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Visualisering av risk resulterar i en högre riskbedömning

Johannes Rodén Fors

Risktaganden  görs  på  daglig  basis  och  vår  sinnestämning  ligger  till  grunden  för  många  av  de
risktaganden vi gör och styr hur vi upplever det ställningstaganden vi ställs inför. Den här studien
ämnade att undersöka huruvida det gick att påverka en individs riskbedömning med hjälp av teorin
om affect heuristic samt hur mental visualisering kunde påverka en individs affekt i olika riktningar.
Försöksdeltagarna  bestod  av  40  studenter  vid  Umeå  universitet  i  åldrarna  19-35.  De  fick  i  en
enkätundersökning ta del av och skatta risken för olika typer av scenarion. Resultatet från studien
visade på en signifikant skillnad i förmån för mental visualisering i kontrast till resonerande av de
presenterade  riskscenarion,  vilket  stödde  hypotesen  om  att  mental  visualisering  kan  påverka
individers affekt och beslutsfattande. Studien ämnade att belysa vikten av affekt och dess inverkan
över vårt beslutsfattande och hur det går att påverka en individs affekt i olika riktningar genom att
låta personen mentalt visualisera sig ett stimuli.

Risktaking is conducted on a daily basis and our state of mind are fundamental to many of the choices
we do regarding the risks  we are confronted with.  This study aimed to examine whether it  was
possible  to  influence individuals  risk assessments  with  help  of  the affect  heuristic  theory  and if
mental  visualization  itself  could  influence  the  individuals  affect  in  different  directions.  The
participants in the study consisted of 40 students at Umeå university in the ages ranging from 19-35.
They  were  introduced  to  a  survey  with  various  kinds  of  risk  scenarios  which  they  then  where
prompted to estimate. The result from the study showed a significant difference in favour for mental
visualization  in  contrast  to  expository  of  the  introduced  risk  scenarios,  which  confirmed  the
hypothesis that mental visualization can influence individuals affect and decisions. The study's aim
was to illuminate the importance of affect and it's influence over our decision making and how it's
possible  to  influence  a  individuals  affect  in  different  directions  by  letting  the  person  mentally
visualize a given stimuli.

Det har alltid varit viktigt för människan att snabbt kunna bedömma olika typer av
situationer och risker för att på ett optimalt sätt bemöta de beslut man ställs inför i
livet. Vår förmåga att väga risk mot belöning och fatta beslut därefter har hjälpt oss
att  utvecklas som människor och överleva genom årtusenden.  I  dagens moderna
samhälle  tar  vi  många  olika  typer  av  risker  varje  dag,  ofta  utan  att  ens  vara
medvetna om de risktaganden vi gör. Allt från att välja att sätta på sig cykelhjälmen
eller inte, innan man cyklar iväg till jobbet, till att röka morgoncigaretten till kaffet
är  exempel  på  risktaganden  som  individer  gör  på  daglig  basis.  Vad  baserar  då
människor sina risktaganden på för grunder? Vad får en person att väga en typ av
risktagande lägre eller högre än en annan typ av risktagande?

