
	

	

	

 

Emotionsreglering och stämningsläge som faktorer för 
högt och lågt risktagande i beslutsprocessen 

 

 

 

Helén Laestadius Loman 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Erik Lindström 

Kandidatarbete i psykologi, 15 POÄNG (PS1409) 2014 

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA  



2 

 

EMOTIONSREGLERING OCH STÄMNINGSLÄGE SOM FAKTORER FÖR HÖGT 
OCH LÅGT RISKTAGANDE I BESLUTSPROCESSEN 

 

Helén Laestadius Loman 

 

 

 

Abstract	

 

The purpose of this thesis is to investigate the ways in which emotion 

regulation and mood affects risk taking when it comes to decision 

making competence. Emotion regulation is an essential part of the 

attachment process, the development of an autonomous self and 

functional stress coping systems. Research indicates that there is a 

relation between a distorted emotion regulation and some psychological 

disorders like depression, PTSD, anxiety disorders and borderline (or 

instable emotional personality disorder). There is a definite need to 

analyze the relation between emotion regulation and decision making 

competence since it is relatively unexplored. A digital questionnaire 

was distributed amongst the participants. This questionnaire contained 

three different tests measuring mood, risk taking in relation to decision 

making competence, and emotion regulation strategies. Chi-square tests 

for independence were carried out to test the relations between emotion 

regulation and risk taking; mood and risk taking; mood and emotion 

regulation. The results showed no significance between any of the 

groups. However, there seemed to be a relation between mood and 

emotion regulation competence.  

 

 

  



3 

 

Inledning 

 

Varje dag fattar människor beslut av olika slag. Det kan vara små beslut i vardagen eller 

stora beslut som är livsavgörande för oss. De beslut vi tar får konsekvenser för våra liv 

och påverkar hur vi mår. Ofta är vi inte medvetna om vad det är som gör att vi fattar vissa 

beslut. När det gäller beslutsfattande finns omfattande forskning som visar att våra 

emotioner har stor betydelse för de beslut vi tar. Vi påverkas omedvetet av våra emotioner 

i olika beslutsmiljöer. Detta är numera en vedertagen uppfattning inom emotions- och 

kognitionsforskningen. Man kan lätt få uppfattningen att emotioner är något negativt när 

det gäller beslutsfattande och att rationella beslut bör bygga på logiska resonemang. Men 

det finns fördelar med att låta ”magkänslan” styra. Det finns specifika områden i hjärnan 

som styr vår förmåga att planera och fatta beslut, att uppleva emotioner och att känna 

ansvar för oss själva och andra. Enligt vissa forskare tar vi lägre risker när vi går efter s.k. 

magkänsla vid beslutsfattande (Damasio, 1994). Vi är tvärtemot vad man kan föreställa 

sig beroende av emotionell input för att kunna fatta beslut som är rationella. Det är 

oundvikligt att ibland ta felaktiga beslut som leder till att vi inte når de mål vi satt upp för 

oss själva. Ibland tar vi också högre risker under emotionell påverkan som kan få 

ödesdigra konsekvenser för oss själva och andra. Hur vi tolkar känslor och hanterar dessa 

är betydelsefullt för vår förmåga att fatta rationella och adekvata beslut. Om man 

exempelvis upplever att man blir förolämpad reagerar man sannolikt inledningsvis med 

vrede. Kanske reagerar man starkare om man redan befinner sig i ett negativt 

stämningsläge. Stämningsläget leder kanske också till att man blir känsligare och 

uppförstorar signaler av nedvärdering och förväntar sig negativa reaktioner från 

omgivningen. Stämningsläget påverkar således hur vi tolkar signaler från vår omgivning 

och vilka beslut vi fattar.  

     

Att kunna anpassa sina emotioner till olika situationer är viktigt för att människan ska 

kunna styra sina tankar och sitt beteende. Om vi får svårigheter med det försvåras också 

vårt sociala liv och vår förmåga att utveckla och upprätthålla nära relationer till andra 

människor. Genom emotionsreglering (ER) kan människan dämpa eller intensifiera sina 

känslor för att anpassa dem till olika situationer (Gross och Thompson, 2007). Förmågan 

till ER har bl.a. studerats inom borderlineforskningen där man funnit att en bristande ER 
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ofta leder till mindre rationella beslut och interpersonella svårigheter (Lundh, 2014). En 

väldigt hög arousal kan exempelvis leda till ökad benägenhet för risktagande (Lerner, 

Gonzalez, Small, & Fischoff, 2003; Peters et al., 2006). Mycket intensiva känslor kan 

också bli störande och leda till icke anpassningsbara beteenden vilka i sin tur kan leda till 

svårigheter att tänka och fatta rationella beslut (Simon, 1967).  

     

Inom anknytningsforskningen spelar ER en stor roll; en god emotionsregleringsförmåga 

är själva grunden för att barnet ska lära sig hantera sina känslor på ett gynnsamt sätt och 

så småningom kunna anpassa dem på ett adekvat sätt till olika situationer. Enligt 

Wennerberg (2010) kan små barn inte själva hantera starka känsloupplevelser utan 

behöver hjälp av sina föräldrar. Det innebär att barnet får svar på sina signaler, dvs. får 

tröst när det är ledset, beskydd när det känner sig otryggt osv. På så vis guidar föräldern 

barnet genom den starka känsloupplevelsen. Om barnet däremot konsekvent avvisas eller 

ignoreras av föräldern kan barnet utveckla starkt dysfunktionella stresshanteringssystem 

vilket enligt Schore (2003) kan leda till bestående drag i personligheten och till en sämre 

förmåga att hantera känsloupplevelser.           

 

Västfjäll och Gärling (2006) har argumenterat för att särskilda emotioner styr våra beslut; 

positiva känslor får oss att fatta beslut som upprätthåller dessa, medan vi vill dämpa 

negativa känslor och tar beslut som minimerar obehaget. Det har också visat sig att vi 

använder så kallade heuristiker, eller kognitiva genvägar, när vi fattar beslut. Enligt 

Schwartz & Clore (1983) tenderar vi att använda upplevda känslor som information i 

beslutsprocessen. Vi kan därför ibland felaktigt koppla tillfälliga stämningslägen till en 

specifik beslutssituation. Vissa stämningslägen kan också leda till mindre rationella 

beslut; enligt Loewenstein & Lerner (2003) kan en tillfällig positiv sinnesstämning leda 

till att vi tar högre risker. 

