
 

 

 

 

     INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI 

 

 

  

 

 

 

Beslutsfattandesstilar hos svenska officerskadetter 

 

 

 

 

 

 

 

Dennis Engkvist 

 

 

Kandidatuppsats ht 2010 

 

  

 

 

 

Handledare: Ilkka Salo 



            B e s l u t s f a t t a n d e s s t i l a r  h o s  s v e n s k a  o f f i c e r s k a d e t t e r            |2 

  

Sammanfattning 

Studien undersökte beslutsfattandestilar enligt General Decision Making Styles Inventory – 

GDMS, (Scott & Bruce 1995), social önskvärdhet med Social Desirability Scale–  MC-SDS, Mar-

lowe and Crowne (1960), tvivel kring den egna bedömningsförmågan enligt Jugdmental Self-

doubt Scale – JSDS, (Mirels et al., 2002), beslutsfattandedimensioner enligt Melbourne Decision 

Making Questionnare – MDMQ, (Mann et al., 1997), samt Indecisiveness Scale–  IS, (Frost & 

Shows, (1993) för att mäta obeslutsamhet. Urvalet bestod av 124 svenska officerskadetter, från 

två årskullar. Vidare studerades hur social önskvärdhet, tvivel kring den egna bedömningsför-

mågan, beslutsfattandesdimensioner samt obeslutsamhet förhöll sig gentemot beslutsfattandesti-

larna. Resultaten visade att årskullarna inte skilde sig signifikant på någon av skalorna. Mindre 

önskvärda beslutsfattandestilar, beroende samt undvikande, var relaterade till tvivel kring den 

egna bedömningsförmågan, samt obeslutsamhet. Analyser genomfördes för testernas interna kon-

sistens och interkorrelationer. En regressionsanalys visade att tvivel kring den egna bedömnings-

förmågan unikt bidrog till förklarade varians hos fyra av fem beslutsfattandestilarna. Obeslut-

samhet bidrog unikt till den förklarade variansen hos tre beslutsfattandestilar. Social önskvärdhet 

bidrog signifikant på en beslutsfattandestil. Det var låg förklarad varians från regressionsmo-

dellerna, även från enskilda prediktorer. Studiens resultat skiljde sig inte nämnvärt från tidigare 

studier avseende beslutsfattandestilar hos officerare. Studien har bidragit med att undersöka en 

urvalsgrupp som inte tidigare undersökts i detta avseende. Praktisk tillämpning av resultatet är 

främst vid rekrytering av officerskadetter samt vid jämförelse med andra populationers beslutsfat-

tandestilar. 

 

Nyckelord: kadetter, militärer, beslutsfattandestil, social önskvärdhet, obeslutsamhet 
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 Abstract 

The study investigated decision making styles according to the General Decision Making Styles 

Inventory – GDMS, (Scott & Bruce 1995) social desirability was measured with the Social De-

sirability Scale– MC-SDS, Marlowe and Crowne (1960), judgmental self-doubt was measured 

with the Judgmental Self-doubt Scale – JSDS (Mirels et al., 2002), dimensions of decision mak-

ing with the Melbourne Decision Making Questionnaire – MDMQ, and indecisiveness was 

measured with the Indecisiveness Scale–  IS, (Frost & Shows, (1993). The sample consisted of 

124 Swedish military cadets, from two different cadet classes. Furthermore, the study investigat-

ed how social desirability, judgmental self-doubt, decision making dimensions and indecisiveness 

correlated with the decision making styles. The results showed that the classes did not differ sig-

nificantly from each other on either of the scales. Less desirable decision making styles, depend-

ent and avoidant, were related to judgmental self-doubt and indecisiveness. Analyses were con-

ducted to investigate the internal consistencies and the inter-correlations. Analysis of regression 

showed that judgmental self-doubt uniquely contributed to explaining the variance among four of 

the five decision making styles. Indecisiveness uniquely contributed to the variance among three 

of the decision making styles. Social desirability contributed significantly on one decision mak-

ing style. Explained variances from the regression models were quite low, even from single pre-

dictors. The results did not differ from previous studies regarding decision making styles among 

military officers. By investigating a previous non-investigated group on decision making styles, 

this study contributes to decision making science. Practical implications of these results are main-

ly towards recruitment of cadets and to compare the results with other groups on decision making 

styles. 