Zajonc  (1980)  resonerade  kring  begreppet  affect  heuristic.  Teorin  bakom  affect
heuristics är den att människors sinnesstämning kan influera deras beslutsfattande
antingen  negativt  eller  positivt. Författaren  argumenterade  för  att  en  individs
affectiva  respons  till  ett  stimulus  eller  händelse  automatiskt  skulle  påverka  hur
individen behandlar informationen rörande det presenterade.  Ytterligare stöd för
att  affect heuristics påverkar våra handlingar kom i form av en artikel av Alhakami
och  Slovic  (1994).  I  studien  framgår  det  att  det  finns  ett  samband  mellan  vad
individer känner  inför  en viss  aktivitet  och hur de sedan bedömer risken av att
utföra aktiviteten. Om en försöksdeltagare gillade en viss aktivitet så kom personen i
fråga  att  skatta  risken  lägre  och  belöningen  som  större  i  kontrast  till  om
försöksdeltagaren  inte  gillade  aktiviteten  och  då  skattningen  till  följd  blev  den
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motsatta.  Finucane, Alhakami,   Slovic och Johnsson (2000) undersökte hur  affect
heuristics påverkar  individers ställningstagande när  man väger  risk mot fördel.  I
artikeln studerade författarna relationen mellan risk och eventuella fördelar som
skulle kunna följa om individer tog en specifik risk. Studien fick stöd för sin hypotes
om att affect kan påverkas och på så sätt ändra en individs inställning till en risk
eller ställningstagande. Teorin fick iochmed det ytterligare stöd och stärktes. Flera
andra studier (Slovic, Peters, Finucane & MacGregor, 2005; Slovic, Finucane, Peters
& MacGregor, 2004) har även genomförts och stärker tidigare forskning kring teorin.
Affect heuristics  är även applicerbart i  ett  bredare perspektiv då det kommer till
mentala visuella representationer av affekt. Begreppet affective imagery är en del av
teorin  affect  heuristics men syftar  på den affektiva association en individ får vid
visualisering  av ett  stimuli.  Tidigare  forskning visar  att  affective  imagery  har  en
inverkan  på  hur  vi  tar  ställning  till  och  värderar  ett  stimuli  som  presenteras.  I
artikeln  The  affect  heuristic av  Slovic,  Finucane,  Peters  och  MacGregor  (2007)
belyser författarna det nära sambandet mellan affect heuristics och affective imagery
och  hur  dess  begrepp  påverkar  oss  i  vardagen.  Tidigare  forskning  av  Antonio
Damasio behandlas även i artikeln och pekar på den forskning som Damasio gjort
kring att mentala bilder kan bära possitiva eller negativa somatiska markörer som i
sin tur påverkar en individs affekt i respons till ett stimuli samt att det tillsammans
med affect heuristics bildar ett underlag för beslutsfattande (Damasio, 1996).

