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BESLUTSFATTANDE – FÖRVÄNTAS MÄNNISKOR FATTA BESLUT 
PÅ OLIKA SÄTT BEROENDE PÅ GENUS?  

 
Sandra Roos 

 
 
Studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur människor beroende 
på genus förväntas hantera situationer som innefattar beslutsfattande. 
Totalt deltog 28 personer från tre olika arbetsplatser som skattade hur 
väl 25 påståenden stämde in på fyra fiktiva personer som presenterades 
med personbeskrivningar. Dessa beskrivningar skiljde sig åt genom 
kön och bekantskap till undersökningsdeltagarna. De kvinnliga fiktiva 
personerna uppfattades som mer rationella och intuitiva än de manliga 
fiktiva personerna. Undersökningsdeltagarna ansåg att de fiktiva 
personerna med samma genus tenderade att besitta positiva egenskaper 
gällande beslutsfattande i större utsträckning än de fiktiva personerna 
med motsatt genus. Kvinnliga försöksdeltagare ansåg att de personer 
som de beskrevs vara nära vän med hade en mindre beroende 
beslutsstil än de som de inte vara nära vän med, medan det motsatta 
förhållandet rådde för män. Sammantaget tyder resultaten på att både 
bedömarens och den bedömdas genus spelar in i bedömningar av andra 
människors beslutsstilar. 

 
Det finns en hel del vardagslögner och en av dom är: jag är helt fördomsfri. Vad är då 
en fördom? Fördomar innefattar bland annat de förväntningar vi människor har på 
varandra vilka skapats från olika håll i vår omvärld (Hogg & Vaughan, 2002). En 
vanligt förekommande fördom är de förväntningar som uppstår beroende på genus, att 
människor förväntas ha olika beteenden och att handla olika beroende på om personen 
är en kvinna eller man. Omvärldens förväntningar på oss utifrån medfött genus påverkar 
oss från födseln, medvetet och omedvetet, och det är därför inte konstigt att dessa 
förväntningar följer och påverkar oss genom livet. Att vara annorlunda är något som 
människor många gånger försöker ta avstånd ifrån och social desirability är ett bias som 
beskriver hur människor, på grund av viljan att passa in, följer omvärldens 
förväntningar. Det kan vara så även om personen inte alltid känner att dessa 
förväntningar är helt befogade (Passer & Smith, 2004; Hogg & Vaughan, 2002).  
 
Vad är det då som förväntas av kvinnor och män gällande uppförande och handling? Är 
det förväntat eller vedertaget att kvinnor ska tänka och handla på ett visst sätt 
exempelvis när de fattar beslut? Uppfattas eller förväntas män vara mer praktiska i sina 
beslut och handlingar än kvinnor? Denna studie avser att undersöka just hur kvinnor och 
män förväntas ta beslut och anledningarna till dessa potentiellt varierande förväntningar.  
 
Beslutsfattande     
De sociala normer som finns i samhället lär vi oss redan på ett tidigt stadium i livet 
genom social learning theory (Wharton, 2005). Genom positiv och negativ förstärkning 
lär barn sig vad respektive genus innehar för karaktärsdrag vilket resulterar i 
könsbetingade handlingar eftersom följden av att handla efter vissa normer belönas eller 
bestraffas genom observation och modellering (Wharton, 2005). En teori som använder 
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sociala stereotyper som typifiering av människor är status characteristics theory. Denna 
teori förklarar hur ett särdrag, ett kännetecken som exempelvis kvinna eller man, bildar 
förväntningar beroende på det statusvärde som kännetecknet har. Genom dessa 
förväntningsformade stereotypiseringar sker kategorisering och ordning skapas i mötet 
med nya människor (Wharton, 2005).  
 
På grund av möjliga stereotypiseringar beroende på genus kan även beslutsfattande 
påverkas av dessa förväntningar och kategoriseringar. Vad grundar vi vårt 
beslutsfattande på? Är det ett mönster vi följer som bildats av omedvetna förväntningar 
från omvärlden? Kanske är beslutsfattande situationsberoende och påverkas av vilken 
position de olika parterna har i den specifika situationen?  
 
Med hjälp av tidigare forskning och egna undersökningar gällande ämnet 
beslutsfattande tog Scott och Bruce (1995) fram fem olika beslutsstilar som beskriver 
människors olika sätt att fatta beslut och de utformade även ett test för att se hur 
människor använder sig av dessa fem stilar. Testet kallas General Decision Making 
Style (GDMS) och består av 25 påståenden (items), fem items per beslutsstil. Scott och 
Bruce (1995) ser människors beslutsfattande som ett invant beteende, något man lärt sig 
fungerar, och det är därför människor använder samma eller liknande form av 
beslutsfattande nästa gång en liknande situation dyker upp. De fem beslutsstilarna är:   

1. The Rational (rationell) style: förnuftsenlig eller logiskt tänkande gällande 
beslutsfattande. Beslutstagaren söker gärna information för att kunna se 
potentiella alternativ och lösningar. 

2. The Intuitive (intuitiv) style: denna stil är mer känslomässig och baseras på 
personens intuition. Beslutstagaren tror sig förstå och förutse det bästa 
alternativet utan att känna till alla fakta. 

