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Handlande utifrån en korrekt bedömd risk gör att vi utsätter oss mindre för faror 
och inte heller är rädda för saker i onödan. Att korrekt bedöma en risk är dock svårt. 
Tidigare forskning (ex. Tversky & Kahneman, 1973) har visat på att vi inte är helt 
rationella och många gånger inte medvetna om hur vi bedömer hur sannolikt något 
är. Även när vi blir presenterade för korrekta sannolikheter så kan vi ibland agera 
irrationellt. Ett exempel på detta ser vi i en studie av Denes-Raj och Epstein (1994) 
där personer fick välja mellan att försöka dra röda bönor ur en skål med en 
sannolikhet på 7/100 eller en burk med sannolikhet 1/10. Flertalet valde skålen 
eftersom det fanns fler röda bönor i skålen trots att de kände till den lägre 
sannolikheten. En stor del av vårt handlande baseras på heuristik. Ordet ’heuristik’ 
som kommer från grekiskans ord för att upptäcka, finna eller hitta 
(Psykologiguiden, 2010). Inom psykologin används ordet heuristik för att beskriva 
mentala tumregler eller genvägar som vi använder för att förenkla våra 
tankeprocesser. En stor del av vårt dagliga agerande baseras på heuristik av olika 
slag.  Evolutionärt är det troligt att olika tumregler för agerande var essentiella för 
människors överlevnad och något som föregick riskkalkyler och sannolikhetslära då 
det var livsnödvändigt att göra snabba överväganden för att inte sluta sina dagar 
tidigare än nödvändigt. Affektheuristik (Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor, 
2007) är mentala tumregler där våra känslor inför något styr vårt tänkande och 
agerande.  

Vem du är påverkar också riskbedömning. Ett flertal studier (ex. Finucane, 
Slovic, Mertz, Flynn, & Scatterfield, 2000) visar på att kvinnor generellt skattar risk 
högre än män. Finucane et al. menar dock att detta inte enbart har biologisk grund 
då dessa skillnader inte är så enkla att alla grupper av kvinnor skattar lägre än alla 
män. De fann i sin studie att gällande många riskområden skattar vita kvinnor risk 
lägre än både män och kvinnor med annan etnisk grupp. Med andra faktorer lika 
verkar dock kvinnor skatta risker högre än män. 

Visualisering (mental imagery) innebär att skapa en mental representation 
av en händelse eller serie av händelser, att i sin tanke utforska scenarion och tänka 
sig in i de sinnesintryck som hör till dessa. “It can be thought of as the cognitive 
construction of hypothetical scenarios or reconstruction of real scenarios” (Escalas 
& Luce, 2003, s. 247).   