Det  finns  omfattande forskning kring begreppet  affect  heuristics och  i  synnerhet
beslutsfattande.  Tidigare  forskning  indikerar  att  affect  heuristics  och  affective
imagery spelar  en stor  roll  i  olika typer  av beslutsfattande.  Kellar,  Visschers och
Siegrist  (2012)  undersökte  sambandet  mellan  försöksdeltagares  spontana
associationer  till  kärnkraftverk  och  acceptansen  att  ersätta  gamla  kärnkraftverk
med nya. Under en telefonintervju med försöksdeltagarna fick dessa associera fritt
kring deras upplevelser och inställning till kärnkraftverk och sedan skatta om deras
association var en negativ eller positiv sådan. Studien visade att de individer som
hade en negativ inställning till  kärnkraftverk associerade dessa till  risk,  negativa
känslor,  olyckor,  radioaktivt  avfall,  radioaktivitet,  militära  användningsmål  samt
generella risker för hälsa och miljö. De som hade en positiv inställning associerade
till energi, generella utseenden hos kärnkraftverk som stora grå-vita byggnader med
stora runda skorstenar samt som en nödvändighet för att skapa energi. De individer
som  hade  en  negativ  inställning  till  kärnkraftverk  uppvisade  både  en  större
mångfald och mer konkreta associationer i kontrast till de som var positivt inställda
till kärnkraft. Resultatet från studien pekar mot att de som är emot kärnkraftverk
har  fler  skäl  att  vara  emot  än  de  som  uppger  skäl  till  att  säga  sig  vara  för
kärnkraftverk. Detta resultat tyder på att negativ samt positiv affekt har en roll i hur
individerna ställer sig i frågan och visar på hur affekt påverkar vår inställning och de
val vi gör. Resultatet i artikeln visar även att de som har en negativ inställning till
kärnkraftverk stärks i sin ställning till frågan i kontrast till de som har en positiv
inställning, då negativa mentala representationer av affect i det här fallet är lättare
att visualisera sig än positiva sådana. Flera andra studier (Townsend 2006; Smith &
Leiserowitz 2012; Peipins, McCarty, Hawkins, Rodriguez, Scholl & Leadbetter 2014;
Bhullar, Hine, Marks, Davies, Scott & Phillips 2014;  Leiserowitz 2005) har även visat
på hur affect och affective imagery påverkar vår inställning till olika typer av risker
och  hur dessa påverkar de ställningstaganden och beslut som vi fattar i  vardagen. 
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I Kahneman och Lovallo (1993) skriver författarna att de individer som ställs inför
ett risktagande tenderar att betrakta det aktuella problemet eller den risk som de
ställs inför som unikt och ofta bortser från tidigare statistik samt att de tar ställning
till  risker  och  problem,  ett  i  taget.  Ofta  förekommande  är  även  att  bortse  eller
förringa den personliga risken och antaga att olika typer av risker är lägre för en
själv som individ än för andra (Weinstein & Klein 1995; Weinstein, 1987). Vad är
egentligen en acceptabel risk och hur förhåller sig individer till risker i kontrast till
de  fördelar  som  risktaganden  medför?  Baruch  Fischhoff,  Paul  Slovic  och  Sarah
Lichtenstein (1978) ställer sig just den frågan. Författarna argumenterar för att det
det  finns  en  korrelation  mellan  en  given risk  och den upplevda  fördel  som kan
erhållas  iochmend  det  risktaganden  som  en  individ  gör.  Ibland  framställs
påståenden om att män skulle vara mer riskbenägna än kvinnor. Harris, Jenkins och
Glaser (2006) undersökte skilnaderna mellan män och kvinnors risktagande inom
fyra kategorier; spel, hälsa, rekreation och socialitet. Undersökningen visade på att
kvinnor är mer försiktiga att ta risker än män då det gäller kategorierna spel, hälsa
och rekreation, där kvinnor ansåg att det fanns en högre grad av möjlighet att något
negativt  skulle  inträffa.  I  sociala  sammanhang  fann  forskarna  att  bägge  könen
uppvisade  risktaganden,  men  på  olika  sätt.  Kvinnor  tenderade  till  att  ta  större
sociala risker generellt, medan män ofta var orädda att framföra sin åsikter verbalt.
Annan  forskning,  framförd  av  Nelson  (2012)  går  en  annan  väg  och  författaren
argumenterar för att det inte finns någon skillnad i risktagande mellan könen och att
det  är  en  förutfattad  mening  som  lever  kvar  sedan  tidigare.  Nelson  menar  att
risktagande baserat på kön är så mångfacetterad och går därför inte att empiriskt
bevisa eller motbevisa.

Wellbourne,  Hartley,  Ott  och Robertson (2008),  undersökte i  en artikel  huruvida
mental visualisering kring instruktioner gällande säkerhetsföreskrifter bättre kunde
hjälpa  försökspersonerna  att  ta  till  sig  den  information  som  var  förmedlad.
Försökspersonerna  var  i  det  här  fallet  jordbrukare  och  säkerhetsföreskrifterna
gällde  maskiner  och  redskap  som  de  använde  i  sitt  yrke.  Resultaten  visade  att
mental  visualisering (affective  imagery) ökade effektiviteten hos den information
som förmedlades. En grupp av försökspersoner fick instruktionerna att visualisera
sig eventuella negativa konsekvenser av att använda sig av maskiner och redskap.
Det visade sig i resultatet att dessa ansåg sig ha en ökad risk för att råka illa ut eller
skadas då de skulle använda sina maskiner och redskap eftersom de på det viset
insåg sin egen sårbarhet. En annan grupp av försökspersoner fick instruktioner om
att mentalt visualisera sig att de tog del av säkerhetsföreskrifterna. Det visade sig att
den här  gruppen av försökspersoner  var  mer possitivt  inställda  till  att  ta  del  av
säkerhetsföreskrifterna då de sedan  presenterades till dem.

