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Vad ångrar man mest - 

Saker som man har gjort eller inte har gjort? 

  
 

Sargul Mohammadi & Saara Mustonen 

 

 

Människor upplever ånger dagligen, och beroende på vilka beslut som 
fattas kan vissa beslut ångras mer än andra. Därför undersöktes 
skillnader i typer av ånger med hjälp av webbenkäter som delades via 
Facebooks PM funktion. 80 deltagare ingick där de fick beskriva två 
saker som de ångrade mest att de hade gjort samt två saker som de 
ångrade mest att de inte hade gjort. Dessa skattades sedan på hur 
mycket de ångrade det samt hur pass viktigt/allvarligt de upplevde 
det. En signifikant skillnad upptäcktes där saker som de ångrade att de 
inte hade gjort skattades som viktigare/allvarligare än det som de 
ångrade att de hade gjort. Inom kategorierna kärlek/sex/äktenskap och 
familj/vänskap ångrade deltagarna mest saker som de hade gjort 
respektive inte hade gjort. De omkringliggande faktorerna kan vara 
det som påverkar upplevelsen av ånger oavsett om det är på grund av 
en handling eller icke-handling. 

Keywords: regret, inaction, action, decision making, counterfactual 
thinking 

 

Inledning 

 

 

Människor fattar dagligen beslut som kan vara både medvetna och omedvetna, en del av 
dessa är genomtänkta och andra ogenomtänkta. Det kan handla om små beslut som det oftast 
inte läggs så mycket vikt och tanke på såsom vad för mat som ska lagas. Det kan även handla 
om stora viktiga beslut som kan vara betydelsefulla och avgörande i ens liv, såsom att tacka 
ja till en ny anställning eller att välja mellan olika utbildningar. Detta innebär att människor 
dagligen måste välja mellan olika valmöjligheter i olika situationer. En del av de val som man 
beslutar sig för kommer man säkerligen också att ångra, därför är ånger en del av beslut och 
är ofrånkomlig från människors vardag ( Jokisaari, 2003; Zeelenberg & Pieters , 2007). 
 

Ånger 

 

 

Zeelenberg och Pieters (2007; Jokisaari, 2003) beskrev ånger som en negativt upplevd känsla 
som signalerar en ogynnsam utvärdering av ett beslut, där man föreställer sig att den 
nuvarande situationen skulle ha varit bättre om man hade valt ett annat alternativ. Detta kan 
leda till självförebråelse och en stark önskan om att få den nuvarande situationen ogjord men 
det är även en stark motivationskraft som styr mänskligt beteende genom den lärdom den kan 
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ge till framtida beslut. När man är ånger obenägen försöker man, som en konsekvens av 
tidigare situationer/händelser att styra eller att reglera ångern genom att försöka undvika 
uppkomsten av ånger (Zeelenberg & Pieters, 2007). När detta inte är möjligt försöker man 
hantera, neka eller undertrycka denna erfarenhet på olika sätt, till exempel genom att upphäva 
ett beslut eller att ångra. 

Ånger är som en bro mellan det förflutna och framtiden, där man dels blickar tillbaka på 
det gjorda, men även blickar framåt och försöker att vara en bättre beslutsfattare (Zeelenberg 
& Pieters, 2004). Det krävs att man har förmågan att föreställa sig olika valmöjligheter för att 
kunna känna ånger, då det är en reflektion av ens bedömning om vad konsekvensen av ett 
beslut hade blivit om man hade valt på ett annat sätt och detta uppkommer ur den kognitiva 
processen, det kontrafaktiska tänkande (Camille et al., 2004;  Zeelenberg & Pieters, 2007). På 
kort sikt kan det kontrafaktiska tänkandet enligt Landman, Vandewater, Stewart & Mally 
(1995) leda till känslomässigt lidande men kan även i längden hjälpa människor till att bli en 
bättre beslutsfattare. Såväl Roese (1994) som Zeelenberg (1999) påpekade att själva ångern 
motiverar till korrigerande handlingar. Denna ånger driver människor till att ändra 
beslutsstrategier, beteenden och planer genom det kontrafaktiska tänkandet. Förmågan att 
känna ånger kommer enligt Guttentag och Ferrell (2004) relativt sent i den känslomässiga 
utvecklingen. Vid spädbarnsåldern kan känslor som ilska, rädsla, sorg och glädje kännas av 
barnet, men det är inte förrän vid sju års ålder som barnet kan känna ånger då förmågan till 
det kontrafaktiska tänkandet uppkommer först då.  

Roese och Summerville (2005) undersökte i sin metaanalys hur möjligheter som man får 
under livets gång kunde påverka ånger intensitet och kom fram till att ånger uppstår genom 
möjligheter, där högt upplevda möjligheter snarare än lågt upplevda, leder till mer intensiv 
ånger, det vill säga ju fler möjligheter man har att välja mellan desto mer ånger kommer man 
att uppleva. Wrosch och Heckhausen (2002) som undersökte hur upplevd ånger skiljer sig åt 
mellan yngre och äldre individer fann att människors valmöjligheter blir allt mer begränsade 
ju äldre man blir, då de yngre jämfört med det äldre har fler möjligheter att rätta till det denne 
ännu inte haft möjlighet till att göra, exempelvis en ny utbildning,  en ny relation eller karriär. 
Wrosch, Bauer och Scheier (2005) bad sina deltagare att ange något som de ångrade att de 
inte eftersträvat hittills och därefter ange hur mycket personlig kontroll de ansåg att de hade 
vid den tiden. Resultatet visade på att yngre vuxna attribuerade mer intern kontroll genom att 
aktivt försöka reducera ångern, men för äldre visade det sig att ju äldre man var desto 
intensivare ånger kände man och därmed attribuerade de mer extern kontroll, detta var i ett 
led att skydda sig själv från ånger. Med begränsade möjligheter aktiveras också enligt Gilbert 
och Ebert (2002) processer av kognitiv dissonans minskning vilket enligt Festinger (1957) 
innebär att man har flera motstridiga uppfattningar om saker och ting, det vill säga att man 
försöker rättfärdiga sig själv med en annan uppfattning. Ett exempel kan vara att en rökare 
fått höra på nyheterna att rökning förkortar livslängden och då kan rökaren tänka "ja, men jag 
kommer ändå dö så vad spelar några år för roll? och dessutom kommer jag gå upp i vikt om 
jag slutar att röka". På det sättet försöker rökaren rättfärdiga sig själv och sin rökning. Då 
kognitiv dissonans är en obehaglig känsla har människor en benägenhet att reducera 
dissonansen genom att förändra sina attityder, värderingar och handlingar, vilket minskas 
genom att man motiverar, kritiserar, bestrider eller förnekar saker. 

Jokisaari (2003) undersökte ifall ånger var sammankopplad med åldern och det subjektiva 
välbefinnandet. Resultatet visade att de som bedömde att ångern hade en effekt på deras 
nuvarande liv, rapporterade en lägre nivå av livstillfredsställelse och fler fysiska symtom än 
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de som bedömde att ångern hade en mindre effekt på deras livstillfredsställelse. De fann en 
åldersskillnad, då äldre vuxna, jämfört med yngre vuxna, rapporterade sina ångerrelaterade 
ouppfyllda mål eller händelser som mindre sannolikt att ändras eller ersättas. Vidare menade 
författaren att ånger kommer i längden att leda till depressiva symtom om målen fortsätter att 
vara ouppnådda. Även Bjälkebring, Västfjäll och Johansson (2013) fann att förväntad 
ångerupplevelse och upplevd ånger skiljde sig åt mellan yngre och äldre individer då  de 
äldre upplevde både mindre förväntad ånger av beslut samt upplevd ånger i de dagliga 
besluten än de yngre deltagarna gjorde. Ånger förebyggande och ånger strategier minskade 
upplevelsen av dessa och var en förklaring till den minskade ångern bland de äldre deltagarna 
då de använde sig av dessa strategier i större utsträckning. Fyra strategier fanns vara 
associerade med en mindre upplevd ånger relaterat till beslut: jag försöker att inte tänka på 
det, jag ska försöka att ändra till ett annat alternativ, jag försöker att omvärdera beslutet och 
att jag ska försöka göra om beslutet. Att använda sig av tre förebyggande strategier: jag 
förväntar mig att känna sorg, jag försöker fördröja beslut samt jag försöker vara helt säker att 
beslutet är rätt innan jag gör det, var alla förknippade med en lägre nivå av förväntans ånger 
relaterat till beslut de stod inför. 

