade konflikten. Festinger (1957) kallar olustkänslan 

som uppstår, när positiva egenskaper kastas bort och negativa behålls, för en kognitiv dissonans. 

Denna beslutskonflikt och olustkänsla är en förutsättning för bolstering (Janis & Mann, 1977), 

eller konsolidering, som fenomenet att förstärka det valda beslutsalternativet kallas enligt 

Differentierings- och konsolideringsteorin (Svenson, 1992, 1996). 

 

När ångestnivån korrelerades med konsolideringseffekten erhölls ett negativt samband för 

samtliga undersökningsdeltagare. Resultatet visade att en högre skattad ångestnivå korrelerade 

med lägre konsolideringseffekt. När undersökningsdeltagarna fördelades efter dem som senare 

fick information om sjuksköterskornas val av kvinnan respektive mannen erhölls även en 

signifikant korrelation för dem som senare fick information om sjuksköterskornas val av 

mannen. Korrelationen var inte lika stark vid information om sjuksköterskornas val av kvinnan, 

även om ett större antal undersökningsdeltagare eventuellt hade gett ett signifikant samband 

även för denna grupp. 

 

Resultatet bekräftade inte hypotesen att undersökningsdeltagarna med en högre upplevd 

ångestnivå konsoliderade starkare för att minska obehagskänslan efter fattat prioriteringsbeslut. 

Det finns således skäl att anta att en högre upplevd ångestnivå påverkade och hämmade 

konsolideringen. Kontroll saknades emellertid över ångestnivån, då undersökningsdeltagarna 

exempelvis inte inducerades med olika ångestnivåer, och därmed blir en kausalslutsats svår att 

dra. Ångestnivån skulle med andra ord också kunna vara ett resultat av bristande konsolidering, 

dock uppmättes ångestnivån direkt efter första beslutet och innan konsolideringseffekten 

rimligtvis ägt rum. Differentierings- och konsolideringsteorin säger att ju större differentiering 

och konsolidering mellan beslutsalternativen desto mindre är risken för tveksamhet och 

efterbeslutsånger. Teorin säger att i förbeslutsfasen differentierar, särskiljer, individen 

beslutsalternativens egenskaper så att de upplevs skilja sig åt mer än vad de gjorde vid en första 

anblick (Svenson, 1992, 1996). Differentieringseffekten har inte undersökts i denna studie, så 

även om hypotesen inte besannades i och med den negativa korrelationen, bekräftades 

Differentierings- och konsolideringsteorins prediktioner. 

 

Undersökningsdeltagarna i studien informerades om att enkäten var tvådelad, vilket kan ha 

motiverat vissa till att minnas patientinformationen mer exakt, speciellt de som upplevde en 

högre ångestnivå och som tog uppgiften på ett större allvar. De kognitivt mer bearbetade 

beslutsalternativen kan sedan ha återskapats mer exakt med en lägre konsolideringseffekt som 

följd. Flera studier visar hur individer med ångest som personlighetsdrag är försiktigare och 
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mindre risktagande än andra (Maner et al., 2007; Gasper & Clore, 1998). Detta behov av att 

undvika risker skulle också kunna förklara varför en del ger sig i vinn med att återskapa fakta 

mer exakt. Att vissa individer strävar efter att välja det bästa beslutsalternativet, medan andra 

endast söker ett tillräckligt bra alternativ (Schwartz, 2004) är andra faktorer som skulle kunna 

tänkas påverka hur individer återskapar fakta. 

 

Konsolidering och abstraktionsgrad 

Abstraktionsnivån skilde sig inte signifikant nämnvärt åt mellan de som fick information om 

sjuksköterskornas val av kvinnan och de som fick information om valet av mannen. När en 

korrelation mellan konsolideringseffekt och abstraktionsgrad genomfördes uppmättes inget 

signifikant samband och hypotesen att individer med en högre grad av konkretism antas 

konsolidera starkare besannades inte. Resultatet bekräftade inte heller tidigare uppvisade 

resultat i studier av Vallacher et al. (1987) där individer som fick negativ kritik beskrev sin 

handling med en lägre abstraktionsgrad än de som fick en positiv kritik. Resultatet styrkte 

således inte prediktioner från teorin Action Identification Theory (Vallacher & Wegner, 1985, 

1987). 