 

Damasio (1994) menar att vi använder oss av somatiska markörer när vi fattar beslut; en 

somatisk markör bygger på tidigare erfarenhet av positiva eller negativa emotioner och 

aktiveras i en viss beslutssituation. En negativ somatisk markör kan fungera som en 

varningsklocka och styra oss bort från vissa beslut. Teorin stöds också av senare 

neuropsykologisk forskning enligt Knutson et al. (2008).     
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    Vi förlitar oss således på våra emotioner när vi ska bedöma om en handling bör anses bra 

eller dålig. Men vad händer om man inte har tillgång till den information som emotioner 

ger? Personer med skador på prefrontala cortex (PFC) bryter ofta mot både sociala regler 

och lagar eftersom de inte kan förutse konsekvenserna av sina handlingar p.g.a. bristande 

förmåga att fatta beslut. PFC spelar en avgörande roll vad gäller vår förmåga att fatta 

rationella beslut med hjälp av emotionell information. Damasios (1994) kända fallstudie 

Elliot, vars personlighet förändrades radikalt efter ett kirurgiskt ingrepp som skadade 

PFC, har bidragit till förståelsen av PFC:s roll i beslutsprocessen. Bechara et al. (1996) 

argumenterar för en försvagad emotionell arousal inför riskabla beslut hos PFC-skadade 

patienter. Enligt Adolphs (2009) har man i gamblingtester sett att dessa personer inte 

förmår ändra beteende trots upprepade negativa utfall.  

     

Emotioner kan ibland också vilseleda oss. Det har visat sig att våra beslut ser olika ut 

beroende på om vi presenteras för emotionella eller emotionsfattiga stimuli. Hsee & 

Rottenstreich (2004) har i experiment visat att vår förmåga till empati försämras om vi 

presenteras för opersonliga stimuli som statistiska figurer och förbättras om vi presenteras 

för ett emotionellt laddat foto av exempelvis ett svältande barn. 

   

Syfte 

Sambandet mellan ER och beslutsfattande är fortfarande ett område som inte är särskilt 

beforskat. Därför är det intressant att undersöka om en bristande ER leder till mindre 

rationella och mer riskfyllda beslut. Huvudsyftet med förevarande studie är att undersöka 

sambandet mellan dessa två faktorer. Det är framförallt intressant ur den aspekten att en 

bristande ER ofta tros ligga bakom flera psykopatologiska tillstånd som exempelvis 

depressioner, ångest, PTSD och borderline. Ett annat syfte med studien är att undersöka 

huruvida ER ska betraktas som en konstant faktor som leder till mer eller mindre 

rationella beslut eller om en känsla först måste induceras för att en effekt ska uppnås.  

Jag kommer också att väga in testdeltagarnas aktuella stämningslägen med avseende på 

både emotionsreglering och risktagande för att undersöka om det finns några samband 

mellan dessa faktorer. Forskning har visat att sinnesstämningar påverkar perception och 

tolkning av omgivningen och därmed också de beslut vi fattar (Siegel, 1999). 
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     De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är: Fattar människor med 

bristande ER mindre rationella beslut (är de mer riskbenägna)? Finns det någon koppling 

mellan högre risktagande och positivt/negativt stämningsläge? Finns det någon koppling 

mellan positivt/negativt stämningsläge och emotionsregleringsförmåga? 

 

Teoretisk bakgrund 

 

Kognition och emotion i beslutsfattande 

I det följande kommer jag att översiktligt belysa några aspekter av den moderna 

forskningen vad gäller kognitionens och emotionernas roll i beslutsprocessen.  

 

    Rationella beslut uttrycks ofta som det enda korrekta beslutet på basis av en kognitiv 

bedömning av eventuella utfall (Elster, 1999; Loewenstein, 1996). Man betonar ofta 

nyttan eller användbarheten av ett visst utfall och beslutet tas med hänsyn till detta, dvs. 

att man väger olika alternativ för och emot varandra. Nyttan av ett beslut kan hänföras till 

känslor av välbehag eller obehag. Ett sådant synsätt utgår från att nytta handlar om 

emotionella upplevelser (Kahneman, Wakker & Sarin, 1997). Emotionella upplevelser 

kan således styra våra val så att vi ökar möjligheten att maximera välbehagskänslorna och 

minimera obehaget (Higgins, 1997). Positiva känslor motiverar således handlingar som 

kommer att upprätthålla dessa, medan negativa känslor motiverar handlingar som 

kommer att dämpa dessa (Västfjäll & Gärling, 2006).  

 

Starka emotioners påverkan på beslut 

Starka känslor som rädsla och ilska har visat sig spela roll för riskbedömningar. Dessa 

två känslor tenderar att ge motsatta effekter: rädsla förstärker riskbedömningar och ilska 

försvagar dem (Lerner, Gonzalez, Small, & Fischoff, 2003). Lerners förklaring till dessa 

fenomen är att rädsla uppkommer av osäkerhet och situationell kontroll medan ilska 

uppkommer av säkerhet och individuell kontroll.  

 

Emotioner som information  

Termen core affect myntades av Russell (2003), och kan betraktas som en affect heuristic 

som vi ofta förlitar oss på när vi ska fatta beslut. Vi använder upplevda känslor som 
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information när vi fattar beslut (Schwartz & Clore, 1983). I en beslutssituation tenderar 

man att fråga sig själv hur man känner inför den aktuella situationen, och dessa känslor 

fungerar sedan som en bas för de beslut man fattar (Schwartz & Clore, 2003; Slovic et 

al., 2002). Vi använder emotioner som information både när det gäller en specifik känsla 

för specifika stimuli eller när det gäller tillfälliga stämningslägen som är oberoende av 

aktuellt stimulus men felaktigt kan kopplas till det. Utan emotioner saknar informationen 

betydelse för oss och används inte i beslutsprocessen (Peters, 2006). Emotioner tycks 

också fungera som en slags ”spotlight” i två steg; först får den aktuella emotionen 

beslutsfattaren att fokusera på ny information och därefter används denna information 

(snarare än ursprungskänslan) för att fatta ett beslut (Nabi, 2003). Ett exempel på detta är 

att i experiment framkalla en emotion gentemot exempelvis rattfylleri. Enligt 

tvåstegsmodellen som beskrivs ovan hjälper emotionen till för att göra redan lagrad 

information mer tillgänglig (Peters et al., 2006). Stämningslägen har också visat sig kunna 

motivera beteenden eftersom man i regel tenderar att vilja behålla positiva sinnestillstånd, 

som tidigare nämnts, och agera utifrån dessa i beslutssituationen (Isen, 2000). 