Giorgetta et al. (2012) beskrev att ånger och besvikelse var två relaterade känslor. Detta 
undersökte de genom att deltagarna fick välja mellan två alternativ. Antingen fick de själva 
välja mellan dessa alternativ eller så valde en dator alternativet åt dem. När de själva valde ett 
alternativ och det blev en negativ utkomst ansåg de sig själva vara ansvariga för utkomsten 
och detta resulterade i ånger. När datorn valde ett alternativ och det blev en negativ utkomst 
så externaliserade de orsaken till utkomsten och det resulterade i besvikelse. När de fick se 
utkomsterna av båda alternativen, den valde negativa utkomsten och vinsten de hade gått 
miste om så kände de ånger, medan om de bara fick se det valda alternativet som var en 
negativ utkomst så upplevde de besvikelse. Enligt Zeelenberg och Pieters (2007; Carmon & 
Ariely, 2000) kan man även komma att ångra ett beslut även om utfallet blev positivt. Ett 
förlorat vad leder självfallet till ånger, men även ett vunnet vad kan leda till ånger då man kan 
komma att ångra att man inte satsat mera. Detta genom att man fokuserar på det uteblivna 
istället för det erhållna. Enligt Zeelenberg och Breugelmans (2008) är även skuld och ånger 
relaterade känslor, där ånger är associerat till både mellanmänskliga (mellan individen) och 
intrapersonella (inom individen) skador och situationer medan skuld uppkommer på grund av 
mellanmänsklig skada och situationer. 
 

Beslutsfattande  
 
 

Som har nämnts tidigare är ånger och beslutsfattande relaterade till varandra, då människor 
står inför ett beslut gör de ett val mellan olika alternativ och väljer på så vis bort de andra 
alternativen än det valda och detta kommer i vissa fall att resultera i ånger. Att ångra ett val 
som man har gjort kan bero på hur man har gått tillväga vid beslutsfattandet. Förväntad 
nyttoteori beskriver hur människor beslutar sig inför olika val. Individers preferenser för risk 
och säkerhet beror på vilket värde som tillskrivs de olika valens sannolikheter att inträffa 
samt värdet av de möjliga utkomsterna (Von Neumann & Morgenstern, 1944). Individen 
väljer mellan flera olika alternativ under risk och osäkerhet genom en jämförelse mellan den 
förväntade nyttan av utkomsten och deras förväntade sannolikheter att inträffa. Individer kan 
vara risk aversiva, risk sökande, risk neutrala eller en blandning utav dessa. För det mesta vill 
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människor ha säkerhet, om den säkra utkomsten väljs före den osäkra även om det osäkra 
valet har ett högre värde så kallas det för att vara risk aversiv. Detta har dock visat sig inte 
alltid stämma, när det till exempel står mellan att välja en säker förlust och en riskabel förlust 
så väljs ofta den osäkra förlusten. Att vara risksökande är när man föredrar ett vågspel som 
har samma förväntade värde eller lägre än en säker utkomst. Denna teori visar på att individer 
har olika attityder till risk och olika preferenser för risktagande även om den inte har 
psykologiska förklaringar till varför det är så.  

Motivationsteori har försökt att ge förklaringar till de olika riskattityderna människor 
uppvisar genom att visa på hur motivation påverkar individers attityder till risk. Enligt 
Atkinson (1957) har människor en motivation till att närma sig och att undvika något och att 
det val som väljs är den som är starkast av motivationerna. Det finns en styrka i motivationen 
att utföra en handling och detta är summan av styrkan i motivet, den förväntade nyttan samt 
värdet av motivet. Att få ett alternativ erbjudet som inte har valts själv innebär att styrkan i 
motivationen att utföra den bör vara större än motivationen att lämna uppgiften/valet för att 
man ska välja att utföra den. Motiv, förväntan och incitament är en kombination som skapar 
motivation hos individen.  

En eskalerande situation innefattar enligt Wong & Kwong (2007) de resurser som har lagts 
ner i en situation såsom att ha investerat pengar i ett projekt och att det ursprungliga 
handlingssättet inte har varit framgångsrikt. Beslutsfattaren har då två alternativ, antingen 
fortsätter denne med att investera pengar i projektet i syfte att försöka få igen de resurser 
denne har lagt ner eller att helt dra sig ur projektet. I en eskalerande situation där ett åtagande 
gjort av beslutsfattaren möjligtvis kommer att få en ofördelaktig utgång tittar individen både 
bakåt på vilket personligt ansvar denne har haft i beslutet om åtagandet samt vilken förväntad 
ånger individen eventuellt kan komma att känna i framtiden då denne beslutar om den ska 
vara kvar eller lämna situationen. I eskalerande situationer väljer individer ofta att trappa upp 
åtagandet om den förväntade ångern att avsluta den är högre än när den är låg.  
 

Neurovetenskapens syn på beslutsfattande och ånger 
 
 

Under beslutsfattande är hjärnans olika delar aktiva. Orbifrontala kortex, anterior cingulate 
cortex (ACC) samt laterala prefrontala cortex (LPFC) är viktiga för att kunna fatta bra beslut 
då det i dessa områden kodas information om ett besluts utkomst, sannolikheter och 
kostnader av de möjliga besluten (Kennerley, Dahmubed, Lara & Wallis, 2009). I ACC var 
den neutrala kodningen som starkast då alla tre representationer av besluts variablerna kunde 
kodas simultant. ACC står i anatomisk kontakt med det limbiska systemet, motorareas och 
ACC i frontalloben och detta gör att den kan ta in information från dessa för att göra en 
kalkyl av värdet av de olika beslutsalternativen utifrån den förväntade utkomsten, riskerna 
med alternativen, tidigare handling och belönings historik samt information om individens 
inre motivations status som är olika besluts variabler. Shima och Tanji (1998) fann att CMAr 
(Rostral cingulate motor areas) som står i anatomisk kontakt med bland annat ACC är 
inblandad i att integrera information om ett möjligt val och att aktivt kunna välja ett motoriskt 
beteende för att välja det val som ger den mesta belöningen. Del Missier et al. (2013) fann att 
ju bättre man gjorde ifrån sig på minnesuppgifter desto bättre gjorde man ifrån sig på olika 
beslutsfattande uppgifter och detta visade på relationen mellan minne och effektivt 
beslutsfattande. 
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Studier inom neurovetenskap har visat att hjärnan har en elementär roll i att förmedla 
upplevelsen av ånger. Enligt Camille et al. (2004; Damasio, 1994) kunde individer som inte 
hade skador på orbifrontala kortex samt ventro mediala prefrontala kortex, känna ånger då de 
reagerade känslomässigt och försökte att undvika framtida ånger. De kunde även förutse 
negativa konsekvenser av sina möjliga beslut men även att de hade lärt sig utav sina misstag. 
Detta visade sig vara tvärtom för de med skador. Enligt Catani, Dell’Acqua & de Schotten 
(2013) ingår orbifrontala kortex i ett nätverk som består av orbifrontal-temporal-amygdala-
förbindningen. Detta nätverk binder bland annat samman individens känslor med det 
semantiska minnet och påverkar bland annat inhibitionen av beteende, associationen av 
objekt och belönings inlärning. Ånger fyller där av en viktig funktion, den hjälper till på så 
vis att misstag blir till en lärdom att använda sig av. Tidigare erfarenheter där man har känt 
ånger plockas fram med hjälp av minnet och detta används för att sedan kunna orientera sig 
fram till ett beslut som kan ge en bättre utkomst än tidigare.  
 