3. The Dependent (beroende) style: personen tar ofta hjälp av andra för att komma 
fram till rätt beslut. 

4. The Avoidant (undvikande) style: personen undviker beslutstagande till ”sista 
minuten”.  

5. The Spontaneous (spontan) style: personen tar ofta snabba och spontana beslut 
utan större eftertanke. 

 
De olika beslutsstilarna korrelerar med varandra. Det finns en positiv korrelation mellan 
Intiutive style och Spontaneous style och även mellan Dependent och Avoidant style. 
Rational style korrelerar negativt med Avoidant, Intiutive och Spontaneous style. Scott 
och Bruces (1995) studier visade också att beslutstagarna inte är låsta till att bara 
använda sig av en beslutsstil utan personen kan ta hjälp av andra stilar men de hittade 
inga signifikanta skillnader gällande genus och de olika beslutsstilarna.   
 
Det finns flera studier runt ämnet beslutsfattande men just genusskillnader i 
beslutsfattande är ett forskningsområde som varken är välutforskat eller färdigstuderat. 
Bakewell och Mitchell (2006) gjorde en undersökning för att få större förståelse för om 
kvinnor och män använder sig av olika beslutsstilar i konsumentsammanhang, i detta 
fall shopping, men hittade inga signifikanta resultat som var genusrelaterade. 
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Teorin om socialkonstruktion gällande genus   
Teorin om socialkonstruktion handlar om att människor beroende på genus förväntas 
vara på ett visst sätt redan från tidig ålder (Bordo, 1993; Einarsson & Hultman, 1984). 
Inspirerad av Judith Butler (1993), som anser att könsskillnader inte bara är kroppsliga 
utan även personifieras av sociala normer, undersökte Fagrell (2000) barns uppfattning 
om kön och socialkonstruktion och potentiella skillnader gällande förväntningar 
beroende på genus. Hon utgick från barnens perspektiv då människan tidigt lägger 
grunden för sina värderingar och undersökte hur flickor och pojkar i sju till åtta års ålder 
relaterar och förstår sociala och kulturella relationer. Hon undersökte även vilka 
uppfattningar barnen har på kvinnligt och manligt och hur de ser på sig själva som 
flickor respektive pojkar. Hon inriktade sig bland annat på kön som konstruktion och 
fann att en anledning till att vi talar om kvinnligt och manligt kan bero på att människor 
gärna vill benämna skillnader mellan kvinnor och män (Fagrell, 2000).  
 
Bennet och Sani (2008) undersökte också barns uppfattning av manligt och kvinnligt 
och fann att skillnader mellan könen benämndes. De upptäckte att redan från fem års 
ålder kan tendenser till könsrelaterad identifikation med sociala grupper identifieras, i 
detta fall genus. Fenomenet kallas för självstereotypisering som berör förmågan att se 
egna likheter och olikheter med respektive social grupp (kvinnligt/manligt). Deltagarna 
ombads att vid två olika tillfällen uppskatta dessa med klasskompisar av samma kön och 
skillnaden mellan de två tillfällena var att de vid det andra fick uppskatta likheter och 
olikheter med klasskompisar av det motsatta könet. Resultaten visade att om motsatt 
kön tillkännagavs så blev likheterna större och olikheterna färre mellan deltagarna 
själva och deras klasskompisar av samma kön.   
 
Genus formas alltså till stor del av oss människor exempelvis utifrån skillnader och 
likheter vi tycker oss vara tvungna att konstruera. Därför är stereotypisering av genus en 
viktig del av teorin om social konstruktion. Det räcker inte att kvinnor och män är olika 
rent biologiskt utan människor väljer att könsmärka exempelvis beteenden, färger och 
ord. Handlingar och attribut blir stereotypiserade till respektive genus men kvinnligt och 
manligt uppfattas även ofta som varandras motsatser (Fagrell, 2000). Vi människor lär 
oss redan från tidig ålder att associera olika saker till respektive kön och dessa saker blir 
genusrelaterade könsmarkörer. Ett bra exempel är färg, där blått ofta representerar 
maskulint och rosa feminint. Detta kallas könskategorisering och leder därmed till olika 
könsroller. Kategorisering av roller formar det som ses som ”normalt” till respektive 
roll och det som upplevs att inte passa in mellan dessa ramar anses som onormalt 
(Bennet & Sani, 2008; Fagrell, 2000). Det finns dock studier som visar på förändring 
gällande denna stereotypisering då särdrag och kännetecken som uppfattats som 
könsstereotypiserade inte längre kopplas till genus (Kusterer, 2008).  
 
Social-Role Theory 
Teorin om socialkonstruktion, då människors förväntningar beroende på eget och andras 
genus ligger i fokus, kan kopplas till teorin om sociala roller (SRT). Alice Eagly (1987) 
menar enligt SRT att könsskillnader i sociala beteenden beror mer på influenser och 
förväntningar i sociala roller än på biologi, att människor påverkas och formas 
omedvetet av den sociala omgivningen och dess förväntningar beroende på genus. På 
grund av dessa förväntningar formas de könsstereotyper och de könsstereotypiska 
beteenden som människor förväntas anpassa sig efter. Medvetet och omedvetet formas 



 5 

förväntningar beroende på individens socialt identifierade kön (Eagly, 1987). SRT och 
teorin om social konstruktion är väldigt lika men skiljer sig åt då social konstruktion har 
mer fokus på hur genus formas från tidig ålder genom förväntningar från omvärlden, 
exempelvis flicka-rosa och pojke-blått. SRT fokuserar på de sociala roller vi förväntas 
ha och dagligen tilldelas beroende på situation. Sociala konstruktioner kan alltså ses 
som mer konsekventa och långvariga förväntningar på beteende medan SRT kan 
påverka oss olika från situation till situation. Ett exempel på denna teori är att när en 
kvinna förväntas vara mjukare i sitt sätt att bemöta människor jämfört med vad en man i 
samma situation förväntas vara och detta kan enligt SRT leda till att personen antar den 
väntade rollen/egenskapen. I detta sociala sammanhang anpassar sig ofta individen efter 
de förväntningar andra människor i sammanhanget har. Människor uppfattar de sociala 
förväntningar som finns i sociala sammanhang och rättar sig sedan därefter vilket skulle 
kunna tala för att beslutsstilar kan förväntas skifta beroende på situation och genus.  
 
