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BESLUTSFATTANDE - FINNS DET SKILLNADER I HUR 

KVINNOR OCH MÄN FATTAR BESLUT?  

  

Maria Sköld 

 

 

Beslutsfattande är en komplex process. Den är inte alltid 

rationell och förutsägbar, utan påverkas av en mängd faktorer. 

Hur man fattar beslut beror på individuell beslutsstil (Galotti, 

2002; Scott & Bruce; 1995). Huvudsyftet med denna studie var 

att undersöka ett eventuellt samband mellan beslutsstil och kön.  

En webbenkät besvarades av 70 studenter. Resultatet visade att 

av de fem undersökta beslutsstilarna, rationell, intuitiv, 

beroende, undvikande och spontan, använde kvinnor den 

intuitiva beslutsstilen signifikant oftare än män. Den undvikande 

beslutsstilen var mer förekommande hos män, men skillnaden 

var inte signifikant. Männen visade sig också vara signifikant 

säkrare på sina beslut, dock bara i ett fåtal situationer. 

Resultaten bekräftade delvis de uppsatta frågeställningarna och 

är även i linje med den forskning som hävdar att könsskillnader 

generellt existerar. Mer forskning behövs dock om beslutsstilar i 

relation till kön och även till exempelvis ålder och situation. 

 

  

Beslutsfattande berör flera områden inom psykologin, både den kognitiva, den 

personlighetsteoretiska och den sociala (Montgomery, 1992). Vissa beslut kan få 

livsavgörande konsekvenser, andra är vardagliga och triviala. Ett antal olika teorier om 

beslutsfattande har uppkommit under de senaste årtiondena och behandlar i stort hur 

information tas emot, hur personliga preferenser påverkar beslutsfattande, och hur själva 

beslutsprocessen går till (Furnham, 2005).  Individer är inte alltid rationella i sitt 

beslutsfattande, utan påverkas av bias och selektiv perception (Plous, 1993). Beslut 

styrs av individens förmåga, erfarenheter och sociala bakgrund. Vi påverkas av andra 

människors förväntningar på oss. Emotioner är också viktiga att förstå i detta 

sammanhang, då de påverkar våra beslut (Montgomery, 1992). Det finns också studier 

som visar att vi påverkas av vilket kön vi tillhör (Bampton & Mclagan, 2009; Damasio 

et al, 1994; Gati et al, 1995; Van Hooft et al, 2006). Denna studie fokuserar på 

könsskillnader inom beslutsfattande.  
 

Teorier om beslutsfattande  

Tversky och Kahneman (1987) har skapat en teori kallad Prospect theory som går ut på 

att man i en beslutssituation värderar nackdelar mot fördelar, och sedan fattar ett 

rationellt beslut baserat på den värdering som gjorts. Tanken om värderingar av för- och 

nackdelar i relation till utfall har främst använts inom ekonomin och är inte ny. Redan 

1738 lanserade Daniel Bernoulli Expected utility theory, som studerar samband mellan 

människans bedömning av risktagande, sannolikt utfall och belöning.  

Enligt Tversky och Kahnemann kan fördelarna i ett beslut exempelvis innebära att man 

närmar sig sina mål eller uppnår något som värderas högt. Nackdelarna kan vara 

uppoffringar eller avlägsnande från andra livsmål. Man försöker maximera fördelarna 
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och minimera nackdelarna. Beslutsfattande involverar ofta jämförelser mellan vitt skilda 

alternativ, som att välja att åka på semester till Asien (fördel) kontra att stanna hemma 

(nackdel) men därmed undvika negativ miljöpåverkan (långsiktig fördel). Sådana beslut 

fattas baserat på hur viktiga de olika faktorerna, eller beslutsalternativen, är för 

individen. Detta kallas för subjective utility (Reisberg, 2001), dvs. det subjektiva värdet 

av varje faktor. Summan av de olika faktorerna värderas mot varandra och det alternativ 

som får högst sammanlagt värde vinner.  

 

Vid beslutsfattande påverkas individer också av den situation de befinner sig i, men 

även av vilken typ av beslut det är fråga om (Furnham, 2005). Furnham, vars forskning 

till stor del har varit inriktad på arbetslivsfrågor, har listat olika typer av beslut i 

organisationer; 1) operativa beslut, vilka är kortsiktiga och rutinmässiga, 2) taktiska 

beslut som är något mer långsiktiga och ej rutinmässiga och 3) strategiska beslut, vilka 

ej är rutinmässiga men långsiktiga och påverkar framtida mål. 

 

Greenberg och Baron (2003) har funnit ett antal situationer då sannolikheten är stor för 

att felaktiga beslut fattas. Det kan exempelvis vara situationer då beslut tas under 

tidspress, när problemet har låg prioritet och följaktligen mindre energi läggs på att 

komma fram till ett vettigt beslut, när man tror att man känner igen problemet sen 

tidigare och använder sig av en färdig lösning utan att ifrågasätta om denna är rätt eller 

när problemet är komplext och svårgripbart. 