 

I Behavior Identification Form, som bygger på ovanstående teori, väljer 

undersökningsdeltagarna vilken av två förklaringar de tycker bäst beskriver en vanligt 

förekommande handling eller företeelse. Dessa förklaringar beskrivs med olika 

abstraktionsgrad. Tanken är att om en individ känner osäkerhet i en situation beskriver den olika 

handlingarna mer konkret. Enligt Differentierings- och konsolideringsteorin ökar behovet av 

att differentiera och konsolidera vid just osäkerhet i en valsituation. För båda grupperna erhölls 

dock ett förhållandevis högt medelvärde på abstraktionsskalan, vilket indikerade en hög 

abstraktionsgrad och säkerhet för uppgiften. Det höga medelvärdet kan ha gett utslag av 

restriction of range med dålig spridning och svårighet att upptäcka samband. Det kan också ha 

varit svårt att med formuläret fånga känslan av säkerhet eller osäkerhet efter 

prioriteringsbeslutet. 

 

Orsaken till att majoriteten av undersökningsdeltagarna valde att prioritera kvinnan, i den här 

studien precis som i tidigare studier (Svensons & Gonzales, i preparation; Svenson et al., 2009), 

är oklar. För att inte ge fördel till någon av patienterna var dock patientfallen balanserade i 

skalhänseende, om än inte i angelägenhetsgrad. Det viktigast skattade attributet i studien, 

Sannolikhet för överlevnad i 5 år vid lyckad operation talade för kvinnan. 

Undersökningsdeltagarna skattade dock Kön som det minst viktiga attributet även om Kön var 

ett lite vanligare tänkt argument för sjuksköterskornas val. Att en majoritet i varje studie väljer 

att prioritera kvinnan kan ha en påverkan på konsolideringseffekten, eftersom 

undersökningsdeltagarna på något sätt vet vilken patient de ska välja. 

 

En brist i undersökningen var att undersökningsdeltagarna inledningsvis informerades om att 

studien var tvådelad. Informationen gavs till samtliga undersökningsdeltagare och ökar 

eventuellt risken för typ II-fel. Andra aspekter värda att beakta är stickprovets storlek och 

massignifikansproblemet. Stickprovets storlek i studien gav endast möjlighet att fokusera 

databearbetningen på de två största grupperna. De som valt att prioritera kvinnan och som 

dessutom vidhållit sitt beslut fördelade efter sjuksköterskornas val av kvinnan respektive 

mannen. Även så bestod grupperna endast av 25 respektive 22 undersökningsdeltagare, vilket 

kräver stora skillnader och samband för att signifikans ska erhållas. Den stora mängden 

signifikansprövningar kan å andra sidan ge signifikans av en slump och 

massignifikansproblemet bör därför också betänkas. 
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Genomförd studie hade som avsikt att tillföra forskning om mänskligt beslutsfattande och visa 

på hur individer löser beslutskonflikter. Studien indikerade, i enlighet med hypotes, att det fanns 

en systematisk förvrängning av fakta till fördel för det valda alternativet. Vid försök till 

replikering av Svenson och Gonzalez studie (i preparation) erhölls ett resultat som stred emot 

den tidigare studien och som indikerade att socialt stöd inte ökade konsolideringseffekten. Till 

följd av skillnader i instruktionerna mellan de båda studierna återstår dock att fullt ut replikera 

Svenson och Gonzalez studie (i preparation) samt att vidare undersöka efterbeslutsprocesser 

och konsolidering efter information om experters åsikter. Genomförd studie syftade även till att 

ge ökad förståelse för konsolidering i relation till ångestnivå respektive abstraktionsgrad. Det 

negativa samband som uppvisades mellan högre ångestnivå och lägre konsolideringseffekt 

uppmättes direkt efter första beslutet och innan konsolidering rimligtvis ägt rum. Därför finns 

anledning att anta att en högre upplevd ångestnivå påverkade konsolideringseffekten negativt. 