Beslutsfattare kan således jämföra positiva och negativa känslor snarare än att försöka 

skapa mening i en mängd olika logiska överväganden (Peters, Västfjäll, Gärling, & 

Slovic, 2006).  

 

Somatic-marker-hypotesen 

Damasio (1994) menar att en livstid av lärande leder till att olika alternativ för 

beslutsfattande blir ”märkta” (marked) av positiva eller negativa emotioner som är direkt 

länkade till kroppsliga tillstånd. När en negativ somatisk markör (somatic marker) är 

länkad till ett särskilt utfall, agerar den som information genom att larma och varna oss 

så att vi väljer bort ett visst alternativ. När en positiv markör associeras med ett visst utfall 

tenderar den istället att dra oss till att välja ett visst alternativ. Senare neuropsykologisk 

forskning har också visat att hjärnan mycket snabbt fastställer emotioner kopplade till 

vissa beslutsalternativ (Knutson, Wimmer, Kuhnen, & Winkielman, 2008).  

 

    Hittills har jag gått igenom hur emotioner kan påverka beslutsfattande på ett positivt sätt, 

men det är också så att emotioner ibland kan vilseleda oss. Hsee & Rottenstreich (2004) 

har i experiment visat att yngre vuxna beslutsfattare värderar kvantiteter olika när det 
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gäller emotionsfattiga stimuli. Man frågade deltagarna hur mycket de var villiga att betala 

för att rädda antingen en eller fyra pandor. När pandorna representerades av prickar (dots), 

dvs. ett emotionsfattigt stimuli, var deltagarna villiga att betala dubbelt så mycket för fyra 

pandor som för en. När pandorna däremot presenterades med starkt emotionella bilder, 

var deltagarna villiga att betala lika mycket för en som för fyra pandor tillsammans. När 

beslutsfattare förlitar sig mer på känslor än kalkylering är de känsliga för hur ett stimuli 

presenteras, men däremot inte för större kvantiteter av samma stimuli.  

 

Kogut & Ritov (2005) upptäckte i sina experiment att man tenderar att relatera annorlunda 

till ett enda offer än till flera offer i grupp. Deltagarna uppvisade mer empati gentemot ett 

enda identifierat offer än för en grupp. Man tenderade att vilja hjälpa det enskilda offret 

mer än gruppen. Den minskade tendensen att hjälpa verkar börja redan vid så små grupper 

som två personer (Västfjäll, Peters, & Slovic, 2011). Enligt Västfjäll & Slovic (2013) 

tyder detta på att vår förmåga att känna är begränsad. Om livräddning baseras på känslor 

(affect heuristic) följer det mönstret att emotionen är som starkast vid N=1 medan styrkan 

början avta redan vid N=2 för att kollapsa vid större kvantiteter då man tenderar att se de 

hjälpbehövande enbart som ”statistik” (Västfjäll & Slovic, 2013).  

 

Upplevda känslor och beslutsfattande 

Tillfälliga stämningslägen kan påverka beslutsfattande på olika sätt. Ett positivt 

känsloläge som exempelvis beror på vackert väder kan resultera i optimistiska tankar om 

framtiden och också leda till en större benägenhet för risktagande (Loewenstein & Lerner, 

2003). Positiva emotioner leder till att man undviker risktagande när beslutsalternativen 

upplevs som realistiska. Man vill inte förlora den positiva känslan och tar beslut som 

möjliggör att känslan kan bestå. De har således mer att förlora än personer med neutralt 

eller negativt stämningsläge (Isen, 2000). Samtidigt har det visat sig att personer med 

positivt känsloläge ofta uppskattar sannolikheten för framgång högre i riskfyllda 

situationer (DeSteno, Petty, Rucker, & Wegener, 2000). Personer som i testsituationer 

inducerats med negativa emotioner har visat sig vara mer försiktiga när det gäller att 

processa information (Schwartz & Clore, 2011). Deltagare med negativ sinnesstämning 

har också visat sig ta högre risker än neutrala och positiva deltagare (Mano, 1992). 
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Negativa emotionella tillstånd som ångest, depression och fatigue har visat sig leda till 

ökat risktagande (DeSteno et.al., 2000).  

 

Prefrontala cortex roll för beslutsfattande och emotioner 

I det följande kommer jag att översiktligt beröra den neurologiska grunden för 

beslutsfattande och emotioner. Studien går inte ut på att undersöka de neurologiska 

aspekterna av beslutsfattande men utgör en viktig kunskapsbas för processerna bakom 

denna.  

 

Frontalloberna i båda hemisfärerna ansvarar för planering och beslutsfattande. Längst 

fram finns PFC som planerar komplexa beteenden, exempelvis att besluta om ett visst 

beteende är adekvat och om en viss handling bör utföras eller inte (Kolb & Whishaw, 

2011). För att kunna bedöma om en handling är bra eller dålig förlitar vi oss bl.a. på 

emotioner (Adolphs, 2009). Personer med skador på PFC bryter ofta mot både sociala 

regler och lagar eftersom de inte kan förutse konsekvenserna av sina handlingar p.g.a. 

bristande förmåga att fatta beslut. De mest talande exemplen när det gäller skador på PFC 

är fallen Phineas Gage och Elliot. Phineas Gage råkade ut för en explosionsolycka där ett 

järnrör drevs rakt igenom hans huvud. Stora delar av frontalloben förstördes vilket 

resulterade i en total personlighetsförändring. Före olyckan var han respekterad, 

ansvarsfull och tog genomtänkta beslut. Efter olyckan blev han våldsam, opålitlig och 

uppvisade ingen respekt för sociala konventioner och inte heller några tecken på 

framförhållning eller förmåga att planera. Vid studier av Gages hjärna upptäckte man 

specifika hjärnområden för människans förmåga att resonera, i synnerhet vad gäller de 

personliga och sociala dimensionerna. Områden i frontalloben är av betydelse vad gäller 

förmågan att kunna förutse framtiden och planera i enlighet med en komplex social 

omvärld och förmågan att kunna känna ansvar inför sig själv och andra. Ett kritiskt 

område för beslutsfattande är ventromediala prefrontala cortex (vmPFC) vilken var 

skadad hos Gage (Damasio, 1994).  