Enligt SRT upptar kvinnor och män omedvetet dessa roller, och allt beroende på hur 
omgivningen vi lever i ser ut och vilka förväntningar människor runt omkring oss har på 
respektive roll och genus (Eagly, 1998).  
 
Könsstereotyper  
Rent biologiskt är kvinnor och män skapta på olika sätt vilket medför att vi har olika 
förutsättningar beroende på genus. Vi förväntas också uttrycka dessa olikheter genom 
könsrelaterade attribut och ett sådant exempel är offentliga toaletter. Olika symboler på 
respektive toalettdörr representerar damernas och herrarnas. Cranny-Francis, Warring, 
Stavropoulos och Kirkby (2003) förklarar det genom att det förväntas vara en synlig 
skillnad mellan kvinnor och män som då identifieras genom fysiska attribut och/eller 
klädsel. I fallet med offentliga toaletter så har symbolen på kvinnors toalett en kjol och 
symbolen på männens toalett byxor. Symbolerna talar alltså om att det är en synlig 
skillnad mellan kvinnor och män och dessa skillnader har vi människor lärt oss koppla 
till respektive kön. Eftersom stereotypisering sorterar upp människor i olika grupper, 
exempelvis kön och att kvinnor bär kjol och män bär byxor, så blir detta ofta fel 
eftersom den förväntade synliga skillnaden inte alltid stämmer Exempelvis har inte alla 
kvinnor kjol och alla män har inte byxor. Detta beror på att stereotypiseringen bland 
annat bestäms utanför den grupp av människor som stereotypiseras. Andra människor 
bestämmer alltså vad som skall kopplas till den formade stereotypen och vilka 
människor som hör därtill (Cranny-Francis et al., 2003).  
 
Stereotypisering av kön förstärks av de kvinnliga och manliga attribut som är medfödda. 
Kvinnor kan ses som mer benägna att vara känsliga, emotionella och omhändertagande 
på grund av förmågan att bära ett barn i sin mage. Denna medfödda förmåga kan också 
bidra till att kvinnor ses som mer benägna att vara irrationella i större utsträckning än 
män eftersom en ökad emotionell natur ofta setts som en snabbare väg till galenskap. 
Män kan däremot ofta ses som mer benägna att vara rationella, beskyddande, auktoritära 
och vara mer avlägsna som personer (Cranny-Francis et al., 2003; Wahl, Holgersson, 
Höök & Linghag, 2001).  
 
En annan orsak till könsstereotypisering kan vara att män exempelvis ofta är fysiskt 
större och starkare än kvinnor och på grund av det är det mer troligt att män jobbar med 
fysiskt tyngre arbeten. Detta genererar ofta i att arbeten ofta könskategoriseras och 
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därefter associeras till respektive kön (Eagly, Beall & Sternberg, 2004; Fagrell, 2000; 
Wahl et al., 2001). Resultatet blir att tankar kring skillnader i genus förstärks och vi lär 
vi oss tidigt att män och kvinnor är mer eller mindre (an)passade för olika jobb. Enligt 
Fagrell (2000) uppfattar vi redan från tidig ålder vissa yrken som mer eller mindre 
lämpliga för respektive genus. Yrken och positioner som ses som mer omhändertagande 
och mer emotionellt krävande, exempelvis barnmorska och att arbeta på dagis, betraktas 
som kvinnliga arbeten. De yrken och positioner som är maskulint betingade, såsom 
polis och statsminister, betraktas som manligt. Även här ser vi mönster som kan spåras 
till hemmet, män förväntas vara auktoritära, stora och starka medan kvinnor förväntas 
vara mer omhändertagande (Fagrell, 2000).  
 
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur människor, beroende på 
genus, förväntas hantera situationer som innefattar beslutsfattande. Anledningen till 
tanken att genus skulle kunna påverka människors tankar om detta är på grund av 
potentiella fördomar gällande genus som kan figurera i samhället, teorin om 
socialkonstruktion gällande genus, social-role theory och rådande könsstereotyper. En 
första hypotes är att förväntad beslutsstil är olika beroende på beslutfattarens genus. En 
andra hypotes är att förväntningarna på beslutstagarna är olika beroende på bedömarens 
genus.  
 