Syftet med denna kandidatuppsatsen är att undersöka huruvida en individ påverkas
i sin riskbedömning om personen i fråga instrueras att visualisera kring riskerna i
kontrast till då fokus ligger på att resonera kring dem. Detta förankrat i teorin om
affect heuristics och affective imagery. Vidare avser undersökningen se om det finns
en skillnad mellan könen i avseende på riskbedömning. Den antagna hypotesen är
att  visualisering  leder  till  högre  skattning  av  risk.  Hypotesen innefattar  även att
kvinnor tenderar till att skatta riskerna högre än vad män gör.
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Metod

Undersökningsdeltagare
Försöksdeltagarna bestod av totalt 40 individer, 20 kvinnor och 20 män i åldrarna
19 till 35, alla med varierande bakgrund och utbildning. Försöksdeltagarna valdes ut
enligt ett bekvämlighetsurval (ad hoc), med kriteriet om att det skulle vara en jämn
fördelning mellan kvinnor och män i populationen. Deltagarna delades slumpvis in i
två grupper varpå enskilda intervjuer skedde. Ena gruppen fick instruktioner att
visualisera och sätta sig in i varje beskrivet scenario medan den andra gruppen fick
instruktioner att resonera med sig själva kring den faktiska risken i varje scenario.
Varje grupp innehöll 10 kvinnor och 10 män.

Material
Datainstamligen  skedde  genom  en  kvantitativ  enkätundersökning  där  11  olika
riskscenarion  fanns  formulerade.  De  olika  typer  av  scenarion  som  beskrevs
handlade i det här fallet om vinterkräksjuka, flygplanskrasch, hajattack, hjärtattack,
hjärntumör, terroristdåd, benbrott, leukemi pga av radioaktivitet, eldsvåda, bedrägeri
samt storvinst på roullettehjul.  Alla scenarion utgick från att det var den tillfrågade
personen  som  personligen  ställdes  inför  varje  scenario.  Efter  varje  av  de
presenterade   riskscenarierna  skulle  en  skattning  ske.  Försöksdeltagarna  kunde
skatta varje scenario mellan 1 = låg risk och 5 = hög risk i en 5 – gradig likertskala.
Materialet  som  låg  till  grund  för  framtagandet  av  dessa  specifika  enkätfrågor
inspirerades från Molander (1984) där 858 substantiv har utvärderats och givits ett
visualliseringsindex på hur lätt respektive svårt det är att visualisera ett visst givet
ord. De olika substantiv som ligger till grunden för varje riskscenario  hade olika
grader  av  visualliseringsindex,  som i  sig  indikerar  om substantivet  var  svårt  att
visualisera eller ej.

Procedur
Datainsamlingen skedde på plats på Umeå universitets campus och med hjälp av en
laptop  kunde  frågorna  presenteras  i  pdf  -  format.  Deltagarna  söktes  upp  och
tillfrågades  över  hela  campusområdet  vilket  gav  en  bred  representation  av
utbildning och ålder.   De  11 frågorna i  enkäten var  formulerade som scenarion,
vilket  försöksdeltagarna  sedan  skulle  ta  ställning  till.  Riskbedömningen  skedde
enligt den uppfattade risk försöksdeltagarna bedömde att varje scenario ansågs ha.
Riskbedömningen skedde med hjälp av den sedan tidigare beskrivna 5 – gradiga
likertskalan  och utfördes  efter  varje  riskscenario.  Detta  gav  ett  mått  på  hur  låg
respektivt  hög  risk  varje  försöksperson  ansåg  att  varje  scenario  innebar.  Varje
försöksdeltagare  fick  läsa  ett  introducerande  textstycke  där  de  blev  instruerade
beroende på vilken grupp de blev indelade i att antingen visualisera varje scenario
eller  resonera  kring  varje  scenario  innan  skattningen  skulle  ske.  Efter  cirka  20
sekunder  uppmanades  försöksdeltagarna  att  uppge  sin  skattning  innan  nästa
scenario presenterades.  Samma procedur upprepades under de följande delgivna
scenarier  och  varje  skattning  noterades  på  ett  separat  papper,  döljt  för
försöksdeltagaren. 