Resultatet indikerade således inte att konsolidering ägde rum för att minska ångestnivån och 

obehaget. Det ställer istället frågor om hur förmågan att differentiera beslutsalternativen 

påverkar ångestnivån och konsolideringen. För att svara på dessa frågor behövs vidare studier 

av förbeslutsprocesser och differentiering av beslutsalternativ. Konsolidering i relation till 

abstraktionsgrad kräver ytterligare studier för att nå ökad förståelse. I framtida studier vore det 

även intressant att studera konsolidering utan en eventuell förfördelning av kön. Två patientfall 

av samma kön skulle exempelvis kunna undersökas. Ett helt nytt scenario vore också intressant 

för vidare studier av efterbeslutsprocesser och konsolidering. 
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Appendix A 

 

 

 

 

HUVUDSTUDIE DEL 1 

INSTRUKTION 

 

Detta är en studie av hur information i VAS skalor tolkas och hur en person kan använda dem. 

VAS skalor används mycket inom sjukvården för att mäta t ex smärta.  De består ofta av en 

horisontell linje med någon text (t ex inte alls eller maximalt) i ändpunkterna och ibland med 

siffror från 1 till 10.  

 

I den här studien vill vi undersöka VAS skalor på olika sätt och för att göra det använder vi 

till exempel från sjukvården.  

 

Du kommer att få VAS information för att göra en prioritering mellan två patienter som båda 

behöver opereras för att överleva. Det rör sig alltså om ett svårt prioriteringsbeslut angående 

en komplicerad operation som, på grund av bristande resurser, bara en av två dödssjuka 

patienter kan få.  

 

Vi beskriver fallen och ber dig avgöra vilken patient du prioriterar. Patienterna skiljer sig åt 

t.ex. avseende ålder och sannolikhet att operationen kommer att lyckas. Den du inte prioriterar 

dör helt säkert. Prioriterar man ingen resulterar det i att båda patienterna dör.  

 

Du kommer också att få ge bedömningar på VAS skalor. 
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VEM SKALL PRIORITERAS TILL EN LIVSAVGÖRANDE OPERATION? 

 

Som nämndes i introduktionen tvingas man ibland till svåra prioriteringar. Här skall du alltså 

ta ställning till ett prioriteringsbeslut som gäller en svår operation som, på grund av bristande 

resurser, bara en av två dödssjuka patienter kan få.  

 

Patienterna skiljer sig åt avseende: 

 

(1) kön 

(2) ålder 

(3) livslängd utan operation 

(4) sannolikheten att operationen kommer att lyckas (d.v.s. att patienten överlever 

operationen) 

(5) sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation 

(6) livskvalitet efter operationen 

 

Vi beskriver fallen på nästa sida, enbart med hjälp av markeringar på VAS skalor, och ber dig 

utifrån denna beskrivning avgöra vilken patient du prioriterar. Den du inte prioriterar dör helt 

säkert. 

 

 

 

Namn (initialer räcker – skriv tydligt): ___________________________________________ 

 

(Denna information används enbart för att koppla samman de olika blanketter du svarar på. 