 

Teorier och forskning om beslutsstilar 

Individer skiljer sig åt i en beslutssituation, vissa behöver tänka igenom saker noga, 

andra går på magkänsla, eller fattar raska beslut utan mycket eftertanke.  Hur man går 

tillväga beror på individuell beslutsstil. Begreppet beslutsstil har tidigare främst använts 

inom personal- och ledarutvecklingsområdet. Beslutsstil har av Driver (1979) 

definierats som ”a habitual pattern individuals use in decision-making”. Driver menade 

att beslutsstil är beroende av den mängd information och de alternativ som 

beslutsfattaren ställs inför.  

Termen beslutsstil är närbesläktad med kognitiv stil, dvs. individens sätt att tänka och 

processa information. Galotti (2002) har studerat kognitiva stilar i dimensionen 

impulsivitet/reflexivitet och pekar på individers olika sätt att ta sig an en uppgift. Vissa 

individer är grundliga, tar lång tid på sig innan de kommer fram till ett beslut och gör få 

misstag. Andra är däremot impulsiva och snabba men gör fler misstag. De känner ofta 

en tidspress, önskar slutföra uppgiften snarast möjligt, och är mindre intresserade av att 

resultatet blir rätt. Trots att beslutsstil kan anses vara tämligen konsistent (Bennett & 

Kassarjian, 1972), visade Driver et al (1990) att individer har en primär och en sekundär 

beslutsstil.  Vid viktiga beslut använder individen ofta en kombination av flera 

beslutsstilar.  

 

Scott och Bruce (1995) ansåg att forskningen kring beslutsfattande hittills fokuserat för 

mycket på den specifika uppgift och situation beslutsfattare ställs inför, och alltför lite 

på beslutsstil. Deras forskning koncentrerade sig därför på detta. Scott och Bruce ansåg 

inte att beslutsstil var en personlig egenskap, utan snarare beslutsfattarens inlärda, 

vanemässiga sätt att hantera en beslutssituation. Tidigare forskare hade identifierat två 

(Hunt et al, 1989), tre (Harren, 1979) respektive fyra beslutsstilar (Rowe & Mason, 

1987). När Scott och Bruce försökte sammanfatta forskningen inom detta område 
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lyckades de hittade fem: 1) den rationella, som kännetecknas av att man söker efter 

information, finner olika alternativ och logiskt och metodiskt utvärderar dessa, 2) den 

intuitiva, som snarare lägger vikt vid detaljer än systematisk utvärdering av den 

information som insamlats och som går på ‖magkänsla‖ och intuition, 3) den beroende, 

som söker råd och ledning av andra innan beslut kan tas, 4) den undvikande, som 

undviker att ta beslut så långt det är möjligt, och 5) den spontana, som kännetecknas av 

en känsla av brådska och önskan att klara av beslutsfattandet så snart som möjligt. 

 

Enligt Scott och Bruce hade framgångsrik forskning om beslutsstilar hittills varit 

omöjlig i brist på ett pålitligt mätinstrument.  De konstruerade därför ett sådant för att 

identifiera olika individers beslutsstilar, kallad General Decision-making Style (GDMS) 

inventory, vilken legat till grund för en mängd forskning inom detta område. Denna 

modell var från början tänkt att främst användas inom arbetslivsområdet för att kunna 

identifiera olika typer av beslutsfattande. GDMS är baserat på grundlig forskning med 

hjälp av ett stort antal undersökningsdeltagare i olika åldrar och från vitt skilda 

yrkesområden.  Mätinstrumentet består av 25 olika item, fem för varje beslutsstil. Scott 

och Bruces forskning visade en negativ korrelation mellan den rationella och den 

undvikande beslutsstilen – rationella beslutsfattare tenderar att möta problem istället för 

att undvika dem. Den beroende beslutsstilen korrelerade i högre grad med den 

undvikande än övriga beslutsstilar. Forskarna gjorde därför antagandet att den beroende 

beslutsfattaren är mer passiv än exempelvis den rationella eller den intuitiva. 

 

Beslutsstil och personliga egenskaper 

Peter Thunholm (2003) visade i en studie på Försvarshögskolan att beslutsstil 

påverkades av personliga egenskaper. Ett antal tester, bl.a. den tidigare nämnda GDMS 

(Scott & Bruce, 1995) genomfördes på 206 officerare. Den beroende beslutsstilen var 

korrelerad med svårigheter att fokusera utan att distraheras av ovidkommande faktorer, 

och den undvikande beslutsstilen visade på svårigheter att ta initiativ. Den rationella 

beslutsstilen korrelerade med självförtroende och beslutsförmåga i pressade situationer.  

 

Beslutsfattande, beslutsstil och kön 

Detta område har i princip varit outforskat, men under senare år har en del ny forskning 

dykt upp. Bakewell och Mitchell (2006) gjorde en studie om skillnader mellan kvinnliga 

och manliga konsumenters beslutsstilar. Forskarna hade, genom att studera tidigare 

forskning, dragit slutsatsen att mäns shoppingbeslut skiljer sig åt jämfört med kvinnors. 

Män är mindre intresserade av att handla, bryr sig mindre om andras åsikter, fattar 

snabbare beslut och är mer riskbenägna. Tvärtemot de slutsatser forskarna dragit visade 

studien att män både var noga med den kvalitet de valde, och att vissa t.o.m. tyckte att 

shopping var en trevlig sysselsättning. En förklaring till detta kunde enligt forskarna 

vara att män ser ett tävlingsinriktat moment i shopping: att reducera tidsåtgången med 

ett så fördelaktigt resultat som möjligt. 