Att ångra saker som man har gjort och att ångra saker som man inte har gjort 
 

 

Att ångra saker som man har gjort respektive inte har gjort handlar om att man antingen 
väljer att handla (action) eller så väljer man att låta bli att handla (inaction). Människor står 
mellan olika valalternativ, väljer man ett alternativ så väljer man samtidigt bort något annat. 
Kanske ångrar man att man valde det ena valalternativet före det andra, vilket innebär att man 
önskar att få den nuvarande situationen ogjord. Kahneman och Tversky (1982) fann att man 
ångrade saker som man hade gjort mer än saker som man inte hade gjort. Genom att agera så 
uppkommer en direkt känslomässig reaktion till utkomsten av handlingen som inte 
uppkommer då man har valt att inte agera. Därav blir ångern starkare av att handla än att inte 
handla och detta kallas för ”the action effect”. 

Gilovich och Medvec (1994) kom fram till, tvärtemot Kahneman och Tverskys (1982) 
resultat att de flesta deltagare ångrade saker som de hade valt att inte göra (inaction). I samma 
studie mättes deltagarnas ställningstaganden vid två olika scenarion och resultatet visade att 
den person i scenario ett som valde att handla (action) skulle ångra sitt val mest i början men 
att ångern skulle avta med tiden samt att personen i scenario två som valde att inte handla 
(inaction) skulle uppleva mer ånger i det långa loppet. Kahneman (Gilovich, Medvec & 
Kahneman, 1998) menade senare att det inte finns en tidsmässig skillnad i ångerintensitet 
över action och inaction, istället menade han att det finns en skillnad i innehåll av den 
känslomässiga reaktionen mellan tankar av händelser som nyligen har skett och mer avlägsna 
tankar om hur ens liv kunde ha sett bättre ut. Därför ansåg han inte att samma ånger kunde 
förändras över tid. Gilovich och Medvec (1994) undersökte även om det fanns en enhetlig 
tidskurs vad gällde upplevelsen av ånger. Resultatet mellan saker som man ångrade att man 
hade gjort respektive inte hade gjort var mer jämlikt när det gällde saker som man ångrade 
under den senaste veckan. Däremot när deltagarna fick titta tillbaka på hela sin livstid, så 
ångrade en stor majoritet av deltagarna saker som de inte hade gjort.  

Zeelenberg, van den Bos, van Dijk och Pieters, (2002) utgick ifrån att tidigare erfarenheter 
av val är kända när de undersökte vad man ångrade mest, action eller inaction. När ingen 
tidigare information fanns visade det på en ”aktion effekt” det vill säga den som agerade kom 
att känna mer ånger än den som inte gjorde något. När tidigare positiv information fanns så 
visade sig även denna action effekt, vilket var ännu mer uttalad än i den betingelsen där ingen 
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tidigare information fanns. Denna effekt var tvärtom i den tidigare negativa informationen, då 
kom den som valde att inte agera att känna mer ånger än den som valde att agera, "inaction" 
effekten. När man hade valt att inte göra något trots tidigare negativa utkomster så kan man 
komma att ifrågasätta sig själv och då komma att känna en intensiv ånger medan om man 
väljer att agera och det inte blir bra i alla fall så kan man trösta sig själv med att man iallafall 
försökte och därav känna en mindre intensiv ånger. Vidare menar Zeelenberg, van den Bos, 
van Dijk och Pieters (2002) att känslan av ansvar inför utkomsten påverkar upplevelsen av 
ånger, om tidigare utkomster indikerar på att man borde välja att agera eller att inte agera och 
man gör tvärtemot den informationen fördubblas ångern för att man känner sig ansvarig för 
sin handling och utkomsten.  

Carter och Gilovich (2010) fann en skillnad i ångerupplevelse gällande inköp av materiella 
varor och inköp av upplevelser som till exempel en resa. Individerna i studien kände sig mer 
nöjda med en inköpt upplevelse än med en inköpt vara. Detta berodde på bland annat att det 
är svårare att tänka att man kunde ha valt bättre när det gällde upplevelsen än med varan och 
att det är en enklare uppgift att välja en upplevelse än att välja mellan olika varor. Detta beror 
på Buyers remorse (action), att man kan komma att ångra ett inköp av en vara och man kan 
komma att ångra att man inte tog till handling (inaction) när det gäller inköp av upplevelse 
(Rosenzweig & Gilovich, 2012). Detta har att göra med det kontrafaktiska tänkandet då 
utbytbarhet leder till en ånger av handling (action) och när det inte går att byta i samma 
utsträckning leder det till en ånger av en missad chans (inaction). 

Inaction inertia innebär en tendens att motstå en lukrativ chans när man tidigare har valt att 
inte agera på en liknande möjlighet. När en liknande chans med en hög möjlighet men mindre 
än förra gången man hade en sådan chans att det ska bli en bra utkomst, så väljer man att 
återigen att inte ta till handling (inaction). Detta har då att göra med det kontrafaktiska 
tänkandet, att man jämför de två möjliga utkomsterna med varandra. När den andra chansen 
jämförs med att om man hade valt den första chansen så tycker man att det hade blivit en 
bättre utkomst om man hade valt att agera på den första möjligheten och detta beror på att 
man försöker att undvika ånger. I och med det kontrafaktiska tänkande så uppkommer en 
ånger över den första missade chansen man hade. Detta vill man undvika att tänka på och 
denna ånger leder då till ett ytterligare undvikande att agera (Tykocinski & Pittman, 1998).  
 

Syfte och hypoteser 

 

 

Syftet med vår studie var att ta reda på om man ångrar saker som man har gjort mer än saker 
som man inte har gjort. Till skillnad från andra känslor så kan inte ånger skiljas från 
beslutsfattande och då människor varje dag står inför en mängd olika beslut, så är ånger en 
ofrånkomlig del av vardagen (Zeelenberg & Pieters, 2007; Jokisaari, 2003). Att då också hitta 
teorier som handlar om beslutsfattande som ånger är en ofrånkomlig del av beslut, kan ge en 
fingervisning om vad man ska göra för att människor ska kunna känna mindre ånger som 
påverkar livet negativt, då för mycket ånger och att inte kunna välja beslut som man kan vara 
nöjd med kan leda till depressioner (Jokisaari, 2003). De flesta människor klarar av ånger och 
är ibland omedvetna om processen, däremot kan ångern för vissa andra vara oerhört 
påfrestande och skadlig i längden för individen, då man oftast klandrar sig själv och grubblar 
över att om man hade gjort på ett annat sätt så kanske det inte skulle bli så och om detta är 
vanligt förekommande hos individen kan det resultera i att individen får dåligt tilltro till sig 
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själv och den egna förmågan att fatta beslut framöver. Därför är det viktigt att utveckla en 
bättre kunskap för att göra människor mer uppmärksamma på att redan från början ta beslut 
som de kommer att vara nöjda över. Detta skulle kunna göra livet lättare för många 
människor då man kan få en tankeställare och att man kan lära sig av sina misstag och inte 
gör om samma misstag om och om igen, detta genom den information som framkommit i 
denna studie om vad det är som gör att man känner en ånger över ens beslut och därför är 
denna studie till samhällets nytta.  