Materialet anonymiseras genast och inga svar kommer att kunna kopplas till någon enskild 

person.) 
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                 KVINNA                 MAN 

 

(1) Ålder (år) ___________|_________________ _________________|___________ 

                     0        50       0               50 

 

(2) Livslängd 

utan operation 

(månader) _________________|___________ ___________|_________________ 

                     0         5         0                5 

 

(3) Sannolikhet 

för att överleva 

operationen _______|_____________________ _____________________|_______ 

                     0                                                         100%   0              100% 

 

(4) Sannolikhet 

för att leva 5 år 

om överlevt 

operationen _____________________|_______ _______|_____________________ 

                     0                                                         100%   0              100% 

 

(5) Förväntad 

livskvalitet om 

överlevt 

operationen 

(0 = totalt 

invalidiserad, 

100 = helt 

frisk) ______________|______________ ______________|______________ 

                     0                                                         100      0               100 

 

(6) Om jag måste prioritera väljer jag att låta operera (ringa in) 

 

 kvinnan           mannen    
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(7) Hur starkt tycker du att den information du har tagit del av talar för att operera kvinnan 

respektive mannen (markera med ett tvärstreck)? 

kvinnan min _____________________________________________ max 

mannen min _____________________________________________ max 

 

(8) Hur nöjd är du med ditt beslut (markera med ett tvärstreck)? 

  min _____________________________________________ max 

 

(9) Ange nu hur viktiga olika aspekter (delar av informationen) var för ditt beslut på en skala 

från 0 (inte alls viktig) till 100 (maximalt viktig).  

  Skattning   

Kön  _______   

Ålder  _______   

Livslängd  

utan operation  _______   

Sannolikhet 

överleva   _______   

Sannolikhet  

leva 5 år  _______   

Förväntad  

livskvalitet  _______   

 

 

Jag är (ringa in): kvinna man 

 

Min ålder är _________________ 

 

Studerar: __________________________________________________________ 

 

Om du lämnar in detta formulär till försöksledaren så får du två vad vi kallar "insticksstudier" 

innan vi går vidare. 
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2:1 

INSTICKSSTUDIE 1 

INSTRUKTION 

 

 

Nedan följer ett antal påståenden som relaterar till det problemområde som vi har använt som 

exempel. Vi vill veta hur du tänkte och kände vid det beslut du just fattat. Markera din åsikt 

med kryss på skalorna.  

 

  

1.  Det här beslutet är   Det här beslutet är 

 inte viktigt för mig __:__:__:__:__:__:__:__:__ viktigt för mig 

 

 

2.  Det här beslutet är jag   Det här beslutet är jag   

 inte intresserad av __:__:__:__:__:__:__:__:__ intresserad av 

 

 

3.  Det här beslutet är inte   Det här beslutet är relevant 

 relevant för mig __:__:__:__:__:__:__:__:__ för mig 

 

 

4.  Det här beslutet är   Det här beslutet är menings- 

 inte meningsfullt   fullt för mig 

 för mig __:__:__:__:__:__:__:__:__ 

 

 

5.  Det här är ett beslut   Det här är ett beslut som jag 

 som jag inte tänker   tänker mycket på 

 mycket på __:__:__:__:__:__:__:__:__ 

 

 

6.  Det här beslutet   Det här beslutet 

 engagerar mig inte __:__:__:__:__:__:__:__:__ engagerar mig 

 

 

7. När jag fattar beslut   När jag fattar beslut 

 är det inte viktigt   är det viktigt för mig 

 för mig att jag har fattat   att jag har fattat det rätta 

 det rätta beslutet __:__:__:__:__:__:__:__:__ beslutet 

 

 

8. Det är inte viktigt för mig  Det är viktigt för mig 

 att jag valt rätt    att jag valt rätt 

 alternativ __:__:__:__:__:__:__:__:__ alternativ 
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INSTICKSSTUDIE 2 

INSTRUKTION 

 

Vi har tidigare testat VAS skalor på sjuksköterskor som har fått motsvarande underlag för att 

fatta sina beslut (Svenson, Salo & Lindholm, 2009 studie 1). 

När det här försöket är slut får du, om du vill, en kopia på den publikation där forskningen 

publicerades och du kan se mer av resultaten. 

I studien framgår att majoriteten av sjukvårdspersonalen valde mannen för operation. 