I en studie av Welbourne, Hartley, Ott & Robertson (2008) fick två grupper 
läsa säkerhetsinstruktioner. Den ena gruppen fick läsa en text som innehöll 
information om en olycka och den andra gruppen fick läsa samma text men skriven 
i förstapersonsperspektiv. Resultaten visade på att den grupp som fick tänka sig 
själva i olyckssituationerna skattade högre risk att drabbas av en olycka än den 
grupp som enbart läst om olyckorna. Welbourne et al. pekar även på att tidigare 
forskning har visat att visualisering av ett scenario ökar vår upplevelse av hur 
sannolikt det är att detta inträffar. Detta förklaras med tillgänglighetsheuristik 
genom att scenariot blir mer tillgängligt och att det då upplevs som mer vanligt 
förekommande vilket ligger i linje med tidigare upptäckter (ex. Carroll, 1978; 
Gregory et al., 1982; Sherman et al., 1985). Annan forskning (Andersson, 1983, 
refererad i Welbourne et al., 2008) visar att instruktioner som innebär att sätta sig 
själv in i situationerna ökade förväntningarna att dessa skulle inträffa för den som 
visualiserade jämfört med instruktioner om att visualisera en annan person i 
scenariot. 
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Holmes och Matthews (2005) undersökte kopplingen mellan visualisering 
och emotion då denna koppling tidigare antagits utan experimentella studier. De 
fann då att visualisering ledde till en tillfällig förändring i känslotillståndet, 
visualisering av negativa scenarion höjde ångestnivåer men efter att ha utfört en 
annan uppgift i tio minuter hade denna förändring återgått. Affekt definieras av 
Slovic, Peters, Finucane och MacGregor (2005) som “the specific quality of goodness 
or badness (a) experienced as a feeling state (without consciousness) and (b) 
demarcation a positive or negative quality of a stimulus” (s. 35). Zajonc skrev (1980) 
att affekt tidigare allmänt setts som postkognitivt, dvs. att affekt uppstår som en 
effekt av kognitiva operationer. Han nämner dock att det då började vända genom 
att forskning började visa på att affekt var mer grundläggande än man tidigare tänkt 
och att affekt i sig påverkade olika områden, bland annat preferens, attityd och 
beslutsfattande. Zajonc säger att “Affective reactions to stimuli are often the very 
first reactions of the organism” (s.151) och menar vidare att våra tidiga, automatiska 
reaktioner styr vårt sätt att bearbeta information och göra bedömningar. Han menar 
att denna påverkan görs direkt snarare än via medvetet processande. D.v.s. att vi 
inte kan betrakta något utan att samtidigt känna inför det. Forgas beskriver (2008) 
ett antal sätt som affekt påverkar kognition, bland annat “the inferential account” 
som handlar om att vi många gånger misstar de känslor vi redan har för att vara en 
reaktion på ett objekt. D.v.s. vi kan känna negativa emotioner när vi möter ett objekt 
och då uppfattar det som att vi får dessa emotioner från detta. Johnson och Tversky 
(1983) visade experimentellt att vi gör bedömningar utifrån en generell känsla. De 
lät studenter skatta risk för olika scenarion efter att antingen ha fått en redogörelse 
för en positiv eller negativ situation. Även om den negativa situationen handlade om 
knivhuggning ökade inte bara skattningen av risken för mord utan även för andra 
risksituationer så som naturkatastrofer. 

Rodén Fors (2014) undersökte huruvida visualisering kunde påverka 
riskbedömning. I sin studie jämförde Rodén Fors riskbedömning vid visualisering 
och resonerande. Deltagarna fick läsa scenarion på en surfplatta och sedan skatta 
hur troligt det var att ett viss fetmarkerat ord skulle inträffa. Två olika instruktioner 
gavs, deltagarna fick antingen instruktioner att de skulle visualisera scenariot eller 
resonera kring det. De fetmarkerade orden i enkäten var inspirerade av det arbete 
som Molander (1984) gjort på hur lätt eller svårt ett ord är att visualisera. Orden var 
utvalda för att representera både risker som var lätta samt svåra att visualisera. De 
scenarion som tas upp i enkäten är “vinterkräksjuka, flygplanskrasch, hajattack, 
hjärtattack, hjärntumör, terroristdåd, benbrott, leukemi pga. radioaktivitet, eldsvåda, 
bedrägeri” Resultaten i Rodén Fors studie visade på en signifikant högre 
riskbedömning hos den grupp som fick visualisera jämfört med den grupp som fick 
resonera. Studien visade inte på några skillnader mellan mäns och kvinnors 
riskbedömningar. 

Då visualisering verkar kunna påverka både sinnestillstånd (Holmes & 
Matthews, 2005) och riskbedömning (Fors, 2014) syftade föreliggande studie till att 
undersöka den påverkan som visualisering har på riskbedömning och affekt, samt 
sambandet mellan affekt och riskbedömning. Riskbedömning efter instruktioner om 
visualisering jämfördes med riskbedömning efter instruktioner om resonerande 
samt riskbedömning utan specifika instruktioner. Fyra hypoteser sattes upp och 
prövades; 1. Riskskattning vid visualisering förväntades ge högre riskskattningar än 
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utan visualisering.  2. De som visualiserade förväntades ha sämre sinnesstämningen 
än de som inte visualiserar. 3. Det förväntades finnas ett samband mellan negativ 
sinnesstämning och hög riskskattning. 4. Kvinnor förväntades skatta risk högre än 
män. 