Mätningen skedde genom att undersökningsdeltagarna fick skatta hur väl 25 påståenden 
stämde in på fyra fiktiva personer varav två var kvinnor och två var män. Deltagarnas 
skattning förväntades påverkas beroende på de fiktiva personernas namn (kvinnligt eller 
manligt) och undersökningsdeltagarnas egna genus. Syftet var att undersöka potentiella 
skillnader i hur undersökningsdeltagarna skattade de 25 påståendena beroende på: 
deltagarnas biologiska genus (kvinna/man) och de fiktiva personernas genus 
(kvinna/man). 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna i denna studie var anställda från tre olika arbetsplatser, två 
lokaliserade på västkusten och en i Stockholm. De tre arbetsplatserna kontaktades 
personligen, via dess chefer, för att först höra om det fanns intresse av att delta i 
undersökningen. Två utav de kontaktade cheferna var andra linjens chefer, en kvinna 
och en man, och en chef var första linjens chef och var man. Alla tre arbetsplatserna 
hade både kvinnliga och manliga chefer på olika positioner inom organisationerna. På 
en arbetsplats var totalt 95 % av dem som arbetade inom organisationen kvinnor varav 
87 % kvinnor på chefsposition. På den andra arbetsplatsen var ca 10 % kvinnor av dem 
som totalt jobbade inom organisationen, och även på chefsposition var 10 % kvinnor. På 
den tredje arbetsplatsen var könsfördelningen 50/50 och på chefspositioner var 40 % 
kvinnor. Totalt deltog 28 personer i undersökningen varav 15 var kvinnor och 13 var 
män i åldrarna 32 till 61. Det sammanlagda bortfallet var 40 personer (59 %). På en 
arbetsplats skickades enkäten ut till 23 personer med ett bortfall på 18 personer (78 %). 
På en annan arbetsplats skickade enkäten till 15 personer vilket gav ett bortfall på sju 
personer (47 %). På den tredje arbetsplatsen skickade enkäten till 30 personer och där 
var bortfallet var 15 personer (50 %). Könsfördelning av det totala antalet tillfrågade 
undersökningsdeltagare och därmed bortfallets könsfördelning är okänd eftersom 
respektive chef själva valde vilka enkäten skickades till. I efterhand skulle denna 
information vara intressant, men får läggas större vikt vid i ytterligare forskning. 
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Undersökningsdeltagarnas erfarenhet av kontakt med chefer varierade, bland annat 
beroende på hur länge undersökningsdeltagarnas egen arbetslivserfarenhet och hur 
länge de haft sitt nuvarande jobb (allt ifrån två år som av undersökningsdeltagaren 
benämnde som ”relativt liten erfarenhet” till 30 års arbetslivserfarenhet och 
undersökningsdeltagare som benämnde sin erfarenhet som ”stor och lång”). Angående 
tidigare kontakt med kvinnliga och manliga chefer hade majoriteten av 
undersökningsdeltagarna haft mest manliga chefer (73 %). 
 
Instrument 
Det instrument som användes var en webbenkät bestående av tre delar. I första delen 
ställdes kortare frågor angående undersökningsdeltagarens ålder, kön, nuvarande 
anställning, erfarenhet av chefer samt deltagarens egen erfarenhet om jobbrelaterat 
beslutsfattande. I andra delen av enkäten fick undersökningsdeltagarna läsa fyra korta 
beskrivningar av fyra olika fiktiva personer. En kvinna och en man beskrevs som nära 
vänner till dem och den andra kvinnan och mannen beskrevs som personer deltagarna 
inte kände så väl. Varje beskrivning följdes av 25 påståenden (items) som deltagarna 
fick ranka beroende på om hur de tyckte påståendena passade in på den beskrivna 
personen. Påståendena var tagna från General Decision Making Style, GDMS (Scott & 
Bruce, 1995) och var exempelvis ”Hon/han fattar ofta impulsiva beslut” och ”Hon/han 
tar råd av andra när hon/han fattar viktiga beslut”. Rankingskalan gick från ett till fem 
där ett betydde ”stämmer inte alls” och fem betydde ”stämmer helt”. I den tredje delen 
fick undersökningsdeltagarna besvara fem avslutande frågor angående egna erfarenheter 
av manliga och kvinnliga chefer. De tre arbetsplatserna slogs ihop till två grupper när 
analysen genomfördes, detta eftersom data från enbart fyra undersökningsdeltagare från 
en arbetsplats var fullgoda att använda. 
 
Procedur 
Efter muntlig acceptans från de tre cheferna skickades ett mail ut för att skriftligt 
beskriva undersökningen och för att respektive chef skulle titta igenom och godkänna 
enkäten. I mailet förklarades att undersökningsdeltagarna först inte skulle få veta att det 
är just möjliga skillnader i genus som är studiens huvudsakliga intresse, detta för att 
deltagarna inte skulle påverkas av just genusinriktningen. Sedan följde ännu en 
presentation av studien, den presentation som underökningsdeltagarna skulle läsa innan 
de fyllde i enkäten. Presentationen nämnde alltså inte undersökningens egentliga 
intresse, vilket var att undersöka möjliga skillnader i genus utan angav bara att studien 
handlar om chefer och beslutsfattande. I slutet av detta mail kan deltagaren klicka på en 
länk och enkätundersökningen börjar. Respektive chef skickade därefter tillbaka ett 
godkännande av enkäten och då skickades ett nytt mail, med den senare beskrivningen 
och länken till enkäten, tillbaka till de tre cheferna. Mailet skickade de i sin tur vidare 
till delar av sina anställda på respektive arbetsplats. Efter en vecka skickades ett nytt 
mail till de tre cheferna där de ombads påminna sina anställda om att alla svar är viktiga 
och deras medverkan mycket uppskattad. När enkäten fyllts i av respektive deltagare 
skickades den automatiskt till en databas och det insamlade materialet överfördes sedan 
till ett SPSS-dokument för att kunna analyseras. Cheferna blev även tillfrågade om de 
var intresserade av en rapport om hur resultaten blev för just deras arbetsplats, vilket 
alla tre var mycket intresserade av. Organisationernas resultat kommer att 
sammanställas och presenteras vid ett senare tillfälle separat och därefter skickas till 
respektive arbetsplats. 
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Etiska principer 
Undersökningsdeltagarna fick först skriftlig information angående studiens uppläggning 
och allmänna syfte och fick därefter godkänna sin medverkan genom att fortsätta fylla i 
webbenkäten. Deltagarna meddelades även om hur lång tid enkäten förväntas ta, 
dokumentation, hur resultaten kommer att användas, vilka som kommer at ta del av 
insamlad data och att undersökningsdeltagarna kommer att få tillgång till den färdiga 
uppsatsen. Undersökningsdeltagarna fick även information om etiska regler angående 
anonymitet, författarens tystnadsplikt gällande insamlade data, att intervjun är frivillig 
och att undersökningsdeltagaren när som helst får avbryta sin medverkan (Holme & 
Krohn Solvang, 1997).  
 