Att det uppkommer en direkt reaktion till ett resultat av en utförd handling jämfört med 
när man väljer att inte agera så tror vi att i likhet med Kahneman och Tversky (1982) att man 
ångrar saker som man har gjort mer än saker som man inte har gjort och detta ligger till grund 
för vår första hypotes. 
Hypotes 1: man upplever en intensivare ånger relaterat till saker som man har gjort än till 
saker som man inte har gjort. 

The fading effekt bias innebär att minnet av negativa händelser och känslorna som 
uppkom av dessa händelser svalnar fortare än minnet av positiva händelser och de känslor 
dessa gav upphov till (Walker & Skrowronski, 2009; Walker, Skowronski, Gibbons, Vogl, & 
Thompson, 2003). Då ånger är en negativ känsla så kan den ursprungliga styrkan i 
ångeruppleveslen ha varit starkare då än den nu upplevs vara då de ombedes att tänka på 
något som de ångrade (Zeelenberg & Pieters, 2007) och detta ligger till grund för vår andra 
hypotes. 
Hypotes 2: man ångrar saker intensivare ju närmre inpå händelsen är tidsmässigt.  

Motiv, förväntan och incitament (Atkinson, 1957) är en kombination som skapar 
motivationen hos individen att bestämma sig för att utföra en handling eller en icke-handling. 
Det som individen bestämmer sig för bör vara viktigt och allvarligt för individen och om det 
sedan inte blir som denne ville lär det skapa en ånger över det valda handlingssättet och detta 
ligger till grund för vår tredje hypotes. 
Hypotes 3: man känner en större ånger ju mer allvarligt/viktigt man tycker saken är för sig 
själv. 

Roese och Summerville (2005) presenterade en metaanalys om vad människor ångrade 
mest i livet och sammanställningen av dessa visade att det som man generellt ångrade mest 
hamnade i sex olika livsområden (i fallande ordning): utbildning, karriär, romantik, 
föräldraskap, självförändring och fritid. Därför ville vi även ta reda på inom vilka 
livsområden som man ångrade saker som man har gjort respektive inte har gjort och är dessa i 
likhet med den nämnda studien. 
Frågeställning 1: Inom vilka livsområden befinner sig den mesta ångerupplevelsen av saker 
som man har gjort och saker som man inte har gjort? 
 

Metod 

Deltagare 

 

 

383 förfrågningar till deltagande av enkäterna skickades iväg och av dessa var det 80 stycken 
som fyllde i enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 20.9 % och ett bortfall på 79.1%. Av 
dessa 80 deltagare var det 21 män, 57 kvinnor och två stycken som inte ville uppge kön. 
Deltagarna var i åldrarna 16-52 år (M = 31; SD = 9.83).  
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Material 
 

 

Enkäten bestod av fyra öppna frågor, där de fick berätta om två saker som de ångrade mest att 
de hade gjort samt två saker som de ångrade mest att de inte hade gjort. Fyra olika former av 
denna enkät skickades ut. Två stycken var med tidsbegränsning där de fick nämna saker de 
ångrade inom de senaste 12 månaderna och två andra där de fick nämna saker som de 
ångrade utan någon tidsbegränsning. De tillfrågades även att nämna när detta hände på 
samtliga fyra sorters enkäter, detta för att kunna undersöka om tiden påverkade 
ångerupplevelsen. Dessa olika varianter hade dessutom två olika former, den ena varianten 
började med att de fick berätta om saker som de ångrade att de hade gjort och den andra 
varianten inledde med att de fick berätta om saker som de ångrade att de inte hade gjort, detta 
gjordes för att kunna utesluta en ordningseffekt. Deltagarna fick skatta dessa öppna frågor på 
en fem gradig skala om hur pass mycket de ångrade detta (där 1 var; ångrar väldigt lite och 5 
var; ångrar väldigt mycket) samt hur viktigt/allvarligt denna sak var för dem (där 1 var; inte 
så viktigt och 5 var; mycket viktigt). En pilotstudie utfördes där vår egenkonstruerade enkät 
skickades ut till ett antal personer via Facebook i syfte att se om enkäten förstods korrekt och 
där de deltagande fick ge feedback om enkäten. Denna information användes sedan för att 
justera enkäten.  
 

Procedur 

 

 

Facebook användes som ett forum för att nå ut till deltagare genom att några av våra 
Facebook vänner tillfrågades om att skicka vidare enkäterna till sina vänner. Detta 
tillvägagångssätt användes för att deltagarna fritt skulle kunna skriva om vad de ångrade utan 
att behöva känna en oro om att bli igenkända utav oss. En kortare information om studien 
samt information om att de etiska principerna följdes i denna undersökning enligt 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) skickades tillsammans med en länk till enkäten. Ett 
missivbrev innehållande information om frivilligheten att deltaga och rätten att avbryta när 
som om det önskades, att resultatet skulle komma att behandlas konfidentiellt, att det endast 
skulle användas i vetenskapliga syften samt en kortare presentation om studiens syfte och 
kontaktuppgifter till forskarna fanns att läsa innan enkäten kunde påbörjas. Anledningen till 
att vi valde att ha Facebook som en plattform för att nå ut till deltagare var att en större bredd 
i urvalet skulle kunna komma att nås ut till samt att anonymiteten med en webenkät skulle 
bidra till att ge en mer verklig beskrivning av upplevelsen av ånger då det kan vara en känslig 
sak att berätta om.  
 

Databearbetning 
 
 
Materialet bearbetade genom att analysera den kvalitativa data som vi fick in genom 
deltagarnas svar på de öppna frågorna om vad de gångrade att de hade gjort samt inte hade 
gjort. Tio olika kategorier konstruerades för att se inom vilka livsområden människor ångrade 
mest (vilka är: hälsa, ekonomi/inköp, familj/vänskap, kärlek/sex/äktenskap, 
fritid/upplevelser/aktiviteter, sociala normer/brott, utbildning, arbete, jaget samt boende/flytt). 
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Det som ingick i kategorin hälsa handlade bland annat om att deltagarna inte hade ätit 
hälsosamt, inte hade tränat, inte hade hållit vikten och så vidare. I kategorin ekonomi/inköp 
hamnade det som hade med ekonomi och inköp av varor, exempelvis att man inte hade 
använt sina pengar på ett genomtänkt vis. I kärlek/sex/äktenskap placerades relations- och 
äktenskapsproblem inom partnerskap. Sådant som relationsproblem inom familj och vänner 
ingick i kategorin familj/vänskap och även annat som hade med familj och vänner att göra. I 
kategorin fritid/upplevelser/aktivitet ingick det som hade att göra med ens fritid såsom att 
dansa salsa, upplevelser såsom resor och aktiviteter såsom att spela fotboll. I kategorin 
sociala normer/brott ingick saker såsom attityder, värderingar och beteenden som exempelvis 
att inte gå emot sin pappa, inte dricka sig full och var otrevlig mot andra eller ha en viss åsikt. 
Att man inte hade studerat tillräckligt hårt inför en tenta eller att man hade valt en fel 
utbildning ingick i kategorin utbildning. Att ha missat chansen till ett nytt bättre jobb, att man 
hade jobbat för mycket eller att inte ha kommit överens med sina arbetskamrater ingick i 
kategorin arbete. I kategorin jaget fick allt som hade att göra med ens självförtroende och 
självkänsla ingå såsom att man borde ha lyssnat mer på sig själv eller att man inte hade tagit 
hand om sig själv tillräckligt. I kategorin boende/flytt placerades de saker som hade med flytt 
och boende att göra, till exempel att man hade flyttat utomlands eller till en annan stad.  
 