Van Hooft, Born, Taris och Van der Flier (2006) genomförde en studie om 

könsskillnader i beslutsprocessen hos arbetssökande i Nederländerna. Enligt forskarna 

påverkas intentionen att söka arbete av ‖job application attitude”, dvs i vilken 

utsträckning personen värderar arbetssökande som positivt eller negativt, och 

‖subjektive norm”, det upplevda sociala trycket att söka arbete. Man fann stöd för 

hypotesen att den positiva/negativa attityden påverkade intentionen att söka arbete i 

högre grad hos män, och den subjektiva normen i högre grad påverkade kvinnor. 
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Forskarna menade att detta överensstämde med tidigare forskning som visat att män är 

mer autonoma och kvinnor mer relationella.  

 

Bampton och Mclagan (2009) undersökte könsskillnader vid etiskt beslutsfattande inom 

organisationer. Undersökningsdeltagarna ställdes inför ett antal fiktiva 

beslutssituationer som de fick bedöma utifrån hur etiskt acceptabla de ansågs vara. 

Resultatet var inte entydigt, men generellt fattade de kvinnliga deltagarna mer etiska 

beslut än männen och visade en större omsorg om andra och om miljön än vad män 

gjorde.  

 

Gati, Givon och Osipow (1995) genomförde i Israel en studie om könsskillnader vid 

beslut av karriärval. Föga förvånande fann man att män värdesatte inkomst medan 

kvinnor ansåg att samverkan med andra var viktigare vid karriärval. De arbetsområden 

som män valde i högre grad än kvinnor var management och förhandling, samt arbete 

med verktyg, datorer, teknik och siffror. Kvinnor föredrog arbetsområden som 

omvårdnad, service och arbeten inom kultursektorn.  

 

2006 lät de schweiziska forskarna d´Acremont och Van der Linden en grupp pojkar och 

flickor mellan 11 och 15 år genomföra två tester, ‖The Iowa gambling task‖ (Bechara, 

Damasio, Damasio, & Anderson, 1994) och ‖The Roger´s betting task (Rogers et al., 

1999). I The Iowa gamling task väljer deltagaren kort ur ett antal högar och belönas, 

alternativt bestraffas beroende på vilka kort han/hon väljer. Uppgiften är att lära sig vad 

man ska välja för att maximera sina belöningar. Metoden har använts på ungdomar med 

antisociala personlighetsstörningar, och det har visat sig att dessa ungdomar generellt 

gjorde fler ofördelaktiga val. Sämre prestation i denna test anses därför förutsäga 

problem med beslutsfattande i vuxen ålder. I Roger´s betting task utvärderas hur 

riskbenägen individen är. Resultatet av studien visade att flickorna lärde sig att välja de 

mest fördelaktiga korten i The Iowa gambling task, medan det inte uppstod någon 

lärande-effekt alls för pojkarna. Dessa tog dock betydligt fler riskabla beslut i Roger´s 

betting task än flickorna. D´Acremont och Van der Linden avslutade med en intressant 

diskussion om vad könsskillnader i beslutsfattande kan bero på. Exempelvis antogs 

flickor vara mer känsliga för belöning och bestraffning än pojkar vilket kan förklara att 

man i detta fall lärde sig att fatta ‖rätt‖ beslut och undvek risktagande, men om detta 

behövs mer forskning.  

 

Generella skillnader och likheter mellan könen 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns könsskillnader inom området 

beslutsfattande. Som tidigare nämnts finns det ett begränsat antal studier inom detta 

område, däremot finns det mängder av forskning kring könsskillnader generellt, både 

vetenskaplig forskning och inom populärvetenskapen. Ett typiskt exempel på det senare 

är boken ‖Män är från Mars och kvinnor är från Venus‖ (Gray, 1992). Gray hävdar att 

män och kvinnor är så olika att de bokstavligt talat skulle kunna komma från olika 

planeter. Det kanske mest kända exemplet i boken är hur män och kvinnor reagerar 

olika på stress och problemlösning. Enligt Gray ‖drar sig männen undan i sin grotta‖ för 

att tänka igenom problem och försöka hitta en lösning, medan kvinnor har behov av att 

prata ut om problemet. Hon förföljer därför mannen in i grottan där han behöver lugn 

och ro, och konflikt uppstår. Oavsett vad man tycker om denna bok är det tveklöst så att 
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den och liknande publikationer fått stort genomslag i media och hos allmänheten, och 

därmed förstärkt den populära uppfattningen att kvinnor och män generellt är helt olika. 

 

Traitforskarna Costa, Terracciano och McCrae (Costa et al, 2001) genomförde en studie 

som visade på en rad könsskillnader. Studien inleds med påståendet att ‖Western 

philosophers have frequently characterized men as ―guided by reason‖ and women by 

reason's opposites—including emotion". Costa och McCrae fann att könsskillnader var 

likartade i alla kulturer och stämde väl överens med könsstereotyper. Män var mer 

bestämda och självsäkra och kvinnor mer inriktade på relationer. Män var också mer 

logiska och analytiska än kvinnor, som istället fick högre poäng på Neuroticism- och 

Agreeableness-skalan. Ålder hade ingen effekt: de två grupper som undersökts, 

studenter och vuxna, visade båda samma könsskillnader. Det oväntade var att 

självrapporterade könsskillnader var större i västerländska, individualistiska kulturer, 

vilket förbryllade forskarna. En förklaring enligt dem kunde vara att kvinnor i 

traditionella kulturer inte såg en specifik handling som ett exempel på könsskillnad utan 

som ett resultat av den sociala roll hon tilldelats och därför inte rapporterade denna 

handling i studien. 