Resultat  
 
Tabell 1 visar medelpoäng på de olika beslutstilarna som undersökningsdeltagarna 
ansåg de olika fiktiva personerna (Marie, Eva, Henrik, och Klas) borde ha, där den 
maximala poäng som kunde uppnås för en beslutsstil var 25. Som kan ses i tabell 1, så 
låg beslutstilspoängen för en beslutstil runt 13-16 vilket är normalnivån för en 
beslutsstil. 
 
Tabell 1. Medelvärden på beslutsstilspoäng som deltagarna ansåg att de olika fiktiva 
personerna hade. 
 
 
 
Fiktiv person           Beslutsstil   
 Rationell Intuitiv Beroende Undvikande Spontan 
      
Marie (Nära vän) 15,57 16,18 15,11 14,75 14,14 
Eva (Ej nära vän) 15,32 16,04 15,07 15,00 14,04 
Henrik (Nära vän) 14,89 15,79 14,86 14,64 14,50 
Klas (Ej nära vän) 14,79 15,21 14,71 14,68 13,46 

 
Två multivariata variansanalyser (MANOVA) med företagstillhörighet respektive kön 
hos senaste chef som oberoende variabel och beslutsstilsskattningar för de fyra olika 
fiktiva personerna som beroende variabler visade ingen signifikant effekt. 
Företagstillhörighet och kön hos senaste chef uteslöts därför som faktorer i de fortsatta 
univariata analyser (ANOVA) som utfördes.  
 
För att undersöka determinanter av uppfattad beslutsstil gjordes en ANOVA på varje 
beslutsstilsvariabel med kön hos fiktiv person och bekantskap med fiktiv person som 
inomgruppsvariabler och kön hos försöksdeltagare som mellangruppsvariabel. 
Signifikansnivån sattes till 0,10 beroende på det låga antalet försöksdeltagare. Detta 
medför att resultaten skall uppfattas som tentativa. Följande signifikanta resultat erhölls. 
 
Kvinnliga fiktiva personer uppfattades som mer rationella, F(1,26) = 3,396, p = 0,077, 
men också som mer intuitiva, F(1,26) = 3,611, p = 0,069, i sina beslutsstilar  än vad 
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fallet var för manliga fiktiva personer. Vidare erhölls en signifikant interaktion mellan 
kön hos undersökningsdeltagare och bekantskap med fiktiv person (vän, ej nära vän) 
gällande den beroende beslutsstilen, F(1,26) = 3,113, p = 0,089. Kvinnliga 
försöksdeltagare ansåg att de personer som de beskrevs vara nära vän med hade en 
mindre beroende beslutsstil (M = 14,27) än de som de inte vara nära vän med (M = 
14,70), medan det motsatta förhållandet rådde för män (nära vän, M = 15, 81 och inte 
nära vän, M = 15, 12). Slutligen erhölls en signifikant (p < 0,10) interaktion mellan kön 
hos undersökningsdeltagare och kön hos fiktiv person gällande den undvikande 
beslutsstilen, F(1,26) = 3,100, p = 0,090. De kvinnliga undersökningsdeltagarna 
skattade att de manliga fiktiva personerna var mer undvikande i sin beslutsstil (M = 
14,73) än de kvinnliga fiktiva personerna (M = 14,33), medan det motsatta gällde för de 
manliga undersökningsdeltagarna (kvinnliga fiktiva personerna, M = 15, 39 och manliga 
fiktiva personerna, M = 14, 58). Försöksdeltagarna tenderade alltså att se personer av 
motsatt kön som mer undvikande än personer med samma kön som de själva.  
 
För att ytterligare undersöka om deltagarna uppfattar att beslutsfattande skiljer sig åt 
beroende på genus ombads undersökningsdeltagarna även beskriva sin upplevelse av 
eventuella skillnader mellan manliga chefer och kvinnliga chefer. Av de 28 
undersökningsdeltagarna ansåg nio stycken att det inte fanns några skillnader mellan 
manliga och kvinnliga chefer. Av dessa skrev en ”inte direkt”, en annan skrev ”inte 
mycket” och en beskrivning löd ”inga större skillnader”. För fyra av de resterande 19 
undersökningsdeltagare så framgick det inte om de ansåg att det var manliga eller 
kvinnliga chefer som ansågs vara bättre och exempelvis skrev en deltagare ”… 
annorlunda ledarstil. Mer resonerande beslutsfattandet går annorlunda till”. Av de 
resterande 15 deltagarna ansåg 11 undersökningsdeltagare att kvinnor var bättre chefer. 
En undersökningsdeltagare ansåg att män var sämre chefer och två 
undersökningsdeltagare uttryckte att män var bättre chefer. 
 