Resultat 
 

 

Varje deltagare beskrev två fall då de ångrade saker som de hade gjort och två fall där de 
ångrade saker som de inte hade gjort (sammanlagt fyra fall). För att kunna utesluta eventuella 
ordningseffekter svarade hälften först på saker som de ångrade att de hade gjort och hälften 
svarade först på saker som de inte hade gjort. Efter samtliga fall skattade de för hur mycket 
de ångrade det samt hur pass allvarligt/viktigt de tyckte att det var. Det var tänkt att mäta 
graden man ångrade saker som man hade gjort, graden man ångrade saker som man inte hade 
gjort, graden för hur allvarligt man tyckte saker man hade gjort var och graden för hur 
allvarligt man tyckte saker man inte hade gjort var. Detta för att sedan testa dessa med en 
mixed variansanalys. Då dessa hade för låg reliabilitet (samtliga Cronbachs alfa < .45) och ett 
mått på när de olika händelserna ägde rum saknades, testades istället hypotes 1 med hjälp av 
två separata t-test för beroende mätningar. I den första analysen jämfördes graden de ångrade 
det första fallet där de ångrade något de hade gjort med det första fallet där de ångrade något 
de inte hade gjort. I den andra analysen jämfördes graden de ångrade det andra fallet där de 
ångrade något de hade gjort med det andra fallet de ångrade något de inte hade gjort. Då det 
inte fanns någon skillnad i ångerupplevelse i dessa t-test fick hypotes 1 inget stöd.  

Liknande analyser kördes med hur allvarligt/viktigt man skattade fallen som man ångrade 
att man hade gjort och inte hade gjort och då användes ångern som beroende variabel. Här 
fanns det en signifikant skillnad där de ansåg den första saken de ångrade att de hade gjort 
som mindre allvarlig (M = 3.55, SD= 1.35) än den första saken de ångrade att de inte hade 
gjort (M = 4.10, SD= 0.88), t(68) = -2.82, p = .006, h2 = .105. Det fanns ingen skillnad då det 
gällde den andra saken som man ångrade att man hade gjort och andra saken som man 
ångrade att man inte hade gjort. 

Hypotes 2 testades på de deltagare som svarade på frågan när händelsen inträffade med 
hjälp av Spearman rangkorrelation. Detta genom att gruppera när händelsen inträffade i olika 
klasser: inom 12 månader, 1-5 år sedan, 6-10 år sedan, 11-15 år sedan och 16 år sedan och 
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längre, men resultatet visade dock ingen signifikant skillnad. Även när vi grupperade om det 
till 0-6 månader, 7-12 månader, 1-1,5 år, 1,5-2  år visade det inget signifikant resultat. Vi 
testade även de både fallen med hjälp av regressioner där graden av ånger predicerades med 
tiden sedan det hände och hur allvarligt/viktigt det var. I samtliga fall var regressionen 
signifikant men endast utifrån hur allvarligt/viktigt det var. Tiden (sedan det hände) 
förklarade inte variationen i något av fallen, vilket innebär att hypotes två inte fick något 
stöd.  

Hypotes 3 testades med en serie Pearsons korrelationer mellan graden av ånger och hur 
allvarligt/viktigt fallet upplevdes för samtliga fall. Det visade sig vara signifikanta positiva 
samband i samtliga fall så att ju mer allvarlig/viktig en händelse tycktes vara desto mer 
ångrade man det. Värdena var r(N = 71) = .32, p = < .001 för den första saken som man 
ångrade att man hade gjort, r(N = 65) = .772, p < .0005, för den andra saken som man 
ångrade att man hade gjort, r(N = 78) = .63, p < .0005, för den första saken som man ångrade 
att man inte hade gjort och r(N = 73) = .71, p < .0005 för den andra saken som man ångrade 
att man inte hade gjort. Därmed fick hypotes 3 stöd. 

Dem öppna frågorna där deltagarna fick skriva fritt om det som de ångrade bearbetades 
kvalitativt och kodades till 10 olika kategorier (se Tabell 1). Exempel som visar på deras 
ånger i att ångra saker som de hade gjort samt inte hade gjort syns här nedanför. 

Tabell 1 

 

Tabell 1: De 10 kategorierna med citat från deltagarna på saker man ångrade att man hade gjort samt inte 
hade gjort. 
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När det gällde saker som man ångrade mest att man hade gjort hamnade många av svaren 
inom kategorin kärlek/sex/äktenskap (19.70%) och detta var den största kategorin (se Figur 
1). Det kunde handla om allt ifrån kärlek till intriger och relationssvårigheter. Även kategorin 
sociala normer/brott (17.40%) utgör en stor del av saker som man ångrade att man hade gjort. 
Det kunde då handla om att man ångrade att man hade behandlat andra illa och/eller uppfört 
och betett sig illa. En annan stor kategori utgör kategorin familj/vänskap (15.10%), där man 
bland annat ångrade vänskapen med någon, att man hade litat på vänner, att man hade varit 
respektlös mot familjen och så vidare. När det gällde saker som man ångrade mest att man 
inte hade gjort hamnade många av svaren inom kategorin familj/vänskap (19.60%), och detta 
var den största kategorin och det kunde kunde handla om att man inte hade haft så mycket tid 
med sin familj som man hade velat. Kategorin utbildning (16.20%) var den näst största 
kategorin, där de flesta deltagarna ångrade att de inte hade studerat tillräckligt, eller att de 
inte hade fortsatt att studera efter gymnasiet. På samma nivå låg kategorin 
fritid/upplevelser/resor (16.20%), som handlade om att man bland annat inte hade tagit 
chansen att uppleva saker, att man inte hade rest och inte hade gjort saker på fritiden som 
man hade velat. 

 

Figur 1: Saker som man ångrade att man hade gjort samt inte hade gjort inom de olika kategorierna 
 

När saker som man ångrade att man hade gjort och saker som man ångrade att man inte hade gjort 
lades ihop för att se inom vilket livsområde den allra mesta ångern hamnade inom oavsett om det var 
att ångra saker som man hade gjort eller inte hade gjort, kan man se att det man ångrade mest 
hamnade inom kategorin familj/vänskap (34.7%) (se Figur 2). Den näst största kategorin var 
Kärlek/sex/äktenskap (26.4%) och därefter hamnade utbildning på tredje plats (24.5%).  

 

Figur 2. Här illustreras inom vilka kategorier deltagarna ångrade saker, oavsett om man hade gjort eller inte 
hade gjort något inom dessa områden 
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Könsskillnader 
 
 

Vad deltagarna ångrade att de hade gjort och inte hade gjort kunde i vissa fall skilja sig 
beroende på om det var en man eller en kvinna som svarade. Detta märktes tydligt inom 
några av kategorierna (se Tabell 2). Inom kategorin hälsa kan man se en tydlig skillnad 
mellan män och kvinnor i vad de ångrade. Kvinnorna ångrade dubbelt så många saker som de 
inte hade gjort än det som de ångrade att de hade gjort. Chi-två testet visade dock inte på 
någon signifikant skillnad för denna kategori. 