Vi vill nu att du anger 3 argument, skäl eller motiv som du tänker att sjuksköterskorna kan ha 

angivit som stöd för deras prioriteringsbeslut att operera mannen. Du ska också på VAS 

skalor markera hur starkt varje argument talar för ett beslut att operera mannen. 

 

Argument 1 som stöder sjuksköterskornas beslut att operera mannen. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hur starkt är detta argument? 

_______________________________________________________ 

Inte alls     maximalt 

 

Argument 2 som stöder sjuksköterskornas beslut att operera mannen. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hur starkt är detta argument? 

_______________________________________________________ 

Inte alls     maximalt 

 

Argument 3 som stöder sjuksköterskornas beslut att operera mannen. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hur starkt är detta argument? 

_______________________________________________________ 

Inte alls     maximalt 
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Om du skulle fatta beslutet igen: 

 

Hur mycket skulle du lita på sjuksköterskors kompetens för beslutet? 

_______________________________________________________ 

Inte alls     maximalt 

 

 

Vilken betydelse skulle kunskapen om sjuksköterskors beslut ha för dig? 

_______________________________________________________ 

Inte alls     maximalt 

 

 

Hur lik sjuksköterskor i allmänhet tror du att du är själv? 

_______________________________________________________ 

Inte alls     maximalt 
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HUVUDSTUDIE DEL 2 

INSTRUKTION 

För ett tag sedan använde du VAS skalor när du tog du ställning i en prioriteringsfråga där 

instruktionen var: 

Vem ska prioriteras till en livsavgörande operation? 

 

Som nämndes i introduktionen tvingas man ibland till svåra prioriteringar inom 

sjukvården. Tidigare ombads du fatta ett prioriteringsbeslut som gäller en svår operation 

som, på grund av bristande resurser, bara en av två dödssjuka patienter kan få. 

Nu upprepar vi informationen i det format som du fått tidigare och vill att du skall ge 

bedömningar på VAS skalor.  

 

Patienterna skiljer sig åt avseende: 

(1) kön 

(2) ålder 

(3) livslängd utan operation 

(4) sannolikheten att operationen kommer att lyckas (d.v.s. att patienten överlever 

operationen) 

(5) sannolikheten för överlevnad i 5 år vid lyckad operation 

(6) livskvalitet efter operationen 

 

Den du inte prioriterar dör helt säkert. 

 

Efter denna inledande instruktion beskrevs patienterna utifrån ovan nämnda aspekter och du 

ombads prioritera en av patienterna. Vi vill nu att du anger (ringar in) den patient som du nu 

skulle välja för operation (du kan ändra dig).  

 

Jag prioriterar: kvinnan mannen 

(ringa in) 

 

Namn (initialer räcker – skriv tydligt): ___________________________________________ 

 

(Denna information används enbart för att koppla samman de olika blanketter du svarar på. 

Materialet anonymiseras genast och inga svar kommer att kunna kopplas till någon enskild 

person.) 
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Vi fortsätter med att be dig ur minnet beskriva beslutet på VAS skalorna.  

Markera på linjerna med tvärstreck hur alternativen karakteriserades. Man kan inte alltid 

komma ihåg allt. Om du är osäker – placera strecket ungefär där du tror att det var. 

 

               KVINNA                 MAN 

 

(1) Ålder (år) ____________________________ ____________________________ 

                     0        50       0               50 

 

(2) Livslängd 

utan operation 

(månader) ____________________________ ____________________________ 

                     0         5         0               5 

 

(3) Sannolikhet 

för att överleva 

operationen ____________________________ ____________________________ 

                     0                                                         100%   0      100% 

 

(4) Sannolikhet 

för att leva 5 år 

om överlevt 

operationen ____________________________ ____________________________ 

                     0                                                         100%   0      100% 

 