Metod 

Deltagare 
I studien används enkäter insamlades av 347 studenter (M = 22,99, SD = 4,20) varav 
235 kvinnor (M = 22,81, SD = 4,61) och 112 män (M = 23,38, SD = 3,99). Deltagare till 
studien söktes genom bekvämlighetsurval på Umeå universitet. Föreläsare vid 
Psykologiska institutionen kontaktades och tillfrågades om enkäten kunde delas ut 
vid olika föreläsningstillfällen. Enkäten delades ut vid tre sådana tillfällen och 368 
enkäter fylldes i och lämnades in. Av de 368 enkäter som insamlades togs 21 bort 
då de inte innehöll svar på alla de items som var viktiga för studien.  

Material 
Enkäten bestod delvis av den enkät som användes i den tidigare nämnda studien av 
Johannes Rodén Fors (2014). Rodén Fors studie bestod av två olika enkäter, med 
instruktion om visualisering eller resonerande. I föreliggande studie användes 
andra instruktioner än i Rodén Fors studie. Från den tidigare enkäten togs 10 korta 
scenarion med ett tillhörande fetmarkerat ord som representerade något som skulle 
kunna finnas eller uppstå i det givna scenariot. I den ursprungliga studien fanns ett 
elfte scenario som handlade om storvinst på rouletthjul. Detta har tagits bort från 
den aktuella enkäten då det, likt Rodén Fors eget resonerade, behandlar sannolikhet 
att vinna snarare än risk att råka ut för något.  Instruktioner att visualisera, resonera 
eller enbart skatta risk presenterades i början av enkäten samt i samband med varje 
scenario. Varje scenario efterföljdes av en skattning på en sjugradig skala där 
deltagaren fick uppge hur troligt denne tror att det är att drabbas av det som stod 
fetmarkerat. De olika skalstegen var; 1: Mycket låg risk, 2: Låg risk, 3: Medellåg risk, 
4: Varken hög eller låg risk, 5: Medelhög risk, 6: Hög risk samt 7: Mycket hög risk. 
Efter tio scenarion med riskbedömning följde frågor om deltagaren hade egen 
erfarenhet av scenariot eller om något scenario var svårt att visualisera. Slutligen 
fanns en självskattning av sinnestillstånd. Detta gjordes på tre skalor för att ge högre 
reliabilitet. De tre sjugradiga skalorna, Positiv-Negativ, Glad-Ledsen samt 
Välmående-Mår dåligt, hade endast de yttersta skalstegen beskrivna med ord. Efter 
själva enkäten fanns en sida där deltagarna, om de ville, fick beskriva hur de gjorde 
för att visualisera/resonera/riskskatta samt lämna ev. övriga kommentarer.  
Nya variabler skapades för risk samt sinnesstämning. Medelvärde av varje 
deltagares riskskattningar räknades ut och dessa utgjorde en skala mellan ett och 
sju, där ett var lägsta möjliga riskskattning och sju var högsta. Denna skala kallas 
hädanefter Riskskattning. Medelvärde av skattningarna av mående slogs på samma 
sätt ihop till skalan Sinnesstämning, skalan gick från ett till sju där ett var det mest 
positiva måendet och sju var det mest negativa. De nya skalorna hade hög intern 
konsistens. Chronbachs alfa för Riskskattning var 0,72 och för Sinnesstämning 0,86. 
Frågorna där deltagarna fick beskriva hur de gått tillväga undersöktes kort för att 
se på tillvägagångssätt och om detta skiljde sig från instuktionerna. 
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Procedur 
Enkäten delades ut i lektionsmiljö efter kort information om studien, frivilligheten i 
deltagandet samt instruktioner kring insamling av enkäter. Deltagarna delades 
slumpmässigt in i tre grupper genom att enkäterna låg slumpmässigt i de högar de 
delades ut från, en visualiserings-, en resonerings- och en kontrollgrupp. Deltagarna 
i visualiserings- samt resoneringsgruppen fick instruktioner att 
visualisera/resonera kring situationen 15-25sek innan de gjorde riskskattningen. 
Deltagarna i den kontrollgruppen hade enbart instruktionen att läsa och sedan göra 
en riskskattning.  Enkäten fylldes sedan i och återlämnades direkt vid två av 
utdelningarna. Vid det tredje tillfället hämtades enkäterna in 45 minuter efter 
utdelande vilket innebar mindre kontroll över vilken tid deltagarna tog på sig vid 
ifyllandet. 