 

Diskussion 
  
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur människor beroende på 
genus förväntades hantera situationer som innefattade beslutsfattande. Därför fick 
deltagarna skatta olika fiktiva personers beslutsstilar. De fiktiva personbeskrivningarna 
skiljde sig med avseende på kön och deras relation till deltagarna.  Den första hypotesen 
var att den förväntade beslutsstilen skulle vara olika beroende på beslutfattarens genus, 
alltså att kvinnor och män förväntas ha olika beslutsstilar, vilken bekräftades då de 
kvinnliga fiktiva personerna uppfattades som mer rationella men också som mer 
intuitiva i sina beslutsstilar än vad fallet var för de manliga fiktiva personerna.  
 
Beslutsfattande enligt den rationella beslutsstilen innebär ett förnuftsenligt resonemang 
eller logiskt tänkande gällande beslutet och beslutstagaren söker gärna information för 
att kunna se potentiella alternativ och lösningar. Den intuitiva beslutsstilen är mer 
känslomässig och baseras på personens intuition då denne tror sig förstå och förutse det 
bästa alternativet utan att känna till alla fakta (Scott & Bruce, 1995). Egenskaperna som 
båda dessa beslutsstilar innefattar uppfattas av författaren av denna studie som positiva 
och resultaten kommer därför att diskuteras och tolkas som att även 
undersökningsdeltagarna ser dessa egenskaper som positiva. Som tidigare nämnt kan 
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kvinnor anses ha ökad benägenhet att vara känsliga, emotionella och omhändertagande 
på grund av förmågan att bära ett barn i sin mage. Denna medfödda förmåga kan också 
bidra till att kvinnor ses som mer benägna att vara irrationella i större utsträckning än 
män eftersom en ökad emotionell natur ofta setts som en snabbare väg till galenskap. 
Män däremot ses ofta som mer benägna att vara rationella, beskyddande, auktoritära och 
mer avlägsna som personer (Cranny-Francis, Warring, Stavropoulos & Kirkby, 2003; 
Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001).  
 
Varför uppfattas då kvinnor i denna studie vara både mer rationella och intuitiva än män 
i sina beslutsstilar? Om det antas att detta inte är ett slumpartat resultat så kanske den 
betingade maskulinitet och auktoritet som Fagrells (2000) studie visade, att vi redan 
från tidig ålder uppfattar vissa yrken och positioner som mer genusrelaterade, här inte är 
dominant. I Fagrells (2000) studie redovisas data på att män ofta kan förväntas vara 
auktoritära, stora och starka medan kvinnor förväntas vara mer omhändertagande, vilket 
då denna studies resultat både dementerar (kvinnor mer rationella) och bekräftar 
(kvinnor mer intuitiva). Uppfattningen av könsstereotypiserat beslutsfattande är istället 
en kombination av användbara egenskaper som logiskt tänkande och intuitivt kännande 
istället för att stereotypisera beslutsfattandet till äldre synen av manliga och kvinnliga 
egenskaper. Gällande teorin om sociala konstruktioner som innebär att människor 
beroende på genus förväntas vara på ett visst sätt redan från tidig ålder (Bordo, 1993; 
Einarsson & Hultman, 1984) och därför uppfyller samhällets förväntningar kan detta 
resultat peka på en mindre könsstereotypiserad utveckling av samhällets sociala 
konstruktioner. En förklaring kan vara att det i Sverige idag finns en tendens att bedöma 
kvinnor mer positivt än män. Detta kan underlättas av att gällande stereotyper inte 
längre är helt aktuella (Kusterer, 2008). Dessutom kan man spekulera om rationalitet nu 
har en mer ”kvinnlig” betydelse genom att termen kan förknippas med egenskaper som 
klokhet och mognad och inte bara med traditionellt manliga stereotyper som rätlinjighet 
och logik i tänkandet. Vidare har synen på emotionalitet (som kan kopplas till den 
intuitiva beslutsstilen) fått positiva associationer när man använder uttryck såsom 
emotionell kompetens. Allt detta kan förklara tendensen att kvinnor bedöms mer 
positivt än män i denna studie.  
  