 

Ett liknande fall i modern tid är Elliot. Vid 35 års ålder genomgick han en operation där 

man avlägsnade en hjärntumör och delar av vävnad i frontalloben. Stora delar av vmPFC 

i båda hemisfärerna skadades efter ingreppet. I likhet med Gage genomgick han en total 
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personlighetsförändring efter operationen. Hans sociala liv fallerade och han drabbades 

av konkurs till följd av bristande beslutsförmåga (Adolphs, 2009). Trots de stora 

förändringarna i socialt uppförande och beslutsfattande hos Elliot, indikerade ett flertal 

neuropsykologiska tester att hans intellektuella förmåga var intakt (Saver & Damasio, 

1991). Det har länge varit känt att skador på vmPFC försämrar förmågan att fatta 

fördelaktiga beslut, en förmåga som är beroende av somatiska markörer. Amygdala tycks 

också vara involverad vid beslutsfattande, i synnerhet i väntan på ett potentiellt negativt 

utfall till följd av ett riskabelt beslut (eftersom amygdala styr våra rädsloresponser). 

Skador på orbifrontala cortex förstör de somatiska markörerna för beslutsfattande, men 

den abstrakta kunskapen om beslutsfattande består: patienten kan vanligtvis beskriva vad 

han/hon skulle göra i en hypotetisk situation, men i verkliga livet klarar man inte att göra 

adekvata val mellan olika alternativ (Adolphs, 2003).       

    

Elliot uppvisade ett känslomässigt distanserat beteende och kunde på ett intellektuellt 

plan resonera kring händelser som om han inte själv varit involverad i dessa. Denna 

nedsatta emotionella förmåga bidrog till hans oförmåga att fatta rationella beslut 

(Damasio, 1994).    Andra studier där man låtit vmPFC-skadade patienter delta i olika 

gamblingtester indikerar en försvagad emotionell arousal inför riskabla beslut (Bechara 

et al., 1996). I den här typen av tester håller patienterna fast vid sina val och förmår inte 

ändra sitt beteende trots de upprepade negativa utfallen (Adolphs, 2009). Skador på 

vmPFC tycks också resultera i en oförmåga att identifiera sociala faux pas och reducerar 

den empatiska förmågan att känna omsorg om andra (Adolphs, 2009). Dessa resultat 

stöder teorin om emotionernas roll i beslutsfattande, den så kallade somatic marker-

hypotesen.  

 

    PFC spelar således en avgörande roll för människans förmåga att fatta rationella beslut på 

grundval av emotionell input. I det följande ska jag närmare gå in på emotionernas 

betydelse för beslutsprocessen och vilket inflytande somatic marker-hypotesen har på 

beslutsfattande.  
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Emotionernas betydelse för beslutsfattande 

Vi har tidigare varit inne en del på somatiska markörer och här kommer begreppet att 

förklaras lite mer ingående. När vi tar beslut brukar vi i regel utgå från våra känslor, vare 

sig det handlar om enkla beslut i vardagen eller svårare och mer komplexa beslut som val 

av livspartner eller yrke (Sonnby-Borgström, 2005). Vi associerar olika situationer med 

positiva eller negativa emotioner beroende på våra tidigare erfarenheter. När vi sedan 

hamnar i en situation som vi känner igen kopplar vi den till tidigare upplevda emotioner 

när vi överväger olika alternativ inför ett beslut (Damasio 1994; Davidson, 2003). Det är 

de här känslomässiga värderingarna som kallas för somatiska markörer. De kroppsliga 

reaktioner som aktiverades i en viss situation kommer senare att aktiveras i nya situationer 

som liknar den ursprungliga (Damasio, 1994). Det kan handla om ökad puls, 

hjärtklappning och liknande kroppsliga reaktioner som utlöses i olika situationer utifrån 

vilka vi sedan handlar och fattar beslut. Somatiska markörer tillhandahåller därmed 

signaler som avgränsar händelser som i ett tidigare skede resulterat i emotioner. Dessa 

somatiska koder processas i vmPFC och gör det möjligt för individen att navigera i osäkra 

situationer där beslut måste fattas på emotionella grunder. Somatiska markörer möjliggör 

beslutsfattande i situationer där logiska analyser är otillräckliga. Skador på vmPFC gör 

det omöjligt att använda somatiska markörer och personer med dessa skador misslyckas 

med att hantera komplexa situationer när de försöker använda sig av enbart logiska 

resonemang (Dalgliesh, 2004). En emotionell inlärning av det här slaget underlättar våra 

val utan att vi behöver använda oss av komplicerade beräkningsprocesser där man väger 

för- och nackdelar mot varandra och går igenom alla tänkbara alternativ. 

 

Vidare kommer jag att gå igenom emotionsregleringens roll för människans kognitiva 

funktioner. Jag kommer även att gå igenom den neurala grunden för en dysfunktionell 

ER i tidig ålder för att understryka betydelsen av denna förmåga för tänkande och 

beslutsfattande. 

 

 

 

Emotionsreglering 



12 

 

ER syftar till att anpassa våra emotioner till olika situationer och reglerar hur vi låter 

emotionerna styra våra tankar och beteenden. ER påverkar också hur intensiv en reaktion 

blir, hur länge den varar och hur den uttrycks (Gross, 2002). Genom ER kan människan 

dämpa eller intensifiera emotionen för att anpassa den till olika situationer (Gross och 

Thompson, 2007). Mycket intensiva emotioner kan bli störande och resultera i icke 

anpassningsbara beteenden vilka i sin tur kan leda till svårigheter att tänka och fatta 

rationella beslut (Simon, 1967). Med hjälp av en effektiv ER uppnås en mer emotionell 

flexibilitet och individen ges en snabbare återhämtning i konfliktfyllda situationer.   

       

Regleringsstrategier 

Människor använder sig av olika typer av emotionsregleringsstrategier. En studie av 

Gross och John (2003) har visat att två vanliga emotionsregleringsstrategier är kognitiv 

omvärdering (reappraisal) och förträngning (suppression). Omvärdering innebär att man 

minimerar en respons som i viss mån hunnit aktiveras, vilket leder till att man förändrar 

meningen med en viss situation eller den egna förmågan att hantera den (Sonnby-

Borgström, 2005). Den andra strategin, förträngning, innebär att man hämmar en 

pågående känsla genom att ”hålla masken” och undvika att uttrycka emotionen. Denna 

strategi betraktas som dysfunktionell och ohälsosam och leder inte heller till minskade 

negativa upplevelser. I experimentella studier har man sett att försökspersoner som 

instruerats att hålla tillbaka sina känslomässiga uttryck visat ökad aktivering av 

sympatiska nervsystemet i form av ökat blodtryck och ökad hudkonduktans.  

 

    Att förtränga sina känslor som regleringsstrategi medför risk för fysisk ohälsa. Att istället 

använda omvärdering som reglering är ofta mer funktionellt (Sonnby-Borgström, 2005).  