Etiska resonemang 
Under studiens utformande togs hänsyn till de forskningsetiska principer som 
vetenskapsrådet lagt fram (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades både 
skriftligt och muntligt om studiens syfte att undersöka riskbedömning, att 
deltagande är frivilligt och anonymt och att de när som helst kan välja att avbryta 
utan vidare förklaring. Deltagarna informerades också om hur data kommer 
hanteras och resultaten kommer presenteras. Skriftligt samtycke lämnades av alla 
deltagare. 

Genomförande av enkäten innebar att sätta sig in i scenarion som kan vara 
traumatiska att uppleva och det inte går att utesluta att någon i testgruppen har varit 
med om något av dessa. På grund av detta lades extra vikt vid att informera om 
frivillighet att avbryta när som helst under studien. 
 

Resultat 
Envägs ANOVA av Riskskattning samt Sinnesstämning genomfördes med 
instruktion som grupperingsvariabel.  Sinnesstämning korrelerades med 
Riskskattning. Envägs ANOVA av Riskskattning samt Sinnesstämning genomfördes 
även med kön som grupperingsvariabel. 
 
Tabell 1. Medelvärden för Riskskattning uppdelat på instruktioner. 

Instruktion  N M SD 

Visualisering  110 3,50 0,73 

Resonerande  118 3,43 0,84 

Kontroll   119 3,22 0,85 

 
En envägs ANOVA på Riskskattning med instruktion som 

grupperingsvariabel visade som förväntat på signifikanta skillnader, F(2, 344) = 
3,83, p < 0,05, η² = 0,022. Tukeytest visade att Visualisering var signifikant högre än 
Kontroll, p < 0,05, ingen skillnad fanns mellan Visualisering och Resonerande eller 
Resonerande och Kontroll, p = 0,82 samt p = 0,10.  
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Tabell 2. Medelvärden för Sinnesstämning uppdelat på instruktioner. 
Instruktion  N M SD 

Visualisering  110 3,14 1,13 

Resonerande  118 2,70 1,16 

Kontroll  119 2,66 1,16 

 

En envägs ANOVA på Sinnesstämning med instruktion som 
grupperingsvariabel visade på signifikanta skillnader F(2, 344) = 3,73, p < 0,05, η² = 
0,021. Tukeytest visade nära signifikanta skillnader mellan Visualisering och 
Resonerande samt Visualisering och Kontroll, p = 0,07 samt p = 0,08, ingen skillnad 
fanns mellan Resonerande och Kontroll, p = 1,0.  

En mycket liten signifikant korrelation fanns mellan Riskskattning och 
Sinnesstämning, r(347) = 0,15, p < 0,01.  

 
Tabell 3. Medelvärden för RM uppdelat på Kön. 

 

 

Tabell 4. Medelvärden för Sinnesstämning uppdelat på kön. 
 

 

 
En envägs ANOVA på Riskskattning med kön som grupperingsvariabel visade 

att kvinnor skattade signifikant högre på Riskskattning F(1, 345) = 25,908, p < 0,001, 
η² = 0,070. Envägs ANOVA på Sinnesstämning med kön som grupperingsvariabel 
genomfördes för att kontrollera huruvida eventuella skillnader hade att göra med 
en skillnad i Sinnesstämning mellan män och kvinnor.  Ingen sådan skillnad gällande 
Sinnesstämning fanns dock F(1, 345) = 0,23, p = 0,63. 

Några av svaren på de kvalitativa frågorna om tillvägagångssätt innehöll hos 
både resonerande och kontrollgrupp beskrivningar av tillvägagångssätt som kan 
sägas likna det som instruerades i visualiseringsgruppen, ex. att försöka tänka hur 
det skulle ha varit att vara i situationen och måla upp inre bilder. På samma sätt 
fanns det bland svaren i visualiseringsgruppen beskrivningar av tillvägagångssätt 
som liknade de som instruerades i resonerandegruppen, ex. att försöka tänka 
statistik. Hos alla grupper fanns också de som uttryckte att de kände till huruvida 
vissa scenarion var mer eller mindre sannolika. 