 

I detta sammanhang ligger det nära tillhands att nämna Social Role Theory (Eagly 

(1987). Denna teori tar sin utgångspunkt i antagandet att könsskillnader snarare är 

socialt än biologiskt betingade. Individen beter sig enligt de förväntningar som 

samhället ställer. Man antar en roll och anpassar sig till de normer som gäller i den 

miljö där man befinner sig. En kvinna kan exempelvis anta rollen som varm och 

moderlig för att det förväntas av henne. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 

beslutsstilar kan skilja sig mellan kvinnor och män.     

 

Hofstede (1998) har forskat kring könsskillnader i olika kulturer. Hofstede menar att det 

finns maskulina och feminina kulturer. Exempel på maskulina är Japan och Österrike, 

medan Sverige och Costa Rica benämns feminina kulturer. Dessa kulturer har 

exempelvis olika värderingar i arbetslivet. En maskulin kultur har huvudsaklig 

inriktning på lön och avancemang medan en feminin kultur sätter större värde på goda 

kollegor och anställningstrygghet. I maskulina kulturer sysslar män med fakta och 

kvinnor med känslor, och män gråter inte. I feminina kulturer finns inte denna 

uppdelning.  Detta visade enligt Hofstede att könsskillnader var mer påtagliga i 

maskulina kulturer.  

 

Forskarna Rassin och Murris (2005) genomförde en studie om obeslutsamhet. En 

obeslutsam person kräver ofta mycket tid och information för att kunna fatta beslut och 

när individen väl gjort det uppstår ofta tvivel. Forskarna förmodade att kvinnor skulle 

vara mer obeslutsamma än män, delvis beroende på att de normalt får högre poäng på 

Neuroticism-skalan. Forskarna antog även att detta kunde ha både genetiska och sociala 

orsaker. Studien visade också att forskarnas hypotes stämde, och att kvinnor var mer 

obeslutsamma än män.  

 

Men det finns även studier som visar att skillnaderna mellan könen ofta framstår som 

större än de verkligen är. Hyde (2005) har presenterat ‖The Gender Similarities 

Hypothesis‖. Denna hypotes bygger på en genomgång av resultaten från 46 meta-

analyser om könsskillnader, och visar att likheterna är större än skillnaderna. När Hyde 
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analyserat alla större meta-analyser som genomförts rörande könsskillnader med 

effektstyrka som mått, fann hon att 78% av effektstyrkorna var små eller nära noll. 

Hyde fann exempelvis bara en liten skillnad mellan könen när det gällde komplex 

problemlösningsförmåga i matematik (d = +0.32 i männens favör bland 19-25 åringar) 

medan skillnaden var noll i yngre åldersgrupper. Detta är tvärtemot den gällande 

uppfattningen att män är avsevärt bättre på komplicerad problemlösning och matematik 

än kvinnor. Skillnader i självkänsla var också små, som högst i åldrarna 15-18 (d = 

+0.33) för att sedan plana ut med stigande ålder. Detta visar enligt Hyde att 

könsskillnader kan variera med ålder. Kontext samverkar också med könsskillnader. 

Eagly och Crowley (1986) genomförde en meta-analys om hjälp-beteende, där 

forskarna hävdade att män är mer benägna att hjälpa till, speciellt i riskabla situationer 

då detta är en del av mansrollen, medan kvinnors hjälp-beteende företrädesvis är 

kopplat till den privata sfären och till modersrollen, som att ta hand om barn. Man fann 

att män var mer hjälpsamma (d = 0.34). Men när man sedan jämförde olika situationer 

med och utan publik blev resultatet annorlunda. När publik var närvarande och de 

hjälpande var medvetna om detta var skillnaden stor i männens favör (d = 0,74) men 

utan publik fanns ingen skillnad överhuvudtaget i hjälp-beteende mellan könen. Detta 

visar enligt Hyde att kontext påverkar könsskillnader. 

 

Det fanns dock ett antal områden där Hyde fann en stor skillnad mellan könen. Störst 

skillnad uppmättes i motorisk förmåga och då specifikt i att kasta längd, där männen var 

överlägsna (d = 1,98). Ett annat område var det sexuella där männen i betydligt högre 

grad ägnade sig åt onani (d = 0,96) och hade en mer tillåtande attityd till tillfälliga 

sexuella förbindelser (d = 0,81).  Måttliga skillnader uppmättes också i aggression, 

framförallt fysisk men också verbal. Hyde drog slutsatsen att den överdrivna tron på 

könsskillnader kan vara skadlig och försvåra för individer inom olika områden. 

Exempelvis kan matematikbegåvade flickor riskera att inte bli uppmärksammade, 

baserat på det felaktiga antagandet att flickor generellt är mindre begåvade i matematik. 