Efter  genomfört  experiment  uppmanades  deltagarna  berätta  om  de  hade  någon
personlig koppling till de presenterade riskscenarier. Om så var fallet, ströks de från
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undersökningen  för  att  förhindra  eventuell  bias.  Efter  det  att  experimentet  var
genomfört fick varje försöksdeltagare frågan om hur de upplevde de olika scenarion
som presenterats och fick själva möjlighet att reflektera över deras tillvägagångssätt
och varför de skattade som de gjorde.

Resultat

Ett  t-test  för  oberoende  mätningar  med  avseende  på  tillvägagångssätt  som
gruppvariabel  visade  på  en  signifikant  skillnad  (t(19)  =  7,08,  p =  0,00)  mellan
visualiserande (m = 2,97,  sd = 0,45) och resonerande (m = 1,97,  sd = 0,44). Vilket i
det här fallet betyder att signifikant högre riskbedömningar gjordes hos den grupp
som fick visualisera riskerna innan skattning i kontrast till den andra gruppen som
instruerades att resonera kring riskerna.

Resultatet  från  det  andra  oberoende  t-testet  i  det  här  fallet  med  avseende  på
gruppvariabeln kön, visade inte på någon signifikant skillnad (t(19) = 1,64, p = 0,11)
mellan hur kvinnor (m = 2,64,  sd = 0,70) och män (m = 2,30,  sd = 0,60) skattade
riskerna som presenterades i scenarierna.

Diskussion

Syftet som tidigare har beskrivits ligger till grund för den här undersökningen var
att undersöka huruvida en individs riskbedömning påverkades om personen i fråga
fick visualisera sig i kontrast till att resonera med sig själv kring specifika risker i
givna scenarion samt om det fanns någon signifikant skillnad mellan riskbedömning
med avseende på kön. I enlighet med den uppställda hypotesen som antar att det
finns en signifikant skillnad i riskbedömningar gjorda mellan de individer som fick
göra riskbedömningar med resonering kontra visualisering som grund framkom en
signifikant gruppskillnad i förmån för mental visualisering, vilket stödjer den första
av  de  antagna  hypoteserna.  Ytterligare  stöd  för  hypotesen  framkommer  i  de
medelvärden från det korresponderande oberoende t-test där det går att utläsa ett
högre medelvärde för de skattningarna gjorda av den grupp av kvinnor och män
som fick mentalt  visualisera riskerna i kontrast till  det lägre medelvärde för den
andra  gruppen  med  kvinnor  och  män  som  istället  fick  resonera  kring  de
presenterade riskerna innan skattning skedde.  Vidare  undersöktes  det  i  enlighet
med den andra delen av de antagna hypotserna huruvida det fanns en signifikant
skillnad i riskbedömning mellan könen som helhet. Den sedan tidigare formulerade
hypotesen antar att kvinnor generellt skattar risker som högre än män. Detta stöds
dock  inte  av  det  andra  oberoende  t-test  som  genomfördes.  Där  kunde  ingen
signifikant skillnad mellan könen erhållas. Medelvärdet för de två grupperna män
och kvinnor var  även snarlika  vilket  bekräftar  ytterligare  att  det  i  det  här  fallet
saknades signifikans.

Under databearbetningen framkom det att den det elfte riskscenariot skiljde sig från
de övriga scenarion som formulerats med avseende på hur scenariot var framställt.
Detta riskscenariot  "Du sitter på ett kasino och bestämmer dig för att satsa en stor
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summa pengar på rött" skiljer sig från de andra formulerade riskscenarion iochmed
att  just  detta  scenario  handlar  om vinst  medan de andra formulerade scenarion
handlar  om  risker  som  har  möjlighet  att  gå  illa  med  personliga  påföljder  som
resultat.  Den  här  frågan  ströks  därför  från  testet  och  medelvärden  samt  t-test
beräknades  med  resultaten  från  den  här  frågan  exkluderade.  Gör  man  dock  en
analys  av  den  exkluderade  frågans  medelvärden  och  t-test  av  dess  skattningar
baserat på de fyra kategorierna kvinnor,  män, visualiserande och resonerande så
ligger scenariots resultat i linje med det övriga erhållna resultaten. 