Personer som använder kognitiv omvärdering har en bättre förmåga till nära relationer 

och att dela med sig av sina känslor, medan personer som använder förträngning som 

reglering undviker nära relationer och därmed får mindre socialt stöd (Gross & John, 

2003). Socialt stöd kan liknas vid en vuxenvariant av barnets anknytningsrelation. För att 

få ett fungerande socialt liv och för att kunna vårda sina relationer krävs en god 

emotionsregleringsförmåga, att kunna styra sina känslor i olika situationer. Personer med 

en god förmåga till omvärdering har också visat sig ha mer positiva och mindre negativa 

känslor. Dessa personer drabbades mer sällan av depressioner och upplevde sig mer glada 
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och nöjda än de personer som använde sig av förträngning som reglering (Gross & John, 

2003).  Det kan tilläggas att aktiveringen av amygdala (som bl.a. styr våra 

rädsloresponser) minskade när deltagarna i en experimentell studie ombads omvärdera en 

situation istället för att använda förträngning som reglering (Sonnby-Borgström, 2005).  

 

Hög och låg emotionalitet i kombination med ER 

Tidigare forskning har visat att höga nivåer av negativ emotionalitet i kombination med 

låg ER kan kopplas till beteendeproblem (aggressioner och hyperaktivitet) medan låg 

negativ emotionalitet och hög ER leder till ett mer prosocialt beteende (Eisenberg, Fabes, 

Guthrie, 1996).  

 

Emotionsreglering och anknytning 

Inom anknytningsforskningen (som har sin grund i den psykodynamiska teoribildningen) 

har man länge betonat emotionsregleringens roll i anknytningsprocessen. Att få svar på 

sina signaler, få tröst när man är ledsen, skydd när man är hjälplös osv. är av avgörande 

betydelse för framtida psykisk hälsa och för utvecklandet av ett tryggt autonomt själv 

(Wennerberg, 2010). Små barn klarar inte att på egen hand reglera sina känslor utan är 

beroende av anknytningspersonen (i regel föräldern) som svarar på barnets signaler 

genom att t.ex. trösta när barnet är ledset. Schore (2003) har kallat anknytningsteorin för 

en regleringsteori. Forskning har visat att barn som är otryggt eller desorganiserat 

anknutna har svårigheter med sin ER (Schore, 2003), något jag återkommer till i stycket 

om emotionell dysreglering.  

 

ERQ 

Det finns flera olika typer av emotionsregleringstester. Ett vanligt test är Emotion 

regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003) som mäter i vilken utsträckning 

människor använder omvärdering eller förträngning som reglering. I förevarande 

undersökning kommer ERQ att användas som testmetod. 

 

 

 

Emotionell dysreglering 
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Vissa typer av emotionell reglering kan, som tidigare nämnts, ibland leda till fysisk och 

psykisk ohälsa. Det man kallar emotionell dysreglering förekommer i flera 

psykopatologiska syndrom, som depression, schizofreni, fobier, ångest, PTSD och i vissa 

typer av missbruk (Gross, 2002). I följande stycke kommer jag att gå in på vad som sker 

på ett fysiologiskt plan när små barn inte får hjälp med att reglera sina emotioner för att 

påtala vikten av emotionsregleringens roll för utvecklandet av ett sunt själv. De kretsar 

och nätverk som utgör barnets system för ER och stresshantering utvecklas delvis i 

anknytningsrelationen som en konsekvens av implicit inlärning och skapande av minnen 

och motsvarande synapsbildning (Wennerberg, 2010). Ett otryggt anknytningsmönster 

sätter således spår i hjärnans utformning och strukturer. 

 

Schores regleringsteori  

Schore (2003) har utformat en regleringsteori som lyfter fram emotionsregleringens 

nyckelroll i den neurobiologiska utvecklingen under spädbarnsåren. Dessa tidiga år utgör 

kritiska perioder med intensiv synapsbildning då hjärnan är som mest sårbar för yttre 

händelser som är icke-optimala och kan leda till ett utvecklingsstopp (Schore, 2003).  

  

När ett barn utsätts för långvariga negativa affekttillstånd skapas en toxisk miljö i hjärnan 

(Schore, 2003), vilket i sin tur leder till en kraftigt ökad synapsreduktion och 

intensifiering av den programmerade celldöden. Den toxiska miljön beror på den kraftiga 

utsöndringen av stresshormoner som sker hos barnet vid långvariga negativa 

affekttillstånd. Normalt sett sker en beskärning av de synaptiska förbindelserna men hos 

dessa barn sker en överbeskärning av förbindelserna mellan orbifrontala cortex och de 

subkortikala limbiska strukturerna vilket leder till en sämre förmåga att modulera 

subkortikala tillstånd (att hantera starka känsloupplevelser t.ex.). Dessa strukturella och 

funktionella brister präntas in i barnets omogna hjärna och leder till bestående drag i 

personligheten (Schore, 2003). Spädbarnet behöver därför tillgång till en vuxen 

anknytningspersons hjärnbark för att kunna reglera sina känslomässiga reaktioner 

(Wennerberg, 2010).   

 

    Anknytningspersonen är den som formar barnets psykofysiologiska system för att hantera 

stress (Schore, 2003). Om anknytningspersonen beter sig frånvarande, avvisande eller 



15 

 

feltolkar barnets signaler skapar det en stressreaktion hos barnet. Stressen hos barnet 

resulterar i en negativ emotion som anknytningspersonen reparerar genom att återintona 

och omtolka barnets signaler. På så sätt får barnet hjälp med sin ER och kan återhämta 

sig från stressreaktionen (Schore, 2003). Om så inte sker kan de stressbekämpande 

systemen förbli påslagna under lång tid och leda till starkt dysfunktionella 

stresshanteringssystem (Wennerberg, 2010). Emotionell dysreglering antas också ligga 

bakom många psykopatologiska tillstånd, som exempelvis depression, fobier och 

generaliserat ångestsyndrom (Sonnby-Borgström, 2005).  

 

Att emotioner spelar en stor roll i beslutsprocessen stöds av den omfattande forskningen 

på området, inte minst inom det neuropsykologiska forskningsfältet. Mindre beforskad är 

emotionsregleringens roll för beslutsfattandet. Förevarande studie går ut på att undersöka 

om det finns några samband mellan en bristande ER och högre risktagande i 

beslutsprocessen. I det följande kommer jag att gå igenom den metod jag valt för studien 

för att avsluta med en diskussion kring testresultaten.  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare  

En digital enkät skickades ut via sociala nätverk (Facebook) på internet till ett 

slumpmässigt urval deltagare (N=48) på testledarens vänlista. Dessa ombads dela 

inlägget till fler personer. Deltagarna  garanterades anonymitet och uppgav inte heller kön 

eller ålder även om man kan förutsätta att majoriteten av de tillfrågade var mellan 25-45 

år. Deltagarna informerades också om att de när som helst kunde avbryta testet om de av 

någon anledning inte ville slutföra det.  