(5) Förväntad 

livskvalitet om 

överlevt 

operationen 

(0 = totalt 

invalidiserad, 

100 = helt 

frisk) ____________________________ ____________________________ 

                     0                                                         100      0         100 
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(6) Hur starkt tycker du nu att informationen talade för att operera kvinnan respektive 

mannen (markera med ett tvärstreck)? 

kvinnan min _____________________________________________ max prioritering 

mannen min _____________________________________________ max prioritering 

 

(7) Hur nöjd är du med ditt beslut nu (markera med ett tvärstreck)? 

  min _____________________________________________ max 

 

(8) Ange nu hur viktiga olika aspekter (delar av informationen) var för ditt beslut på en skala 

från 0 (inte alls viktig) till 100 (maximalt viktig). 

  Skattning  

  (0 – 100)   

Kön  _______   

Ålder  _______   

Livslängd  

utan operation  _______   

Sannolikhet 

överleva   _______   

Sannolikhet  

leva 5 år  _______   

Förväntad  

livskvalitet  _______   

 

Jag är (ringa in): kvinna man 

Studerar: __________________________________ 
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Appendix B 

 

Tabell 4. Attributens betydelse på en skala från 0 (inte alls viktig) till 100 (maximalt viktig), 

efter första och andra beslutet samt vid sjuksköterskornas val av kvinnan respektive mannen. 

Medelvärden presenteras med standardavvikelser inom parantes. 

 Första 

beslutet 

 Andra beslutet  

Sjuksköterskornas val - 

n = 25 

- 

n = 22 

Kvinna 

n = 25 

Man 

n = 22 

Kön 9,00** 

(21,21) 

3,10*** 

(10,90) 

10,00*** 

(22,03) 

4,77*** 

(14,68) 
Ålder 62,56 

(29,24) 

57,86 

(25,28) 

61,60 

(26,05) 

45,68 

(33,85) 
Livslängd utan operation 31,40 

(23,78) 

33,10 

(33,18) 

32,20 

(21,32) 

35,45 

(28,11) 
Sannolikhet att överleva 

operation 
47,80 

(26,14) 

47,62 

(26,06) 

45,00 

(23,98) 

51,82 

(25,33) 
Sannolikhet att leva 5 år 

om överlevt operation 
68,80 

(28,37) 

71,19 

(14,91) 

70,40 

(26,34) 

71,82 

(15,40) 
Förväntad livskvalitet 

efter operation 
52,20 

(31,49) 

64,52 

(28,19) 

49,00 

(28,21) 

58,41 

(28,48) 

Anm. Jämförelser har gjorts mellan de två mest viktiga attributen sannolikhet att leva 5 år om 

överlevt operation och ålder alternativt förväntad livskvalitet efter operation respektive de två 

minst viktiga attributen kön och livslängd utan operation. Skillnaderna är signifikanta med 

**p ≤ 0,01 och ***p ≤ 0,001 i beroende t-test med tvåsidig prövning. 
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Appendix C 

 

Tabell 5. Tänkta argument för sjuksköterskornas val i frekvenser. 

 Första 

argument 

Andra 

argument 

Tredje 

argument 

Total 
Sjuksköterskors 

val kvinna 

Total 
Sjuksköterskors 

val man 

Total 

Ålder 

 
13 12 7 24 8 32 

Sannolikhet för att leva 5 år 

om överlevt operationen 

 

9 18 3 23 7 30 

Sannolikhet för att 

överleva operationen  

 

19 3 3 3 22 25 

Förväntad livskvalitet om 

överlevt operationen 

 

2 3 14 9 10 19 

Kön 

 
4 2 9 9 6 15 

Livslängd utan operation 

 
0 8 5 3 10 13 

Ekonomi 

 
0 0 2  2 2 

Sjuksköterskor fattar beslut 

tillsammans 

 

0 1 0 1 0 1 

Tillgång för samhället 

 
0 0 1 1 0 1 

Total 47 47 44 73 65 138 
 

 