Validiteten  och  reliabiliteten  antags  i  den  här  studien  inte  haft  några  negativa
konsekvenser på resultatet utan de har förhållit sig i linje med de förväntningar som
var uppsatta för hypoteserna. De 40 försöksdeltagarna som deltog har fått skatta
samma typ av riskscenarion oberoende av vilken grupp de tillhörde. Medelvärdena
för de olika undergrupperna förhöll sig även jämna och i linje med den uppställda
hypotesen  om  att  visualiserande  ger  en  högre  riskskattning  än  resonerande.
Frågorna genererade svar  med jämna medelvärden även då scenarier  skiljde  sig
mellan  varandra  i  avseende  på  de  risktyper  som  beskrevs.  Detta  tyder  på  att
frågorna  mäter  det  de  var  tänkta  att  mäta.  Resultatet  måste  dock  ses  från  den
kontrollerade kontext undersökningen ändå utfördes i samt tolkas med försiktighet
eftersom information om mätinstrumentets  reliabilitet  och validitet  saknas.  Med
den  externa  validiteten  i  beaktning,  vilket  i  det  här  fallet  hade  varit  om
försökspersonerna  verkligen  hade  stått  inför  de  beskrivna  scenarierna,  hade
riskskattningarna  kanske  varit  annorlunda.  Det  för  den  här  undersökningen
oväntade resultatet som inte förmår att peka på en signifikant skillnad mellan könen
i avseende på riskbedömning i enlighet med hypotesen, kan möjligtvis förklaras av
slump  och  ett  för  litet  urval  av  kvinnor  och  män.  För  att  öka  reabiliteten  och
validiteten ytterligare skulle man kunna utöka scenariodelen med fler scenarion i
linje  med de redan utformade  frågorna  samt  att  utöka  deltagarandelen  av  både
kvinnor och män, vilket skulle bidraga med ännu säkrare resultat.

Resultatet  från  den  utförda  undersökningen  överensstämmer  väl  med  tidigare
forskning och bekräftar hypotesen om att  affect heuristic och affective imagery har
en betydande roll i hur vi ställer oss till de risktaganden vi gör. Så som Zajonc (1980)
och  Finucane  et  al.  (2000)  resonerade  i  sina  artiklar  om  att  en  individs
sinnesstämning kan påverka hur individen resonerar kring ett beslutsfattande, kan
vi även dra en parallell till de resultat som erhållits från det data som behandlats i
den  här  undersökningen  och  konstatera  affektets  betydande  roll  i  risktagande.
Affective imagery som är en del av samma teori gällande affect heuristic (Slovic et al.
2007) spelar även den en bidragande roll i hur individer ställer sig till risktagande.
Så som tidigare forskning har visat  (Townsend 2006;  Smith & Leiserowitz 2012;
Peipins  et  al.  2014;  Bhullar  et  al.  2014;  Leiserowitz  2005)  påverkas  vi  i  vårt
rikstagande  av  affekt  och de  mentala  visualiseringar  vi  har  av  givna  företeelser.
Dessa resultat stämmer även de, väl överens med de resultat som erhållits i den här
undersökningen. 

Till skillnad från hur Weinstein och Klein (1995) och Weinstein (1987) skriver om
att individer lätt distansierar sig från eventuella risker och iochmed det tenderar till
att  anse att samma risk är högre för någon annan än för sig själv kan ej samma
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slutsatser dras från den här utförda studien. I den här studien blev det tydligt att
försökspersonerna tenderade till att uttrycka det motsatta. Svar som "Det där skulle
absoult hända mig" och  "Ja om det hade gällt min kompis, så kanske det inte skulle
vara så troligt. Men mig skulle det absolut hända" innan skattningen skedde, var ofta
förekommande. Tidigare forskning (Harris, Jenkins & Glaser 2006; Nelson 2006) har
även  uttryckt  stöd  för  både  förhållningssättet  att  det  inte  finns  någon  skillnad
mellan kön och risktagande samt förhållningssättet att det finns en skillnad mellan
könen i avseende på risktagande. Den utförda undersökningen förmådde i det här
fallet inte att bekräfta hypotesen om att män är mer risktagande och skattar risker
lägre  än kvinnor.  I  den analyserade datan finns ändå en tendens till  att  kvinnor
skattar  risker  högre  än  vad  män  gör.  Dock  inte  signifikant  högre.  Det  erhållna
resultatet  visar  på  ett  signifikant  samband  i  hur  risktagande  påverkas  mellan
individer som fått visualisera (högre skattningar) och de som fått resonera (lägre
skattningar) kring riskscenarion och det här resultatet stämmer väl överens med
tidigare forskning (Wellbourne et al. 2008).