 

Apparatur och material 

En kvasiexperimentell studie gjordes som mätte sambandet mellan beslutsfattande 

(risktagande) och emotionsregleringsförmåga; stämningsläge och beslutsfattande 

(risktagande) samt stämningsläge och emotionsregleringsförmåga. Data som låg till 

grund för undersökningen insamlades med hjälp av en digital enkät bestående av tre olika 

tester. Det första testet mätte aktuellt stämningsläge (Positive and Negative Affect 

Schedule – PANAS Scales; Watson, Clark & Tellegen, 1988) och innehöll sammanlagt 
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22 positiva och negativa känsloord (exempelvis ängslig; upprörd; munter; irriterad). 

Deltagaren ombads skatta sitt svar på en skala mellan 1-5 (1 = Inte alls; 2 = Lite; 3 = 

Måttligt; 4 = En del; 5 = Mycket). Det andra testet mätte benägenhet för risktagande i 

beslutsfattande (låg- och högrisktagare), (Adult Decision Making Competence -ADMC; 

Bruine de Bruin et al., 2007) där deltagaren presenterades för 7 olika ”problem” för vilka 

det fanns två olika lösningar; den ena lösningen klassades som lågriskbeslut (alternativ 

A) och den andra som högriskbeslut (Alternativ B), något som deltagarna inte 

informerades om. Ett exempel på ett sådant problem var följande: Föreställ dig att 

Sverige förbereder sig för att en ovanlig sjukdom ska bryta ut, som förväntas döda 600 

personer. Två olika program för att bekämpa sjukdomen har föreslagits. Anta att de 

exakta vetenskapliga beräkningarna av resultaten från de olika programmen ser ut som 

följer: Om Program A genomförs kommer 200 personer att räddas till livet. Om Program 

B genomförs föreligger en chans på 33% att 600 personer överlever och 67 % chans att 

ingen överlever. Vilket program skulle du rekommendera? 

 

Det tredje testet mätte emotionsregleringsförmåga (Emotion Regulation Questionnaire - 

ERQ; Gross & John, 2003) där deltagaren ombads skatta sin känsloregleringsförmåga 

med hjälp av 10 olika påståenden på en skala mellan 1-7 (Håller definitivt med; Neutral; 

Håller definitivt inte med). Testet bestod av 4 förträngningsfrågor (Suppression) och 6 

omvärderingsfrågor (Reappraisal) där omvärdering klassas som en mer fördelaktig 

regleringsstrategi än förträngning (deltagaren informerades dock inte om skillnaden 

mellan frågorna eller vilka strategier som testades). Ett exempel på en förträngningsfråga 

kunde lyda: Jag håller mina känslor för mig själv. Ett exempel på en omvärderingsfråga 

kunde istället lyda: När jag vill uppleva mer positiva känslor ändrar jag mitt sätt att tänka 

kring situationen. Alla test presenterades översatta till svenska.  

  

Procedur 

Den digitala enkäten skickades ut och delades via sociala nätverk. Av totalt 48 deltagare 

slutförde 42 personer testet. 9 test fick strykas p.g.a. icke tolkningsbara svar (för många 

neutrala svar eller lika många höga poäng på både förträngnings- och omvärderingsfrågor 

i ERQ). Av totalt 33 deltagare klassades 24 deltagare som högpresterande i ER, dvs. 
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uppvisade en god emotionsregleringsförmåga och 9 deltagare klassades som 

lågpresterande i ER, dvs. uppvisade en bristande emotionsregleringsförmåga. 

 

Vid databearbetningen strukturerades deltagarna och deras testsvar in i nya variabler. 

Inledningsvis delades testdeltagarna in i två grupper beroende på 

emotionsregleringsförmåga (hög- eller lågpresterande i ER) för att kunna kontrollera för 

en skillnad i risktagande. Deltagarna delades också in i två grupper beroende på 

stämningsläge (positiv eller negativ) för att kontrollera för en skillnad i risktagande samt 

emotionsregleringsförmåga.  

 

Deltagarna delades också in i grupper med avseende på specifikt känsloläge 

(ängslig/glad) för att kontrollera för skillnader i risktagande och 

emotionsregleringsförmåga. 

 

Databearbetning 

Ett chi-två-test genomfördes på grupperna hög- och lågpresterande i ER med avseende 

på risktagande. För att få fram två grupper, hög- och lågpresterande i ER, klassades de 

deltagare som skattat högt på RA-frågor som hög ER och de som skattat högt på S-frågor 

som låg ER. Eftersom deltagarna skulle välja mellan två alternativ i ADMC där det ena 

klassades som lågriskbeslut och det andra som högriskbeslut samt göra en skattning på 

en skala mellan 1-6, tolkades värdena 1-3 som svarsalternativ A (lågrisk) och värdena 4-

6 som svarsalternativ B (högrisk) för att kunna få fram andelar med ett chi-två-test. 

Ytterligare ett chi-två-test genomfördes på grupperna positivt/negativt stämningsläge 

med avseende på risktagande. Ett chi-två-test gjordes även på grupperna positivt/negativt 

stämningsläge med avseende på emotionsregleringsförmåga.  

   En bivariat analys gjordes där medelvärden för deltagarnas svar på beslutstestet samt 

medelvärden för deltagarnas svar på ERQ räknades ut och jämfördes i ett Pearson 

korrelationstest för att kontrollera för ett samband mellan bristande ER och 

högriskbeslut. 
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Resultat 

Chi-två-test 

Ett chi-två-test med oberoende urvalsgrupper genomfördes för att jämföra riskbeteende 

(hög- och lågrisktagare) mellan grupperna låg och högpresterande i ER. Fördelningen var 

inte signifikant: Asymp. Sig. (2-sided): .54.  

 

Ett chi-två-test genomfördes även mellan grupperna positivt/negativt stämningsläge med 

avseende på riskbeteende (hög- och lågrisktagare). Fördelningen var inte signifikant: 

Asymp. Sig. (2-sided): .52.  