 

En kort sammanfattning om forskning kring könsskillnader och beslutsfattande gör 

gällande att män påverkas mer av attityd till arbetssökande och kvinnor mer av socialt 

tryck när det gäller att söka arbete, och att män är mer autonoma medan kvinnor är mer 

relationella (Van Hooft et al, 2006), att kvinnor i organisationer är mer etiska än män 

(Bampton & Mclagan, 2009), att män i sina karriärval skiljer sig från kvinnor (män 

föredrar teknik, siffror och management medan kvinnor föredrar omvårdnad och kultur) 

(Gati et al, 1995) och att män är mer risktagande än kvinnor (Damasio et al, 1994). Ett 

axplock i forskning kring konsumentbeteende, personliga traits och könsskillnader visar 

att manliga konsumenter påverkas mindre av reklam (Aronson, 1972), är mer analytiska 

och logiska än kvinnor i sitt beslutsfattande, och mer bestämda och självsäkra (Costa et 

al, 2001) och oftare använder förenklande mentala genvägar när de ska fatta beslut 

(Meyers-Levy & Maheswaran, 1991).  

 

Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på om det finns några könsskillnader i 

beslutsstil och hur säker man är på sitt beslut. Vidare studeras samband mellan 

beslutsstil och olika typer av beslutssituationer. På basis av existerande forskning är det 

inte helt osannolikt att det förekommer könsskillnader, både när det gäller beslutsstil 
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och hur säker man är på sina beslut. Baserat på detta har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

Frågeställning 1: Finns det en skillnad mellan kvinnor och män när det gäller vanligast 

förekommande beslutsstil? Detta kommer att mätas med GDMS (Scott & Bruce, 1995).  

 

Frågeställning 2: Finns det en uppfattning att män och kvinnor har olika beslutsstil? 

Detta kommer att mätas med en öppen fråga. 

 

Frågeställning 3: Finns det en skillnad mellan kvinnor och män när det gäller hur säker 

man är på sitt beslut? Efter varje beslutssituation i del två av enkäten, får deltagarna 

besvara hur säkra de är på sitt svar.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna i denna studie var studenter på Psykologiska institutionen och 

på Stockholm Resilience center (hållbart företagande) vid Stockholms universitet, samt 

studenter på Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå Tekniska Universitet. KTH och 

LTU valdes för att om möjligt uppnå en jämn könsfördelning. Totalt deltog 77 personer, 

men 7 svarade ofullständigt och räknades som bortfall. Av de kvarvarande 70 

personerna var 35 kvinnor och 35 män, 59 studerade på Psykologiska institutionen och 

de resterande 11 fördelades på övriga institutioner. Medelåldern var 26,23 med en 

standardavvikelse på 6,65. UD-tid delades ut till de som önskade det, och till övriga 

lottades biobiljetter ut. Lappar om deltagande sattes upp på Stockholms Universitet och 

på KTH. Länken till den webbaserade enkäten mailades också ut till studenter på ovan 

nämnda institutioner på Stockholms Universitet och till Luleå Tekniska Universitet.  

 

Material 

Det material som användes var en webbaserad enkät. Enkäten bestod av två delar. I den 

första delen användes Scott och Bruces (1995) General Decision-Making Style (GDMS) 

Inventory som grund för att fastställa respondentens vanligast förekommande 

beslutsstil. I del två ställdes deltagarna inför åtta fiktiva beslutssituationer, vilka tidigare 

använts i en pilotstudie. Dessa situationer innefattade främst beslut om studier, arbete, 

värderingar och relationer (för närmare beskrivning, se Bilaga 1). Beslutssituationerna 

var uppdelade i två kategorier, nämligen ‖individuell‖ (situationen påverkar främst dig 

själv) och ‖relationell‖ (situationen påverkar främst dina relationer till andra). Denna 

uppdelning gjordes för att kunna undersöka om det fanns könsskillnader beroende på 

situationstyp. För att säkra samsyn hos respondenterna fick de efter varje 

beslutssituation bedöma om de ansåg den vara individuell eller relationell.  

 

Procedur 

Undersökningsdeltagarna fick inte reda på syftet med studien, förutom att den avsåg att 

undersöka hur individer fattar beslut i olika situationer. Deltagandet var frivilligt. I del 

ett, som innehöll 25 påståenden av typen ‖jag fattar beslut snabbt‖ eller ‖mitt 

beslutsfattande kräver noggrann eftertanke‖ poängterades tydigt att deltagarna skulle 
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kryssa för hur de faktiskt gör. De 25 påståendena återkom sedan en gång till, men då 

skulle deltagarna svara på hur de skulle vilja göra. 

 

I del två presenterades Scott och Bruces fem beslutsstilar. Därefter följde åtta fiktiva 

beslutssituationer (se Bilaga 1). De fem beslutsstilarna presenterades i anslutning till 

varje fråga för enklare referens.  När man avslutat frågorna som rörde en situation 

klickade man sig fram till nästa fråga. Efter varje beskriven beslutssituation fick 

deltagarna uppge vilken av Scott & Bruces fem beslutsstilar de skulle använda för att 

komma fram till sitt beslut. Därefter fick de svara på hur säkra de var på sitt beslut på en 

skala från 1 till 100. De bakgrundsfaktorer som efterfrågades var kön, ålder, och vilket 

huvudämne respondenten studerade.  