 

Keywords: cadets, military, decision making style, social desirability, indecisiveness. 
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 Inledning 

Militära chefer utbildas för att kunna fatta och hantera svåra beslut i komplexa miljöer, 

med osäkra ingångsvärden, ofta under svår tidspress. De individuella skillnader som militära che-

fer fattar beslut på, kopplat till psykologiska faktorer, är intressanta inte bara efter det att beslut 

har fattats utan är även intressant ur ett rekryteringsperspektiv när människor väljs ut för både 

officersutbildning och tillsättning av tjänster (Tunholm, 2008). I föreliggande rapport undersöks 

svenska officerskadetters beslutsfattandestilar grundat på deras svar på en enkätundersökning. 

Resultaten jämförs sedan mot tidigare publicerade resultat med amerikanska officerare, samt 

äldre officerskollegor i Sverige, från undersökningar kring beslutsfattandestilar. Att välja just 

svenska officerskadetter, är intressant utifrån det faktum att denna grupp inte tidigare testats i 

detta avseende. Amerikanska officerskadetter, för att få påbörja sin yrkesofficersutbildning, 

måste ha erhållit, eller vara på väg att erhålla, en kandidatexamen (US Military, 2010). Så är inte 

fallet med de svenska. De svenska undersökningar som gjorts, har genomförts på officerare med 

några års erfarenhet. Eventuella likheter eller skillnader i beslutsfattandestilar mellan svenska 

officerskadetter, äldre svenska officerare samt amerikanska, är därför av intresse at undersöka. 

 Det är även intressant att undersöka hur andra begrepp som ligger nära beslutsfattandesti-

lar, kan tänkas påverka denna urvalsgrupp. Den praktiska tillämpningen av undersökningen inne-

fattar inte bara rekrytering, utan även möjligheterna att kunna jämföra resultaten med allmänna 

populationer och andra yrkeskategorier. Resultatet från undersökningen ger bl.a. bidrag till om 

individer använder sig av kombinationer av olika stilar, såsom föreslagits av Driver et al. (1979), 

och sedan undersökts i andra studier (Carlbergh & Steén, 2010; Salo & Allwood 2009; Scott & 

Bruce, 1995; Tunholm 2004, 2008, 2009).Ytterligare något som är intressant, är en erfarenhet 

utifrån författarens tid som officerskadett. Erfarenheten består i att när order och beslut utvärde-

rades under officersutbildningen, handlade diskussionerna återkommande om kadettens eller of-

ficerens magkänsla, om beslutet ”kändes rätt”, s.k. intuitionsbaserat handlande. Detta har stude-

rats tidigare relaterat till beslutsfattande med andra yrkesgrupper (Khatri & Alvin, 2000; 

Raibacke, 2006), dock inte i någon militär kontext. Vidare följer en kortare redovisning av be-

slutsfattandeforskningens bakgrund. Beslutsfattande har studerats flitigt inom flertalet områden, 

ofta med en nära koppling till matematik, ekonomi och sannolikhetslära, som bland annat genere-

rat teorier såsom prospektteorin som handlar om beslutsfattande kopplat till risktagning när det 

gäller vinst eller förlust, samt osäkerhet (Kahneman & Tversky, 1979).  
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En annan är rationalistisk beslutsfattandesteori kopplad till den förväntade nyttan och be-

slutsfattande under risk, när det finns osäkra utgångar av beslutet (Neumann & Morgenstern, 

1944). Ett annat område som fokuserat på beslutsfattande i krävande situationer, är naturalistiskt 

beslutsfattande. Detta område har inriktat sig på hur människor fattar beslut i verkliga situationer 

(Klein, Orasanu, Calderwood, & Zsambok, 1993). Naturalistiskt beslutsfattande har uppkommit 

som en kritisk respons mot den tidigare forskningen på området. Denna menar kritikerna, tappar 

den externa validiteten vad avser att avspegla hur människor fattar beslut i sin naturliga miljö. 