 

Ett chi-två-test genomfördes gällande stämningsläge (positivt/negativt) och 

emotionsregleringskompetens (hög respektive låg ER). Fördelningen var inte signifikant: 

Asymp. Sig. (2-sided): .06. Här kan dock påpekas att värdet ligger nära signifikansvärdet 

(p<.10) och man kan utröna en viss tendens till ett samband mellan stämningsläge och 

emotionsregleringskompetens. Fler deltagare med bristande ER rapporterade negativt 

stämningsläge medan fler deltagare med god ER rapporterade positivt stämningsläge.  

Av de 33 deltagarna valdes 12 personer ut som skattade högt på negativt känsloläge 

(ängslan) i PANAS Scales. De fyra ord som valdes ut i kategorin var ängslig, spänd, 

nervös, orolig. Syftet var att jämföra denna grupp med de deltagare som skattade högt på 

ilska. Endast 3 personer skattade högt på ilska varför ingen jämförelse gjordes. I ängslan-

gruppen skattade 6 personer högt på risktagande och 6 personer lågt på risktagande i 

beslutstestet. I högriskgruppen hade samtliga deltagare god emotionsregleringsförmåga. 

I lågriskgruppen hade 2 deltagare god ER och 4 deltagare hade bristande ER (Figur 1). 
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Figur 1. Risktagande och ER-kompetens hos deltagare som skattar högt på ängslan i 

PANAS Scales. De blå staplarna visar totalt antal högrisktagare respektive lågrisktagare 

i varje grupp. Den röda stapeln visar antal deltagare med hög ER (i respektive grupp) och 

den grå visar deltagare med låg ER (i respektive grupp). 

 

Av de 33 deltagarna skattade 18 personer högt på positivt känsloläge i PANAS Scales. 

14 av 18 deltagare i gruppen med positivt känsloläge var lågrisktagare. Av dessa 14 

hade 12 personer en god eller mycket god emotionsregleringsförmåga. Av de 4 som var 

högrisktagare hade 2 deltagare god ER och 2 deltagare uppvisade en bristande ER 

(Figur 2). 
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Figur 2. Risktagande och ER-kompetens hos deltagare som skattar högt på positivt 

känsloläge i PANAS Scales. De blå staplarna visar totalt antal lågrisktagare respektive 

högrisktagare i varje grupp. De röda staplarna visar antal deltagare (inom respektive 

grupp) med låg ER och de grå staplarna antal deltagare (inom respektive grupp) med 

hög ER. 

 

En bivariat analys gjordes där medelvärden för deltagarnas svar på beslutstestet samt 

medelvärden för deltagarnas svar på ERQ räknades ut och jämfördes i ett Pearson 

korrelationstest. Korrelationen var nära noll (r = .07, p > .05), dvs. inget linjärt samband 

fanns mellan de båda variablerna (högriskbeslut och bristande 

emotionsregleringsförmåga). (Figur 3.) 
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Figur 3. Medelvärden för högrisktagande och bristande ER-kompetens.  

 

 

Diskussion 

Studien hade som syfte att undersöka om det förelåg några skillnader mellan 

försökspersonernas förmåga till ER och om det fanns någon koppling mellan hög och låg 

ER med avseende på risktagande i beslutsprocessen. Syftet var även att ta reda på om 

deltagarnas aktuella stämningsläge vid testtillfället påverkade beslutsfattandet och 

emotionsregleringsförmågan. Anledningen till detta var att undersöka huruvida ER ska 

betraktas som en konstant faktor som leder till mer eller mindre rationella beslut eller om 

en känsla först måste induceras för att en effekt ska uppnås. Ingen signifikant skillnad 

uppnåddes mellan någon av grupperna efter att ha kontrollerat för detta med hjälp av ett 

chi-två-test för oberoende urvalsgrupper. Förväntningen på testresultatet var att de 

testdeltagare som var lågpresterande i ER också skulle vara mer riskbenägna samt att 

deltagarna med positivt känsloläge på samma sätt skulle ta högre risker i beslutstestet. 

Här blev resultatet inte signifikant för hypotesen. Dock kunde man se vissa tendenser som 

kommer att diskuteras längre fram.  
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Det finns teorier om att särskilda emotioner styr våra beslut. Västfjäll och Gärling (2006) 

och Higgins (1997) har argumenterat för detta och menar att positiva känslor motiverar 

beslut som ökar möjligheten att upprätthålla dessa. Negativa känslor, däremot, styr oss 

mot att fatta beslut som dämpar de obehagliga eller icke önskvärda känslorna. Lerner et 

al. (2003) och Peters et al. (2006) har i studier visat att en bristande förmåga att reglera 

sina emotioner kan leda till mindre rationella beslut och att en väldigt hög arousal kan 

leda till ett högre risktagande. Enligt Simon (1967) kan mycket intensiva känslor leda till 

icke anpassningsbara beteenden och därigenom resultera i svårigheter att tänka och fatta 

rationella beslut. Enligt Mano (1992) tenderar personer som befinner sig i en negativ 

sinnesstämning att ta högre risker än personer med neutralt eller positivt känsloläge. 

Resultaten av föreliggande studie visade dock ingen skillnad mellan grupperna 

positiv/negativt stämningsläge. Däremot kan man se en tendens till att personer med 

positivt känsloläge var mer försiktiga när det gällde risktagande än personer som skattade 

högt på negativt känsloläge, i det här fallet ängslan.  

 

    Tidigare forskning har också visat att positiva stämningslägen kan leda till ett högre 

risktagande vilket också var en av grundhypoteserna i föreliggande undersökning. Att 

kunna reglera sina emotioner tycks vara av betydelse i beslutsprocessen eftersom vi 

ibland tar risker under emotionell påverkan som kan leda till oönskade konsekvenser. Det 

har bl.a. visat sig att starka positiva känslolägen kan leda till en övervärdering av positiva 

utfall i beslutssituationer, vilket i sin tur kan leda till en större riskbenägenhet. Även De 

Steno et al. (2000) har hävdat att personer med positivt känsloläge i högre utsträckning 

uppskattar sannolikheten för framgång i riskfyllda situationer. Förevarande studie visade 

dock ingen signifikans för vare sig negativa eller positiva stämningslägen med avseende 

på risktagande. De personer som deltog i studien och skattade högt på positivt känsloläge 

tog tvärtemot ovanstående forskningsresultat lägre risker i beslutstestet. Sannolikheten 

för att deltagarna upplevde väldigt stark positiv arousal under testomgången är svår att 

kontrollera för. Man kan spekulera i om en emotion först måste induceras hos deltagaren 

för att riktigt starka känslor ska uppstå som ger ett utslag i beslutstester.  