Den andra hypotesen var att förväntningarna på beslutstagarna är olika beroende på 
bedömarens (undersökningsdeltagarens) genus. Resultaten visade en signifikant 
interaktion mellan kön hos undersökningsdeltagare och bekantskap med fiktiv person 
(nära vän, ej nära vän) gällande den beroende beslutsstilen då de kvinnliga 
undersökningsdeltagarna ansåg att de personer som de beskrevs vara nära vän med hade 
en mindre beroende beslutsstil än de som de inte vara nära vän med. Det motsatta 
förhållandet rådde för män då de ansåg att personer de beskrevs vara nära vän med har 
en mer beroende beslutsstil än personer de beskrevs inte vara nära vän med. Enligt den 
beroende beslutsstilen tar personen ofta hjälp av andra för att komma fram till rätt beslut 
(Scott & Bruce, 1995). Detta kan tolkas både som en positiv och negativ egenskap att 
besitta. En tanke är att ta hjälp av andra genom socialt stöd och som ”bollplank” av 
tankar och idéer kan uppfattas som både positivt och negativt på grund av minskad 
subjektivitet i båda bemärkelser. Positivt eftersom andra personers åsikter och idéer 
bearbetas och kanske bidrar till ett mindre subjektivt laddat beslut i den mening att 
beslutet inte är helt personligt färgat. Negativt eftersom det kan uppfattas som att 
personen låter andra människor styra dennes beslut viket kan leda till ett mindre 
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subjektivt laddat beslut i den mening att den personliga färgningen av beslutet helt 
utesluts. En potentiell anledning till detta resultat kan vara att de kvinnliga och manliga 
undersökningsdeltagarna tolkar egenskapen av att vara beroende av andra människor på 
olika sätt, exempelvis att kvinnor ser det som en negativ egenskap och kvinnor som en 
negativ egenskap eller tvärtom. Kanske är detta resultat även en produkt av den 
stereotypa synen av manligt och kvinnligt där män ofta ses som mer benägna att vara 
auktoritära (Cranny-Francis, Warring, Stavropoulos & Kirkby, 2003; Wahl, Holgersson, 
Höök & Linghag, 2001). Detta skulle kanske kunna tolkas som att män och kvinnor 
även är olika i sitt tänkande då hierarki och auktoriteter enligt ovanstående stereotyp gör 
att män ser auktoritet och beroende som något positivt och kvinnor uppfattar styrningen 
och beroendet av andra som negativt. 
 
Könsrelaterad identifikation och/eller självstereotypisering, alltså förmågan att se egna 
likheter och olikheter med sociala grupper (exempelvis nära vänner respektive ej nära 
vänner, manligt respektive kvinnligt) kan vara en möjlig förklaring till att egenskapen 
av beroendet av andra människor tolkas som att en social grupp ser det som en positiv 
egenskap och en annan ser det som en negativ egenskap att besitta. Bennet och Sani 
(2008) undersökte barns uppfattning av manligt och kvinnligt och fann att skillnader 
mellan könen benämndes. De upptäckte att redan från fem års ålder kan tendenser till 
könsrelaterad identifikation med sociala grupper identifieras, i deras fall genus. 
Resultaten visade att om motsatt kön tillkännagavs så blev likheterna större och 
olikheterna färre mellan deltagarna själva och deras klasskompisar av samma kön. I 
denna studies fall kan de sociala grupperna ses som nära vänner respektive ej nära 
vänner och resultatet kan bekräftas genom tolkningen att alla undersökningsdeltagare 
identifierar sig med sina nära vänner, alltså skattar likheten med den gruppen och det 
som anses som positiva egenskaper. Antagandet att de kvinnliga 
undersökningsdeltagarna tolkar den beroende beslutsstilen som negativ gör att nära 
vänner inte ses som beroende vilket de även själva identifierar sig med. De manliga 
undersökningsdeltagarna tolkar den beroende beslutsstilen som positiv och anser att de 
människor de känner väl är mer beroende i sitt beslutsfattande och identifierar sig med 
denna grupp. Att handlingar och attribut blir ofta stereotypiserade till respektive genus 
och att kvinnligt och manligt uppfattas ofta som varandras motsatser (Fagrell, 2000) 
bekräftas här genom att de kvinnliga och manliga undersökningsdeltagarnas resultat 
visar på motsatta förhållanden gällande den beroende beslutsstilen.  
 
Resultaten visade även en signifikant interaktion mellan kön hos 
undersökningsdeltagare och kön hos fiktiv person gällande den undvikande beslutsstilen 
då de kvinnliga undersökningsdeltagarna skattade att de manliga fiktiva personerna var 
mer undvikande i sin beslutsstil än de kvinnliga fiktiva personerna. Även här gällde det 
motsatta för de manliga undersökningsdeltagarna. Försöksdeltagarna tenderade alltså att 
se personer av motsatt genus som mer undvikande än personer med samma genus som 
de själva. Enligt den undvikande beslutsstilen undviker personen beslutstagande till 
”sista minuten” (Scott & Bruce, 1995). Undvikande kan tolkas som en mindre positiv 
egenskap. Även denna interaktion är i linje med Bennet och Sanis (2008) resultat 
gällande könsrelaterad identifikation och självstereotypisering med sociala grupper, i 
och med att man tenderar att ha en mer positiv bild av beslutsstilen hos personer av 
samma kön än personer med motsatt kön. 
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En annan teori som även kan vara viktig gällande tolkandet av denna studies resultat är 
Social-Role Theory (SRT) som fokuserar på de sociala roller vi förväntas ha och 
dagligen tilldelas beroende på situation. Till skillnad från teorin om sociala 
konstruktioner antar SRT människor påverkas olika från situation till situation vilket 
innebär att resultaten i denna studie kanske skulle se annorlunda ut om de fiktiva 
personerna beskrevs ta beslut i olika situationer (Eagly, 1998).  
 
Det kan även vara intressant att diskutera undersökningsdeltagarnas medelvärden 
gällande skattningen av beslutsstilarna. Generellt var medelvärdena på normalnivå för 
alla beslutsstilarna vilket visar på en icke-extrem inställning till någon av 
beslutsstilarna. En tanke är att undersökningsdeltagarna kanske upplever att alla 
människor, oberoende genus, har lite av alla beslutsstilar eller att en blandning av alla 
beslutsstilar leder till bra beslut. 
 