Den  etablerade  teorin  affect  heuristics  och  affective  imagery  var  applicerbar  i
undersökningen  och  det  erhållna  data  som  undersökningen  har  bidragit  med
åskådliggör tydligt det samband den beskrivna teorin i den här undersökningen har
med  riskbedömning  och  hur  mental  visualisering  påverkar  inställningen  till  ett
presenterat stimuli. I det här fallet, stimulin i form av de presenterade riskscenarion
som de två grupperna fick visualisera respektive resonera kring.

Vi tar alla olika typer av risker varje dag och få inser nog hur pass mycket deras
sinnestämning påverkar det beslut som de står i possition att ta. Vi blir dagligen
presenterade med bilder  på  krig,  riskfyllda  situationer  och naturkatastrofer  från
sociala medier och nyhetsinslag.  All  denna information lagras i  våra hjärnor och
påverkar  medvetet  eller  omedvetet  vårt  affekt  och  inställning  till  en  mängd
relaterade händelser. Det är faktiskt statistiskt farligare att färdas i bil än att flyga
mellan exempelvis Stockholm – Umeå, men rapporteringar av flygplanskrascher får
ett  större  medialt  utrymme och etsar  sig  därför  fast  i  våra  minnen och indirekt
dessutom påverkar  vårt  affekt  och inställning till  just  exempelvis  risken med att
flyga  flygplan.  I  det  större  sammanhanget  kan  detta  resultat  och  många  andra
resultat  från  tidigare  undersökningar  hjälpa  oss  att  förstå  och  bättre  utforma
metoder för att förmedla risker, exempelvis i  olika typer av säkerhetsföreskrifter.
Undersökningen kan även vara intressant ur ett försäkringsmässigt perspektiv då
risker är en central  roll  inom deras branch.  Det erhållna resultatet  från den här
undersökningen som i detta fall var utfört av studenter vid Umeå universitet bör
kunna  generaliseras  till  en  större  population  även  utanför  den  miljö  som
undersökningen  utfördes  i.  Vad  som  möjligen  då  borde  beaktas  är
försöksdeltagarnas  yrkeskategori.  Om  yrkeskategorin  har  någon  anknytning  till
frågorna  i  formuläret  skulle  detta  kunna  innebära  en  eventuell  inverkan  på  de
skattningar som de uppger på grund av bias.

Slutligen kan det konstateras att i enlighet med hypotesen och tidigare forskning,
framkom signifikanta resultat mellan visualisering och resonerande med avseende
på  affekt.  Detta  innebär  att  affective  imagery  i  form  av  visualisering  av  de
riskscenarion som ena gruppen fick utföra påverkade dessa individers affekt så pass
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mycket att en högre skattning skedde i kontrast till  den grupp som fick resonera
kring de presenterade riskscenarion. Slutsatsen som kan göras av detta är att denna
ökade skattning sker omedvetet och att affekt spelar en stor roll i hur vi bedömmer
risker och hur vi gör olika ställningstaganden. Mycket forskning har redan gjorts
kring  affect  heuristic men det  är  ändå  ett  område  som är  mycket  intressant  för
beslutsfattande och risktagande. Förslag på fortsatt forskning skulle kunna innefatta
hur man bäst utformar olika typer av säkerhetsföreskrifter med hjälp och stöd av
affective  imagery  och affective  heuristic  för  att  försökspersonerna  på  bästa  sätt
skulle ta till sig den förmedlade informationen.
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