 

 

Resultat  

 

Frågeställning 1 analyserades med hjälp av en flervägs ANOVA för oberoende 

mätningar med beslutsstilar som beroende variabel och inomgruppsfaktor, och kön som 

oberoende variabel och mellangruppsfaktor. Resultatet i form av medelvärden och 

standardavvikelser visas i Tabell 1. Ingen signifikant huvudeffekt av kön eller 

beslutsstil uppnåddes, dock fanns det en interaktionseffekt mellan beslutsstilar och kön. 

Eftersom sfäricitet ej uppnåddes då varianserna skiljde sig åt signifikant, gjordes en 

Greenhouse-Geisser korrigering, F (3,27) = 4,08; p = 0,006.  

 

Tabell 1. Medelvärden (M) och standardavvikelser (S) för varje beslutsstil delat på kön. 

______________________________________________________________________ 

  Kvinnor    Män  

       

Beslutsstil  M S  M S 

______________________________________________________________________ 

 

Rationell  17,69 3,07  18,89 3,24 

Intuitiv  18,57 2,94  15,94 3,41 

Beroende  17,63 3,95  16,57 4,37 

Undvikande  12,66 4,25  14,60 4,92 

Spontan  13,09 4,09  13,03 3,24 

______________________________________________________________________ 

 

 

För att undersöka vilka beslutsstilar som interagerade med kön, gjordes en t-test för 

oberoende mätningar med varje beslutsstil och kön, vilken visade på en signifikant 

skillnad mellan könen för den intuitiva beslutsstilen (t=3,45, p=0,001). Denna beslutsstil 

användes av kvinnor i betydligt högre grad än av män. Den undvikande beslutsstilen 

närmade sig signifikans (t= -1,767; p=0,082) innebärande att män använde denna 

beslutsstil i högre grad än kvinnor.  

 

För att undersöka frågeställning 2 fick deltagarna besvara frågan ‖Tror du 

att det finns könsskillnader i beslutsstilar?‖ På denna fråga svarade 74% av kvinnorna 

och 63% av männen ja. Av kvinnorna svarade 17%  nej, av männen 23%. En chi-square 
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test för oberoende mätningar visade dock ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och 

män.  

 

Angående frågeställning 3 och de åtta beslutssituationerna, vilka rörde beslut om 

relationer, värderingar, arbete och studier, var det bara två som visade på en signifikant 

skillnad mellan kvinnor och män i hur säker man är på sitt beslut. Dessa två situationer 

rörde ett ställningstagande om miljömedvetenhet kontra bekvämlighet, samt om tänkbar 

utlandsstationering i Afghanistan.  En serie t-test gjordes, där beslutssituationerna var 

beroende och kön oberoende variabel. I situation nr 6 som berörde miljömedvetenhet 

kontra bekvämlighet var männen (M=87,71, S=15,10) signifikant (t= -3,409, p = 0,001) 

säkrare än kvinnorna (M=72,91, S=20,78) på sitt beslut. I situation nr 8 som berörde 

utlandstjänstgöring uppnåddes marginell signifikans (t= -1,945; p = 0,056). Även här 

var männen (M=77,83, S=21,08) säkrare i sitt beslut än kvinnorna (M=67,71, S=22,41). 

Dessa båda beslutssituationer bedömdes av deltagarna främst beröra dem själva, och 

tillhörde alltså kategorin individuella beslut, i motsats till relationella beslut som främst 

berör ens relation med andra.  

 

De åtta beslutssituationerna slogs ihop till två grupper, där individuella beslut bildade en 

grupp och relationella beslut bildade en annan. Uppdelningen gjordes utifrån den 

bedömning som deltagarna fick göra av varje situation. 85% av deltagarna gjorde 

samma bedömningar om vilka beslut som var individuella och vilka som var 

relationella. En 2 (kön) x 2 (beslutssäkerhet) inomindivids ANOVA visade en 

signifikant huvudeffekt på kön( F (1) = 4,92, p = 0,030), och signifikant huvudeffekt på 

beslutssäkerhet (F (1) = 24,89, p = 0,000) men ingen interaktionseffekt mellan kön och 

hur säker man var på sina beslut i de olika situationerna.  

 

 

Diskussion 

  

Huvudsyftet med denna studie var att ta reda på om det finns några könsskillnader i 

beslutsstilar, men även andra aspekter runt beslutsfattande studerades, nämligen om hur 

säker man är på sitt beslut har något samband med typ av beslutssituation.  