Ett chi-två test av oberoende visade att inom kategorin kärlek/sex/äktenskap fanns det ett 
beroende mellan kön och om man ångrade saker som man hade gjort eller inte hade gjort där 
kvinnor tenderade att ångra saker som de hade gjort i större utsträckning än saker som de inte 
hade gjort medan män tenderade att ångra saker som de hade gjort i lika stor utsträckning 
som saker de inte hade gjort χ2(1, N = 36) = 4.57, p = .032 inom samma kategori. När det 
gäller kategorin fritid/upplevelser/aktiviteter kan man se en skillnad mellan män och kvinnor, 
där kvinnorna ångrade saker som de hade gjort medan ingen av männen ångrade saker som 
de hade gjort. I gruppen kvinnor kan man tydligt utläsa att de ångrade saker som de inte hade 
gjort mer än saker som de hade gjort vilket så även var fallet för männen. Även inom denna 
kategori visade chi-två testet ingen signifikant skillnad mellan könen. Däremot visade chi-två 
testet en signifikant skillnad mellan saker som man ångrade att man hade gjort respektive inte 
hade gjort vilket innebär att det fanns fler som ångrade saker som de inte hade gjort (n = 24) 
än saker de ångrade att de hade gjort (n = 9), χ2(1, N = 33) = 6.82, p = .009.  

När det gällde kategorin sociala normer/brott ångrade kvinnor saker som de hade gjort 
mera än saker som de inte hade gjort, såsom att de hade brutit mot dessa sociala normer och 
kände en ånger. Enligt chi-två testet var det dock ingen signifikant skillnad mellan könen 
men visade istället att deltagarna ångrade saker som de hade gjort mer (n = 23) än saker som 
de inte hade gjort (n = 3), χ2(1, N = 26) = 15.39, p = <.0005. Inom kategorin utbildning 
ångrade en stor del av kvinnorna saker som de inte hade gjort. Dock var chi-två testet inte 
signifikant mellan könen men visade däremot att fler deltagare ångrade saker som de inte 
hade gjort (n = 24) än saker som de ångrade att de hade gjort (n = 11), χ2(1, N = 35) = 4.83, p 
= .028. Inom kategorin jaget kan man enligt tabellen (Tabell 2) utläsa en skillnad inom 
gruppen kvinnor där de ångrade saker som de inte hade gjort mer än saker som de hade gjort. 
Chi-två testet visade inom denna kategori, att saker som deltagarna inte hade gjort ångrades 
mer (n = 18) än saker som de hade gjort (n = 5), χ2(1, N = 23) = 7.35, p = .007. 
 

Tabell 2 

 

Tabell 2: Skillnader mellan vad män respektive kvinnor ångrade mest att de hade gjort samt inte hade gjort. 
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Diskussion 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om det skilde sig i ångerupplevelse mellan att 
ångra saker som man hade gjort och inte hade gjort. Hypotes 1 syftade till att undersöka om 
man upplevde en intensivare ånger relaterat till saker som man hade gjort än till saker som 
man inte hade gjort. Denna hypotes fick inte något stöd då det inte fanns en signifikant 
skillnad i graden av ånger mellan att ångra saker som man hade gjort och saker som man inte 
hade gjort. Hypotes 2 syftade till att undersöka ifall man ångrade saker som låg närmare i tid 
starkare. Denna hypotes fick inte heller något stöd.  Hypotes 3 syftade till att testa om man 
kände en större ånger ju mer allvarligt/viktigt händelsen var för individen. Hypotesen 
bekräftades då ju mer deltagarna ångrade desto allvarligare/viktigare ansågs denna sak vara. 
10 olika livskategorier skapades för att sedan testas inom vilka områden de mesta 
ångerupplevelserna befann sig inom och om det var av att ångra saker som man hade gjort 
eller att ångra saker som man inte hade gjort. 

I likhet med Zeelenberg, Van Den Bos, Van Dijk och Pieters, (2002), kan det vara dem 
omkringliggande orsakerna som påverkar hurvida man kommer att känna ånger över en 
handling eller en icke-handling. Vilken information om tidigare utkomster i liknande 
situationer som de har och som ger vägledning i den nuvarande situationen och hur de 
använder sig av denna påverkar om utkomsten kommer att sluta i en upplevd ånger. Gör de 
tvärtemot dessa indikationer som den informationen om tidigare utkomster ger kan det skapa 
en ånger över utkomsten av handlingen eller icke-handlingen. Det kan vara att det egentligen 
inte finns någon skillnad mellan att ångra saker som man har gjort och saker som man inte 
har gjort utan att det är utkomsterna av tidigare erfarenheter som styr och påverkar om man 
kommer att känna ånger om man inte ändrar sitt handlingsmönster om tidigare information 
pekar i denna riktning. Det är väldigt sällan som man gör något för allra första gången som 
vuxen, ofta finns det någon likhet i de olika valen som man står inför och som kan vägleda en 
att välja det alternativ som kommer att generera minsta möjliga ångerupplevelse.  

Att man upplevde saker som man ångrade att man inte hade gjort som 
allvarligare/viktigare kan bero på att man tidigare hade valt att inte göra en liknande sak som 
den som man nu nämnde i enkäten, så kallad inaction interia (Tykocinski & Pittman, 1998). 
Återigen valde individen att inte agera även fast denna sak var viktig för denne. Detta 
beteende som är ett led i att inte behöva känna ånger, gör att dem ångrar det iallafall när de 
återigen låter bli att inte agera, dock så ångrar de inte i samma utsträckning som de skulle ha 
gjort om de hade valt att göra denna viktiga sak istället för att låta bli. 

Att känna sig ansvarig inför utkomsten kan påverka hur man upplever resultatet och om 
man kommer att känna ånger över en handling eller en icke handling (Zeelenberg, Van Den 
Bos, Van Dijk & Pieters, 2002). Det vi frågade om var hur pass viktigt/allvarligt denna sak 
var för dem och detta kände de starkare över de saker som de ångrade att de inte hade gjort. 
Detta kan bero på de omkringliggande orsakerna till att de valde att inte agera trots att de 
skattade dessa saker som viktigare/allvarligare för dem. Ånger och besvikelse är två 
relaterade känslor (Giorgetta et al., 2012) och det kan vara så att dessa individer känner en 
besvikelse och att de därav inte skattade ångern som högre. De hade kanske velat agera på 
denna händelse som de ångrade att de inte gjorde och detta kan ha påverkat att de skattade 
dessa saker som viktigare/allvarligare. Det kan bero på att någon yttre omständighet gjorde 
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det omöjligt för dem att välja att agera på denna sak och att de då inte kände samma ansvar 
inför valet.  

Då deltagarna var i olika åldrar kan det ha påverkat hur de svarade i vår studie. Jokisaari 
(2003) menade att de äldre inte trodde att de hade en chans att få de ouppfyllda målen att gå i 
uppfyllelse eller på något sätt ersätta dem, medan de yngre trodde tvärtom. Då ju äldre man 
var desto mindre möjligheter man hade att ändra på en händelse. Så en 50 eller 60 åring har 
inte lika många möjligheter som en 20 eller 30 åring till att ändra eller rätta till ett beslut som 
man ångrar, exempelvis har en äldre svårare att påbörja nya studier, byta jobb, hitta ny kärlek 
med mera. Men det kan också vara så att antalet valmöjligheter man har att välja mellan kan 
också påverka hur mycket man ångrar en sak, då ju fler möjligheter man har att fatta eller 
ändra på en beslut/händelse, desto mer ånger, då man står mellan olika val av möjligheter och 
blir osäker på vilken som är bäst. När man då har färre möjligheter är det lättare att göra en 
beslut som man inte kommer att ångra. I dagens samhälle har människor många fler 
möjligheter att välja mellan, vilket gör att det också blir svårare att fatta ett beslut som man 
inte ska ångra, vilket kan ha varit fallet för våra deltagare.  