En möjlig förklaring till studiens resultat, kan vara att antalet undersökningsdeltagare 
inte var så många vilket resulterar i att några generella slutsatser gällande större 
populationer i detta fall inte kan fastställas. En potentiell förklaring till att bortfallet blev 
så stort skulle kunna vara enkätens format som var en webbenkät med 100 påståenden 
som undersökningsdeltagarna skulle skatta med fyra olika personbeskrivningar på 
fiktiva personen som utgångspunkt. Då antalet påståenden var många (25 per fiktiv 
person) och även likadana skulle denna upprepning kunna påverka 
undersökningsdeltagarnas skattning av påståendena på så sätt att de kanske inte läste 
vare sig personbeskrivningarna eller påståendena ordentligt. Att undersökningen gjordes 
på Internet kan tänkas ha påverkat det stora bortfallet så enkäten kanske slutade fungera 
eller helt enkelt inte fungerade från början. Förutom att det var vissa som helt enkelt 
valde att inte medverka i undersökningen fanns det data som var ofullständig och kunde 
därför inte användas vilket också räknas som bortfall. En annan aspekt till varför 
bortfallet var så stort var att undersökningen gjorde på arbetstid vilket kan ha påverkat 
undersökningsdeltagarnas intresse och prioritering av undersökningen. Kanske kände de 
sig stressade av att det tog upp för mycket arbetstid vilket även kan vara en anledning 
till att inte starta om undersökningen om webbenkäten krånglade, detta trots att cheferna 
gett tillåtelse till att undersökningen fick göras under arbetstid.  
 
En annan sak som kan ha påverkat studiens resultat kan vara att de tre cheferna själva 
valde vilka som skulle ta del av undersökningen på respektive arbetsplats. De kan 
exempelvis ha skickat enkäten till personer de visste var intresserade av ämnet eller till 
personer inom organisationen cheferna vet har tillgång till dator. De kan även ha skickat 
till de personer de vet skulle besvara enkäten till den egna organisationens fördel, 
exempelvis människor som enligt cheferna besitter egenskapen och viljan att vara 
fördomsfri. Trots vetskapen om dessa risker genomfördes undersökningen på detta sätt 
för att inga personliga uppgifter (i detta fall emailadresser) om deltagarna skulle lämnas 
ut. Detta med anledning för att deltagarna inte skulle känna sig utlämnade eftersom 
ämnet kan upplevas som känsligt på grund av att undersökningen ber om deltagarnas 
egna förväntningar. Social desirability kan också vara en förklaring till avsaknaden av 
skillnader då undersökningsdeltagarna kanske skattade efter vad de tror är önskvärda 
förväntningar och inte vad de kanske egentligen anser att det finns för skillnader (Passer 
& Smith, 2004).  
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Validiteten i denna undersökning är tillfredställande, då studien utformades från det 
redan utformade och testade GDMS-skalan (Scott & Bruce, 1995) och enbart färdiga 
påståenden från testet användes vilket gör att studien undersöker det som avses att mäta. 
Undersökningens reliabilitet hade dock kunnat förbättras eftersom undersökningens 
pålitlighet påverkats av utförandet som potentiellt var anledningen till det stora 
bortfallet (Holme & Krohn Solvang, 1997: 163).  
 
Som tidigare nämnts finns det få studier gällande ämnet beslutsfattande och genus och 
precis som Bakewell och Mitchells (2006) undersökning gällande kvinnor och mäns 
beslutsstilar i konsumentsammanhang kunde inga generella slutsatser dras. 
Sammanfattningsvis så bekräftade resultaten från denna studie båda de ställda 
hypoteserna då skillnader visades beroende på beslutfattarens genus, alltså att kvinnor 
och män förväntas ha olika beslutsstilar, då de kvinnliga fiktiva personerna uppfattades 
som mer rationella men också som mer intuitiva i sina beslutsstilar än vad fallet var för 
de manliga fiktiva personerna. Den andra hypotesen gällande ifall förväntningarna på 
beslutstagarna är olika beroende på bedömarens (undersökningsdeltagarens) genus 
bekräftades då resultaten visade en signifikant interaktion mellan kön hos 
undersökningsdeltagare och bekantskap med fiktiv person (nära vän, ej nära vän) 
gällande den beroende beslutsstilen. De kvinnliga undersökningsdeltagarna ansåg att de 
personer som de beskrevs vara nära vän med hade en mindre beroende beslutsstil än de 
som de inte vara nära vän med. Det motsatta förhållandet rådde för män. En signifikant 
interaktion visades även mellan kön hos undersökningsdeltagare och kön hos fiktiv 
person gällande den undvikande beslutsstilen då de kvinnliga undersökningsdeltagarna 
skattade att de manliga fiktiva personerna var mer undvikande i sin beslutsstil än de 
kvinnliga fiktiva personerna. Även här gällde det motsatta för de manliga 
undersökningsdeltagarna.  
 
För framtida forskning skulle det vara intressant med fortsatta studier gällande dessa 
resultat men även att studera människors uppfattning om vilka egenskaper som 
uppfattas som positiva och negativa och varför. Det kan vara intressant att undersöka 
om det är skillnad på positiva och negativa egenskaper beroende på vilken situation 
personen är i men även vilken position och/eller funktion människor har. En annan 
intressant tanke gällande fortsatt forskning är att undersöka hur människor uppfattar 
skalor och skattning och ifall det är någon skillnad mellan män och kvinnor. För hur 
stereotypiseringar figurerar i människors dagliga liv växte intresset för att få en ökad 
förståelse även för hur vårt eget biologiska kön kan påverka förväntningar på hur andra 
ska bete sig beroende på genus.  
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