 

Den första frågeställningen i studien var om det finns skillnader mellan könen när det 

gäller vald beslutsstil. Detta bekräftades för intuitiv beslutsstil, vilken var signifikant 

vanligare bland kvinnor än bland män. Att vid beslutsfattande snarare gå på magkänsla 

och intuition än på rationellt informationssökande kan sägas vara i linje med 

traitforskarna Costa och McCraes forskning (Costa et al, 2001) om könsskillnader som 

visar att män är mer analytiska och logiska än kvinnor i sitt beslutsfattande. Men även 

om kvinnorna i innevarande studie använde sig av den intuitiva beslutsstilen i högre 

grad, värderade de ändå den rationella beslutsstilen högst. I den utvärdering som gjordes 

i studien ansåg 60% av kvinnorna att den rationella beslutsstilen var den mest attraktiva 

(mot 80% av männen). Det behöver inte betyda att kvinnorna förkastade den intuitiva 

beslutsstilen; som en deltagande kvinna kommenterade; ‖en blandning av förnuft och 

känsla är oftast bäst‖. Andra önskade sig dock fler genomtänkta och färre impulsiva 

beslut men de flesta verkade ganska nöjda med den beslutsstil de hade.  
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Frågeställning 2 avsåg att besvara om det finns en uppfattning att män och kvinnor har 

olika beslutsstil. För att  få en indikation om detta ställdes en öppen fråga i  

enkäten. Hela 74% av kvinnorna och 63% av männen svarade ja på frågan om de tror 

att det finns könsskillnader i beslutsstilar. Skillnaden mellan hur kvinnor och män 

svarade var dock inte signifikant. I kommentarerna som följde framgick att en stor andel 

av kvinnorna trodde att kvinnor oftare går på intuition och magkänsla medan män är 

mer rationella. Återigen bekräftar det de könsstereotyper som existerar, och bekräftar 

samtidigt en hel del forskning i ämnet, som t ex Costa (2001) och Hofstede (1987). 

Männen i undersökningen påpekade däremot att de trodde könsskillnader fanns, men att 

dessa inte var biologiska utan socialt betingade. Detta är i linje med Social Role Theory 

(Eagly, 1987). 

Frågeställning 3 i studien skulle undersöka om det finns en könsskillnad i hur säker man 

är på sina beslut. Undersökningsdeltagarna hade ställts inför åtta beslutssituationer som 

var indelade i två kategorier; beslut som främst påverkar dig själv och beslut som främst 

påverkar din relation till andra. Generellt uppnåddes endast signifikant skillnad i två 

beslutssituationer vilka löd: ‖Du är mycket miljömedveten och använder helst 

kollektivtrafik eller cykel, men har fått ett arbete som ligger på andra sidan stan. 

Kommunalt tar resan enkel väg en timme, med bil tar den 20 minuter. Du funderar på 

om du ska köra bil eller fortsätta att åka kommunalt.” och ‖Du är anställd inom 

Försvaret och har fått en förfrågan om du vill tjänstgöra i Afghanistan i 2 år. Lön och 

ersättning är mycket bra och du kommer att kunna lägga undan så pass mycket att du 

vid hemkomsten kan köpa din drömlägenhet. Du är sambo men har inga barn.‖ I dessa 

båda situationer var männen signifikant mer säkra på sina beslut än kvinnorna. Båda 

situationerna kategoriserades som beslut som främst påverkar en själv. Man ska 

naturligtvis inte dra några generella slutsatser av detta men det kan bekräfta teorin om 

män som mer autonoma och kvinnor som mer relationella (Van Hooft et al, 2006) . 

Forskarna Rassin och Murris (2005) undersökte om det finns skillnader mellan kvinnor 

och män i obeslutsamhet och fann att kvinnor fick högre poäng på en test som mätte 

obeslutsamhet. Detta kan också vara en förklaring till resultatet. Man kan också föra ett 

resonemang kring varför man i detta fall var mer säker i beslut som rörde en själv än de 

som rörde relationen till andra. Ingen forskning har hittats om detta, men ett rimligt 

antagande kan vara att man känner mer kontroll över en situation som endast påverkar 

en själv, och mindre behov av att söka stöd i beslutet hos andra.  

Varför just dessa två beslutssituationer inom gruppen individuella beslut skiljde sig från 

de övriga situationerna i samma grupp kan diskuteras. De övriga situationerna beskrev 

personliga val gällande studier och arbetsliv, som exempelvis att välja mellan fortsatta 

studier eller fast arbete, eller hur man skulle åtgärda för hög arbetsbelastning på jobbet. 

De två situationerna som stack ut, och där könsskillnaderna var signifikanta, bedömdes 

visserligen som individuella beslut, men involverade ‖högre mål‖, som att ställa bilen 

hemma trots tidsförlust för att skona miljön och åka kommunalt istället, och 

livsavgörande beslut, som att acceptera tjänstgöring i Afghanistan eller ej. Vi vet 

visserligen inte vilka beslut som deltagarna i studien fattade  – detta efterfrågades inte 

och var inte heller föremålet med studien. Därför vet vi inte heller om deltagarna valde 

bil- eller miljöalternativet, inte heller om de skulle acceptera tjänstgöringen i 

Afghanistan eller ej. Men det faktum att män var mer säkra på sina beslut i dessa två 

situationer kan indikera att dessa var lättare att ta till sig för män än för kvinnor. I fallet 
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Afghanistan är det ganska troligt att denna situation generellt känns mer relevant för 

män än för kvinnor, och följaktligen lättare att fatta beslut om. Vad beslutsäkerheten i 

bil-eller-miljösituationen beror på är svårt att veta. Vi har i tidigare forskning sett att 

kvinnor mera värnar om miljön än män (Bampton & Mclagan, 2009), men eftersom vi 

inte känner till de manliga deltagarnas faktiska beslut går det inte att dra några specifika 

slutsatser.  