Kognitiv dissonans minskning påverkar ångerupplevelsen då det är en form av 
ångerminskning genom att man förändrar sina värderingar, attityder och handlingar för att 
inte känna den obehagliga känslan av att det blir en motsättning av ens handling gentemot 
vad man tycker och tänker. Detta är ett led i att minska sin ånger, antingen är man nöjd med 
sin handling och icke handling då de går i samma spår som ens värderingar, åsikter och 
handling, eller så går de emot dessa, antingen ändrar man på sig för att minska den uppkomna 
obehagliga ångerkänslan genom att göra på annat sätt eller att förändra sina tankar för att gå i 
samma led som det valda. Detta är något som vi inte har undersökt och som kan ha påverkat 
ens skattning av sin ångerupplevelse. Vilka var det som använde sig av denna strategi? Alla 
använder sig någon gång av denna, men i vilken utsträckning skedde det i vårt urval av 
deltagare och då de ombads tänka på det?  

Inom kategorin kärlek/sex/äktenskap som var den livskategori som man ångrade mest att 
man hade gjort, ångrade kvinnorna saker som de hade gjort mer än saker som de inte hade 
gjort medan männen ångrade saker i lika stor utsträckning oavsett om det var av en handling 
eller en icke handling inom samma kategori. Även om det i studien var en ojämn fördelning 
mellan könen, hälften så många män som kvinnor, så skulle man ändå kunna tolka det som att 
det är fler kvinnor än män som skattade kärlek/sex/äktenskap som mer ångersamt. Att det 
fanns en könsskillnad inom denna kategori bekräftades med hjälp av ett chi-två test, det vill 
säga att kvinnor tenderade att ångra saker de hade gjort mer än saker de inte hade gjort. 
Galperin et al. (2013) fann en skillnad i ånger av sexuell natur mellan män och kvinnor, 
specifikt ”casual” sex. Män skattade en högre ånger för en icke handling när det kom till 
casual sex än vad kvinnorna gjorde och kvinnorna skattade en högre ånger för en handling av 
casual sex än vad männen gjorde. Denna studie fann ingen skillnad när det gällde att inleda 
ett romantiskt förhållande, vare sig det var en handling eller icke handling. Detta till skillnad 
mot Roese et al., (2006) som fann att kvinnor ångrade handling och icke handling i lika stor 
utsträckning medan männen mer ångrade en icke handling än handling. Denna studie hade då 
ett annat upplägg än den förra genom att denna inte skilde på sexuella interaktioner och 
romantiska förhållanden på samma sätt som den tidigare nämnda. Då vi inte heller skilde på 
kärlek/sex och äktenskap som är en form av romantiskt förhållande kan det vara så att det 
skulle ha sett annorlunda ut om vi hade gjort det. Det var många i vår studie som nämnde just 
sex som ångersamt men även äktenskap. Galperin et al. (2013) fann däremot ett signifikant 



15 

 

  

 

resultat att kvinnor kom att skatta den förväntade ångern över att de inlett ett förhållande som 
de sedan skulle ha kommit att ångra att de inlett högre än vad männen skattade.  

Det man ångrade mest att man inte hade gjort hamnade inom kategorin familj/vänskap 
(19,6 %) och av dessa var det sju svar av män och 22 svar av kvinnor. Kvinnorna dominerade 
inom denna kategori vilket kan bero på hur den sociala kontexten har förändrats under 
historians gång, dagens samhälle strävar mot ett jämställt samhälle, dock skiljer det sig 
fortfarande åt mellan män och kvinnor. Kvinnor ska idag arbeta och tjäna pengar precis som 
männen, men dock skiljer det sig fortfarande åt när det gäller arbetstid. Kvinnorna har sämre 
möjligheter till fasta arbetstider och fasta anställningar jämfört med männen  (Lena 
Bernhardtz, 2013). Att ha en arbetstid som inte är fast utan kan fördelas hur som över veckan 
skapar en konflikt i att kombinera arbete och familj och vänner (Anne Danielsen Rackner, 
2013). Genusförställningar har skilt på män och kvinnor genom tiderna och trots att vi i dag 
går mot ett mer demokratiskt samhälle och en jämställdhet mellan män och kvinnor 
(Backlund & Sjödahl Hayman, 2011), så är det inte riktigt jämställt och gamla 
trosföreställningar om könsrolls fördelningen att kvinnor ska vara den som tar hand om 
familjen och sina vänner lever ännu kvar. Denna kamp mellan att strida för att bli 
självförsörjande och jobba heltid samtidigt som man vill vara den mest optimala vårdhavaren 
av barnen kan skapa denna ånger av att ångra saker som man inte har gjort när det gäller 
kategorin familj/vänskap. 

Jämfört med Roese och Summervilles (2005) metaanalys, där utbildningskategorin var 
störst, var utbildning i vår studie den näst största kategorin som hamnade under saker som 
man ångrade att man inte hade gjort. Det kunde, relaterat till vår studie, handla om att man 
inte hade studerat tillräckligt och att man hade valt fel utbildning. Att det skiljde sig i vårat 
resultat kan dels bero på att de olika studierna som analyserades i metaanalysen undersökte 
deltagare som var just studenter och dels kan det bero på vad vi och författarna till 
metaanalysen valt att inkludera i denna kategori. Det kan även bero på att Roese och 
Summervilles inte skiljde på saker som man ångrade att man hade gjort respektive inte hade 
gjort, medan vi valde att skilja mellan dessa då det var det vi ville undersöka. Även Jokisaari 
(2003) klassificerade det som deltagarna ångrade i elva olika kategorier (utbildning, 
yrke/arbetet, relationer, familj, personlig/själv, släktskap, rikedom, fritid, hälsa, samhälle och 
övrigt). I likhet med metaanalysen (Roese & Summervilles , 2005) låg utbildning högst på 
listan bland kategorierna, där deltagarna bestod av 176 individer som utgjordes av tre 
huvudgrupper: studenter, arbetande människor och pensionärer, där studenter utgjorde den 
största gruppen vilket kan förklara varför utbildning var högst upp på listan. I vilken 
utsträckning deltagarna i vår studie använde sig av förväntans samt ångerförebyggande 
strategier vet vi inte, då vi inte hade med det som variabler i enkäten, men dessa kan ha 
påverkat hur deltagarna upplevde ångern av de saker som de ångrade att de hade gjort samt 
inte hade gjort (Bjälkebring, Västfjäll och Johansson, 2013).  

Denna studie kan användas för att ta bättre beslut och känna mindre ånger genom den 
informationen som framkommit: Ånger går inte att komma ifrån då det är en del av beslut. Så 
att förvänta sig noll ånger är ouppnåeligt, bestämmer man sig för en handling väljer man på 
så vis bort andra beslut och detta det kan vara en tröst. Det man kan göra är att fundera över 
de möjliga beslut man har, finns det någon tidigare information som säger att man borde göra 
på annat sätt än man tidigare gjort och har utkomsten varit negativ, då finns det en indikation 
att man borde göra annorlunda denna gång. Eftersom ånger är ofrånkomligt är det viktigt att 
människor inte låter ångern påverka ens psyke och vardag och istället tänka i banor av vad 
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kan jag lära mig av denna handling och hur kan jag bli en bättre beslutsfattare till nästa gång, 
även om det inte är lätt alla gånger.  