 

Majoriteten av deltagarna i studien var lågrisktagare. Enligt Damasio (1994) tar vi lägre 

risker när vi går efter s.k. ”magkänsla” vid beslutsfattande, dvs. använder oss av 
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somatiska markörer. Eftersom deltagarna ombads svara på frågorna i enkäten på så kort 

tid som möjligt kan man spekulera i om de utgick från sin ”magkänsla” och inte från 

några längre logiska resonemang kring frågorna. Då det rörde sig om en digital enkät är 

det svårt att kontrollera för detta.  

 

Tidigare forskning av Eisenberg et al. (1996) har visat att höga nivåer av negativ 

emotionalitet i kombination med låg ER kan kopplas till beteendeproblem som 

exempelvis aggressioner och hyperaktivitet, medan låg negativ emotionalitet och hög ER 

leder till ett mer prosocialt beteende. Eftersom tidigare forskningsresultat indikerar en 

koppling mellan stämningsläge, ER och beteende (och därigenom sannolikt 

beslutsfattande) hade en fördjupad studie som inkluderade alla tre faktorer varit intressant 

att genomföra. I förevarande studie kunde man dock ana en tendens att personer som 

dominerades av negativa stämningslägen (i det här fallet ängslan) också hade en bristande 

emotionsregleringsförmåga (även om resultatet inte visade någon signifikans). Att gå 

vidare med en studie som omfattar en större population hade varit intressant för att se om 

denna tendens skulle förstärkas.  

 

Ett chi-två-test som genomfördes mellan grupperna positivt/negativt stämningsläge och 

emotionsregleringsförmåga visade tendenser till kopplingar mellan bristande ER och 

negativt stämningsläge samt god ER och positivt stämningsläge. Trots att fördelningen 

inte var signifikant låg värdet nära signifikansnivån vilket gör resultatet intressant och 

värt att diskutera och gå vidare med. Man kan spekulera i om personer som domineras av 

ett negativt känsloläge, som exempelvis vid depression, har en försämrad förmåga till 

emotionsreglering. Det är svårt att säga vad som är orsak och verkan i det sammanhanget, 

men om man utgår från Schores (2003) regleringsteori skulle en bristande 

emotionsregleringsförmåga ha etablerats redan i tidig ålder och därigenom kunnat ge 

upphov till dysfunktionella regleringsstrategier som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa 

i vuxen ålder och ta sig uttryck i exempelvis depressions- och ångestsjukdomar.  

 

En intressant studie av Lerner et al. (2003) har visat att starka negativa känslor som rädsla 

och ilska spelar roll för riskbedömningar, men de tenderar att ge motsatta effekter: rädsla 

förstärker riskbedömningar medan ilska försvagar dem. Det hade varit intressant att 
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jämföra dessa grupper även i föreliggande  studie, men urvalet var alltför litet för att 

kunna få fram relevanta statistiska resultat. Endast 3 deltagare skattade högt på ilska 

medan 12 personer skattade högt på ängslan. 6 personer i den senare gruppen var 

högrisktagare. Också här hade det varit intressant att gå vidare med studien på en större 

population.  

 

    Man kan vidare spekulera i om resultaten vad gäller risktagande i förevarande studie kan 

bero på att testformulären inte innehöll några emotionella stimuli. Problemen i 

beslutstestet presenteras med hjälp av ord och siffror, dvs. med abstraktioner istället för 

känsloladdade stimuli som bilder, filmklipp osv. Hsee & Rottenstreich (2004) har i sitt 

pandaexperiment visat att personer som presenterades för emotionsfattiga stimuli där 

hjälpbehövande pandor representeras av prickar var mindre benägna att hjälpa än 

personer som presenterades för starka emotionella bilder av pandor. När beslutsfattare 

förlitar sig mer på emotioner än kalkylering blir de känsliga för hur ett stimuli presenteras. 

Mer emotionella stimuli hade kanske kunnat bidra till att inducera starkare känslor hos 

testdeltagarna i föreliggande studie och leda fram till andra resultat. Korrelationen mellan 

medelvärden för deltagarnas svar på beslutsfrågorna och medelvärden för svaren på 

omvärderingsfrågorna i ERQ var nära noll, vilket visar att inget linjärt samband fanns 

mellan högriskbeslut och bristande emotionsregleringsförmåga i denna studie. Här kan 

man också diskutera huruvida emotionsreglering bör ses som en konstant faktor eller om 

en känsla först måste induceras för att man ska kunna se en effekt på beslutsfattandet.  

 

Andra bias som kan ha påverkat resultaten är att deltagarna inte hade någon möjlighet till 

återkoppling från testledaren. Några deltagare hörde av sig efter att ha genomfört testet 

och framförde synpunkter på ERQ där frågorna upplevdes som förvillande ”lika”; det kan 

ha bidragit till missförstånd av frågorna, vilket delvis bekräftades av de 9 test som fick 

strykas där deltagarna bl.a. skattat högt på både förträngnings- och omvärderingsfrågor. 

Skillnaden mellan frågorna kan vara svår att förstå om man inte har bakgrundsinformation 

och är insatt i testets utformning. 

 

Emotionsregleringens roll för beslutsprocessen är ett relativt obeforskat område där fler 

studier behövs. Framtida studier mellan emotionsforskningen och de kliniska 
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vetenskaperna skulle kunna leda till viktig kunskap som exempelvis kan gagna personer 

med psykopatologiska sjukdomar där bristande emotionsreglering tros vara en av 

faktorerna bakom problematiken.  

 

En framtida studie av den typ som gjorts här borde omfatta en större population där 

emotioner på ett mer medvetet sätt induceras hos deltagarna med hjälp av emotionella 

stimuli för att sedan kontrollera för emotionsreglering och beslutskompetens. Eftersom 

bristande ER tros ligga bakom flera psykopatologiska tillstånd som depression, 

generaliserat ångestsyndrom, fobier men även personlighetsstörningar som borderline 

eller emotionell instabil personlighetsstörning, är det angeläget att bedriva mer 

djupgående studier på området. En god emotionsregleringsförmåga torde kunna bidra till 

en bättre beslutskompetens som i sin tur kan påverka individen på ett mer gynnsamt sätt.   

 

Inom anknytningsforskningen har man länge betonat emotionsregleringens roll för 

utvecklandet av ett starkt autonomt själv och för väl fungerande stresshanteringssystem. 

På senare tid har man också inom det neuropsykologiska forskningsfältet bekräftat att 

dysfunktionella regleringsstrategier är ohälsosamma och kan leda till psykisk och fysisk 

ohälsa. Det finns därför all anledning att fördjupa studierna av sambandet mellan ER och 

beslutskompetens i framtiden.  
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