 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka förhållandet mellan visualisering och 
riskbedömning samt om detta hänger samman med sinnesstämning. Då denna 
studie delvis är en replikering av den studie av visualisering som genomfördes av 
Rodén Fors (2014) så undersöktes även könsskillnader då detta var en hypotes som 
prövades i den studien. 

Kön  N M SD 

Män  112 3,07 0,84 

Kvinnor   235 3,53 0,77 

Kön  N M SD 

Män  112 2,73 1,08 

Kvinnor   235 2,79 1,12 
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Instruktionerna antogs påverka riskskattningarna vilket visade sig vara 
riktigt. Det fanns en signifikant skillnad mellan Visualisering och Kontroll, dock 
ingen skillnad mellan Visualisering och Resonerande eller Resonerande och 
Kontroll.  Resonerande ligger dock närmare Visualisering än Kontroll. Detta skulle 
kunna betyda att både visualisering och resonerande påverkar hur vi skattar risk. 
Att resonera och att visualisera är dock inte helt skilda fenomen som går att helt titta 
på helt isolerat, vilket också visade sig i de kvalitativa beskrivningar som deltagarna 
gav av hur de hade gått tillväga. Det förekom i visualiseringsgruppen att deltagare 
angav att de resonerade kring sannolikhet och det förekom i resoneringsgruppen 
att deltagare uppgav att de hade försökt tänka sig in i situationerna. Riskskattning i 
sig innehåller kanske alltid ett visst mått av både resonerande och visualisering där 
testpersonen både försöker tänka kring sannolikhet och sätta sig in i situationen. 
Det är också möjligt att den längre tid som både de som resonerade och de som 
visualiserade uppmanades att använda för att tänka på scenarierna, jämfört med 
kontrollgruppen, kan ha påverkat bedömningen. Vad det är för mekanismer som 
spelar in är oklart och det behövs vidare forskning för att förstå vari dessa skillnader 
ligger. 

Ett antagande som gjordes i studien var att visualisering skulle förändra 
sinnesstämningen i högre grad än resonerande. Även om det inte var signifikant 
skillnad mellan Visualisering och Kontroll så går det att se att Resonerande och 
Kontroll låg nära varandra och Visualisering betydligt högre i den påverkan de hade 
på sinnesstämning. Likt de resonemang Rodén Fors (2014) förde antogs också att 
visualisering vid riskskattning skulle göra att deltagarna använde sig av 
affektheuristik vid skattningen av riskerna. Riskskattning var i 
visualiseringsgruppen signifikant högre än i kontrollgruppen och även om ingen 
signifikant skillnad fanns för Sinnesstämning så lutade resultatet åt det hållet. Dock 
så korrelerade Riskskattning mycket svagt med Sinnesstämning och 
resoneringsgruppens resultat var närmare visualiseringsgruppens gällande 
Riskskattning men närmare kontrollgruppens gällande Sinnesstämning. Detta kan 
tyda på att affektheuristik inte spelade in eller att affekt enbart hade en svag 
påverkan på riskskattning. Forskning på beslutsfattande (ex. Tversky & Kahneman, 
1974) visar att vi i större utsträckning använder oss av heuristik vid osäkerhet. Vi 
söker information för att kunna fatta korrekta beslut och vid osäkerhet, när vi inte 
har klara fakta att gå på, så använder vi oss mer av heuristik istället för fakta. Enligt 
Dual process theory (ex. Cameron, & Leventhal, 2003) består vårt processande av 
information av två samexisterande system. Ett upplevande system som är 
undermedvetet och ett rationellt system som är medvetet. Det upplevande systemet 
“encodes in images, metaphors, and narratives to which affective feelings have 
become attached” (Slovic et al., 2005, s.37) medan det rationella systemet är ett 
“deliberative, analytical system that functions by way of established rules of logic 
and evidence” (s.37). Reventlow, Hvas, & Tulinius (2001) menar att lekmannens 
förståelse mer vilar på detta upplevande system medan expertens förståelse mer 
vilar på det rationella. Detta går att koppla till att vi vid större säkerhet använder 
oss av heuristik på ett annat sätt än när vi är osäkra. När vi är kunniga på ett område 
kan intuition leda oss till rätta slutsatser men när vi ska göra något inom ett område 
vi inte är insatta i leder vår intuition oss till felaktiga slutsatser. Detta beror på att 
den som är kunnig omedvetet tar in relevant information. En ren affektheuristik är 
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då kanske inte önskvärt då känslor varierar med faktorer som inte är relevanta för 
situationen. De scenarion som framställdes i denna studie hade relativt liten 
spridning i svaren, vilket antyder att det fanns en viss säkerhet kring sannolikheten 
för de olika frågorna, något som också uttrycktes av flera deltagare när de fick 
möjlighet att uppge hur de hade gått tillväga.  