  
Styrkor och svagheter med studien 
 
 

En styrka med studien är upplägget att använda en webbenkät då det är känsligt att tala om 
saker som man ångrar. Att få fram riktiga svar som skildrar verkligheten blir lättare om man 
får sitta i lugn och ro framför en datorskärm då det blir mer anonymt istället för att använda 
sig av pappers enkäter. Närvaron av andra som också fyller i pappers enkäten samt risken att 
de blir oroliga att bli igenkända när de lämnar in den till forskarna är överhängande och kan 
då bidra till att svaren inte skildrar hur det verkligen är för individen. Att Facebook användes 
för att nå ut till deltagare är en styrka i att en större bred i urvalet kunde nås än att exempelvis 
bara riktas in sig på studenter. Facebook är ett socialt medium, ett fenomen i tiden då väldigt 
många i olika åldrar är registrerade på Facebook vilket även innebär att resultatet kan 
generaliseras till andra populationer. Dock kan det brista i och med att äldre människor 
kanske inte använder Facebook i samma utsträckning som de yngre gör. Det externa 
bortfallet blev stort och detta är en nackdel då det kan ha minskat generaliserbarheten av 
resultatet, studien hade fått en större tyngd om det hade varit fler deltagare i studien. Andra 
studier som studerat ånger har haft en del bortfall likaså, detta tror vi är dels på grund av 
människors ovilja att deltaga i enkäter men också att ånger är känsligt att tala om och att även 
tänka på. Då vi hade fyra sorters enkäter där frågorna kom i olika ordning för att testa bort en 
ordningseffekt är det en styrka och visade på att det inte fanns någon ordningseffekt som 
påverkade resultatet. Dem öppna frågorna i att de själva fick berätta om saker som de ångrade 
är en styrka då resultaten som upptäcks är baserade på deltagarnas verkliga ånger. Detta gör 
studien väldigt verklighetsbaserad och viktigt och som gör resultatet mer reliabelt.  

En svaghet med studien var att det blev otydligt i att nämna när det inträffade, händelsen 
som de ångrade att de hade gjort samt inte hade gjort då den bakades in i frågan vad de 
ångrade "Skriv här första saken du ångrar att du har gjort. Ange också för hur länge sedan det 
hände/om det är pågående skriv när det började". Detta gjorde att frågan om när det hände 
missades och många hade inte besvarat denna. Det skulle istället ha varit en egen fråga för att 
förtydliga att de skulle nämna tidpunkten för när det inträffade, detta i syfte att kunna jämföra 
om det finns en tidsmässig skillnad i styrkan av ånger. 

En rad möjliga livskategorier diskuterades för att kunna kategorisera de angivna svaren 
som vi fick genom dem öppna frågorna. Då vi tyckte att vi skulle få för få deltagare i varje 
kategori om vi hade för snäva gränser så breddades dessa och 10 olika livskategorier 
framträdde på så vis (se Tabell 1 i resultatdelen). Vissa svar diskuterades mer än andra då de 
kunde ha placerats in i flera olika kategorier. Ett exempel var när en av deltagarna skrev "fick 
chansen att ha kul med två tjejer samtidigt, men tog inte vara på den chansen och förstörde 
den. Kul= allt i sängen". Detta placerades inom kategorin kärlek/sex/äktenskap då vi tyckte 
att det hade med sex och samlag att göra. Men det kunde även ha placerats inom kategorin 
fritid/upplevelser/aktiviteter då det även kan vara en upplevelse att vara med två tjejer 
samtidigt. Beroende på vilka forskarna är i olika studier så kan det vara att man tycker att 
olika saker hör till olika kategorier och detta kan göra att det är svårt att få ett direkt 
generaliserbart resultat när olika studier visar på olika resultat. Detta är en svaghet rent 
generellt när man vill ha ett givet resultat, men en styrka i denna studie då vi lade ner mycket 
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tid och eftertanke på vad som skulle höra till vilken kategori. En annan svaghet kan vara den 
sneda könsfördelningen då kvinnor utgjorde den största andelen, vilket i sin tur kan ha 
påverkat den interna validiteten. Hade vi haft lika många män som kvinnor hade vi fått 
säkrare resultat för att kunna göra en jämförelse mellan vilka livskategorier män och kvinnor 
ångrade saker inom. 

Validiteten för studien är hög då vi har mätt det vi avsåg att mäta, att ångra saker som man 
har gjort, samt inte har gjort, detta genom upplägget av vår enkät. Vi förklarade vad som 
efterfrågades, att nämna två saker som de ångrade att de hade gjort samt två saker som de 
ångrade att de inte hade gjort. Enkäten var tydligt utformad genom att visa vad de skulle 
svara på genom våra frågor såsom att nämna när det skedde och hur mycket de ångrade det 
samt hur viktigt/allvarligt de skattade dessa saker. Reliabiliteten är hög även om man kan 
fundera på om man verkligen kan likställa två olika personers individuella ånger med 
varandra. Om två individer har skattat sin ånger till en femma, ena individen ångrade att 
denne inte hann säga adjö till sin mormoder innan hon avled och den andra individen ångrade 
att denne inte valde att utbilda sig till brandman innan denne blev för gammal för det. Går det 
att säga att deras ånger är lika stark? Ja det går det enligt oss, för det är individens inre 
referens av att ångra något som bestämmer hur stark den upplever ångern relaterat till en 
händelse.  
 

Vidare forskning 
 
 

Vidare forskning skulle kunna fokusera på de funna områden där den mesta ångern befann 
sig, såsom att varför ångrade man mest saker som man hade gjort inom kärlek/sex/äktenskap 
samt varför ångrade man mest saker som man inte hade gjort inom familj/vänskap, för att på 
så vis kunna utröna varför denna form av ånger uppkommer. Är kategorin för bred, kan man 
snäva in gränserna. Detta för att kunna få en klarare bild av vad det är som man ångrar inom 
kategorin.  

I denna enkät bad vi deltagarna att komma på två saker som de ångrade mest att de hade 
gjort samt två saker som de ångrade mest att de inte hade gjort. Att deltagarna behövde 
komma på två saker av varje form av ånger kan ha blivit för mycket för dem. Att komma på 
två saker av varje kräver en hel del tankeverksamhet samt att det kan röra upp känslor som de 
inte tidigare hade reflekterat över. Ett vidare led i att undersöka den vardagliga ånger som 
människor upplever på detta sätt som vi gjorde, skulle kunna vara att de får nämna en sak av 
varje form av ånger istället för att låta dem komma på två saker. Detta skulle eventuellt kunna 
minska bortfallet då det är tidskrävande och kan vara påfrestande för individen och det skulle 
ändå ge värdefull information om den vardagliga ånger som individen upplever. Vidare 
forskning skulle kunna lägga till frågor som syftar till att undersöka vad individerna ville 
uppnå med sina beslut och om detta infriades samt om utkomsten blev som de önskade. Kan 
det vara omständigheterna som gjorde att även om de ångrade det initiala beslutet så blev det 
bra då omständigheterna gjorde det "rätt" ändå?  

Frågor för att undersöka om det förekommer kognitiv dissonans skulle kunna användas för 
att visa på hur mycket det påverkar resultatet och om det skiljer sig mellan att ångra saker 
som man har gjort samt inte har gjort skulle vara en intressant undersökning. Vidare 
forskning skulle även kunna replikera vår studie men då skilja på kategorin 
kärlek/sex/äktenskap och ha en kategori för sex/kärlek och en för äktenskap för att kunna se 
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om resultatet skiljer sig åt gentemot det resultat som vi fann. Man skulle även kunna utforska 
vad det är inom kategorin kärlek/sex/äktenskap som de ångrar, finns det en faktisk skillnad 
som handlar om relationer eller tillfälligt sex som tidigare studier funnit, då det skiljer sig i 
ångerupplevelse av handling och icke handling.  
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