Studien visade alltså ett antal signifikanta skillnader mellan könen, dock inte så många 

som man kanske kunde ha förväntat sig. Det kan finnas ett antal förklaringar till detta. 

Studien genomfördes på en tämligen homogen grupp, huvudsakligen psykologistudenter 

där medianåldern var 24 år. Det är möjligt att en bättre spridning uppnåtts om man 

inkluderat deltagare från andra institutioner, fler yrkesverksamma deltagare eller större 

variation i ålder, och att resultatet då sett annorlunda ut. Kanske är det en 

generationsfråga, att yngre människor generellt mer liknar varandra och att 

könsskillnader i beslutsstil mer skiljer sig åt ju äldre och erfarnare man blir? De studier 

som genomförts av Hyde (2005) visade att könsskillnader kan variera med ålder. Costas 

forskning (Costa et al, 2001) har dock visat att generella könsskillnader är oberoende av 

ålder, så här är forskningen inte entydig. En annan tanke i detta sammanhang är att 

samhället blir alltmer jämställt, vilket kanske även det minskar könsskillnader? Sverige 

är ju, enligt Hofstede (1998) en feminin kultur där könsskillnaderna är mindre än i 

maskulina kulturer. Men det motsägs dock även här av Costa vars forskning t.o.m. 

visade att könsskillnaderna uppfattades som större i individualistiska, och förmodat mer 

jämställda kulturer. 

 

Populärvetenskapliga böcker, som Gray´s bok om män från Mars och kvinnor från 

Venus, (1992) har förstås bidragit till förväntningar på att könen ska agera helt olika i 

snart sagt det mesta. Men är det helt enkelt så att kvinnor och män inte är så olika som 

vi tror? Hyde (2005) har ju i sin ‖The Gender Similarities Hypothesis‖ kommit fram till 

att könsskillnader generellt är avsevärt färre än vi tror, och detta kan mycket väl också 

gälla beslutsstilar och beslutsfattande.   

 

I del ett av denna studie var validiteten och reliabiliteten god. Scott & Bruces General 

Decision Making-Style (GDMS) Inventory (1995) användes, vilket är en väl beprövad 

metod för att definiera beslutsstilar. Den går att upprepa med samma resultat som dess 

original och mäter det den avser att mäta. De åtta beslutssituationerna i del 2 var 

använda tidigare i en pilotstudie, och ett par situationer hade förtydligats efter 

kommentarer från dåvarande deltagare.  Reliabiliteten var tämligen god, då enkäten i sin 

helhet genomförts tidigare och förbättrats till denna studie. Antalet respondenter var 

tämligen högt (70 st) och bortfallet lågt (7 st), vilket kan indikera att enkäten 

uppfattades som relativt enkel att besvara. Fördelningen av kvinnor och män i studien 

var också jämn (35/35).  

 

Många teorier har framlagts om beslutsfattande och beslutsstilar. Prospect Theory 

förutsätter att vi fattar rationella beslut utifrån principen att maximera fördelar och 

minimera nackdelar. Ett antal forskare bl a Scott & Bruce, (1995), har identifierat olika 

beslutsstilar, dvs. vanemässiga metoder att fatta beslut. Genom denna forskning hoppas 

man kunna vinna ökad kunskap om varför olika individer kommer fram till olika beslut. 

Förenklat uttryckt kan man säga att beslutsstilar kan delas in i två huvudgrupper: 
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rationell/reflexiv/analytisk kontra impulsiv/intuitiv. Det som huvudsakligen skiljer 

dessa båda grupper åt är huruvida individen behöver ha tid på sig och samla information 

innan beslutsfattandet, eller om han/hon fattar snabba beslut och går på magkänsla. I en 

grupp för sig finns den undvikande beslutsstilen, vilken syftar på att individen 

vanemässigt undviker att fatta beslut i det längsta. Den finns också en beroende 

beslutsstil som innebär att individen föredrar att söka råd från andra innan han/hon fattar 

beslut, samt den spontana, som kännetecknas av en känsla av brådska och önskan att 

klara av beslutsfattandet så snart som möjligt. 

 

Forskning har visat att det finns samband mellan beslutsstil och personliga förmågor 

och kön. Det senare har börjat utforskas först de senaste åren, och den forskning som 

finns är inte alltid entydig. Vi matas dagligen via media med hur olika kvinnor och män 

är inom en mängd olika områden. En del forskning ger stöd för dessa påståenden medan 

annan forskning kommit fram till att skillnaderna inte är så stora som vi kanske trott.  

 

Avslutningsvis kan sägas att denna studie delvis bekräftade att det finns skillnader 

mellan kvinnor och män när det gäller vanligast förekommande beslutsstil, och skillnad 

i hur säker man är på sitt beslut. Resultatet var i linje med den forskning som hävdar att 

könsskillnader existerar. Det behövs mer forskning om könsskillnader i beslutsfattande, 

och om hur beslutsstilar varierar inom olika åldersgrupper, yrkesgrupper och i olika 

situationer. Genom att studera de olika beslutsstilarna och förstå hur de används och hur 

konsistenta och kontextberoende de är, kan vi få en ökad kunskap om vad det är som 

styr vårt beslutsfattande. 
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