Resultaten i denna studie pekar på att både instruktion och kön påverkar 
riskbedömningen. Rodén Fors (2014) fann i sin studie att visualisering gav en högre 
riskskattning än resonerande vilket inte var fallet i denna studie. Dock var 
riskskattningen högre vid visualisering än vid en kontroll där inga specifika 
instruktioner gavs. Varför resultaten skiljer sig åt på detta sätt mellan studierna är 
oklart.  Studierna skiljde sig åt i hur instruktionerna var formulerade och även 
insamlingsmetoder. Resultatet visade också på en skillnad i riskskattning mellan 
män och kvinnor vilket ligger i linje med tidigare forskning (Finucane et al., 2000). 
Rodén Fors (2014) fann i sin studie inga skillnader mellan riskbedömningarna 
utförda av män respektive kvinnor. En möjlig anledning till dessa skillnader är de 
olika skattningsskalorna. Rodén Fors använde en femgradig skala för skattning 
medan denna studie använde en sjugradig. Med en sjugradig skala fanns det 
eventuellt en möjlighet att se skillnader som blev för små i en femgradig skala. En 
annan möjlig förklaring kan vara det mindre stickprovet i Rodén Fors studie.  

Slutligen kan vi ställa frågan ”Varför arbeta med manipulering av 
riskbedömning?”. Många situationer som vi människor ställs inför innebär 
riskbedömningar och en stor del av vårt agerande baseras på olika 
riskbedömningar. Ändå är vi generellt är ganska dåliga på att göra korrekta 
riskbedömningar. Något som kan ses som problematisk med manipulering av 
personers riskbedömning är att det som är mest önskvärt kanske är en realistisk 
riskbedömning, vilket kanske inte är det som nås genom en bedömning som är 
baserad på känslor. Riskbedömning i verkligt farliga situationer som kan uppfattas 
som situationer med låg risk skulle kunna manipuleras och på så sätt kan en för låg 
riskskattning justeras till att bättre stämma överens med verkligheten. Ett sådant 
område där det kan finnas anledning att arbeta med manipulering av 
riskbedömning är rökning, vilket bland annat plockas upp av Slovic et al.(2005).  
Cigarettföretag har länge arbetat med att koppla positiv affekt till rökning. Sedan 
några år tillbaka har cigarettpaket börjat förses med varningstexter och i vissa 
länder även bilder på t.ex. en lunga skadad av rökning. Tobaksanvändning är ett 
stort samhällsproblem som årligen kostar 9 miljarder kronor bara i Sverige (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010). Ett annat område där manipulering av riskbedömning 
skulle kunna användas är körkortsundervisning. I Sverige dog 440 personer i 
vägtrafikolyckor 2005 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009) och 
kostnaden för vägtrafikolyckor uppgår till över 20 miljarder kronor per år. Om det 
skulle gå att påverka riskbedömningen finns det stora vinster både på individ och 
samhällsnivå. Sverige har en uttalad nollvision för antal döda i trafiken och för att 
kunna ta sig dit bör flera olika metoder användas för att påverka riskmedvetenhet. 
Om visualisering då är en metod för att manipulera riskbedömning skulle detta 
kunna vara en av dessa metoder. För att visa på att detta skulle fungera måste dock 
studier göras för att titta på långsiktig påverkan av visualisering på riskbedömning. 
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