Detta då den tidigare forskningen till stor del genomförts under experimentella former med hög 

grad av kontroll (Klein, 2008). Diskussionen kring beslutsfattandesstilar har till stor del handlat 

om hur människor hanterar informationen de inhämtar och hur mängden information, kombinerat 

med antalet möjliga handlingsalternativ påverkar olika sätt att fatta beslut (Driver, Brosseau, & 

Hunsaker, 1990; Hunt, Krzystofiak, & Yousry, 1989).  

Efter studiens inledande del, presenteras de centrala begreppen i studien, med fokus på 

beslutsfattandestilar. Begreppens bakomliggande teorier presenteras kort, samt hur de använts 

och undersökts i tidigare studier. Därefter följer studiens frågeställningar. Studiens metodavsnitt 

beskriver sedan studiens deltagare, material samt tillvägagångsätt. Detta följs av studiens resul-

tatavsnitt, där analyserna presenteras. Slutligen kommer diskussionsdelen, där resultaten diskute-

ras kopplat till frågeställningar, studiens styrkor och begränsningar och avslutas med författarens 

egna förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

Centrala begrepp 

Beslutsfattandestilar. Scott och Bruce (1995) definierar beslutsfattandestilar: 

Drawing on the theory presented, decision-making style is defined here as the 

learned, habitual response pattern exhibited by an individual when confronted 

with a decision situation. It is not a personality trait, but a habit-based propensity 

to react in a certain way in a specific decision context. (s. 820) 

Den här studien tar sitt teoretiska avstamp i Scott och Bruce (1995) definition av besluts-

fattandestilar. Vidare följer en bakgrund till hur dessa stilar utformats i tidigare studier. 

Harren (1979) redovisar tre beslutsfattandestilar; beroende, rationell och intuitiv. Harren 

beskriver den beroende stilen som förekommande när en individ uppvisar en benägenhet att lägga 

över ansvaret för sitt eget beslutsfattande på någon annan. Den rationella stilen använder en rat-
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ionell systematik för att fatta beslut. Den intuitiva stilen, använder sig av ”rätt känsla” som grund 

för beslutet. Phillips et al. (1984) studie knyter an beslutsfattandestilar till individers egna upp-

skattade förmåga till problemlösning. Resultatet från deras studie pekar på tendenser att individer 

med beroende, intuitiv samt rationell stil, hellre angriper ett beslut, än undviker det.  

Hunt et al. (1989) skriver om individers kognitiva stilar som de relaterat till Myers-Briggs 

Type Indicator Test (MBTI) och föreslår två stycken kognitiva stilar, analytisk och intuitiv som 

de baserat utifrån att informationsinhämtning och beslutfattandedimensioner inte är oberoende av 

varandra. Deras definition om att beslutsfattandestilar är kopplade till individers informationsbe-

arbetning skiljer sig från uppfattningen hos Driver et al. (1990), som menar på att mängden in-

formation och hur individerna uppfattar beslutssituationen är det centrala för att definiera besluts-

fattandestilar. Dessa tidigare undersökningar beskriver hur antalet möjliga beslutsfattandestilar är 

kopplade till hur informationsinhämtning. De beskriver även hur informationsinhämtning och 

beslutsfattande är relaterade, samt om beslutsfattandestilar skall ses som företeelser som kan 

kopplas till invanda beslutsfattandedimensioner, eller betraktas som stilar.  

Det är utifrån dessa undersökningar, och de beslutsfattandestilar som identifierades i dem, 

som Scott och Bruce (1995) grundat sin teoretiska ansats när de utformat General Decision-

Making Styles Inventory (GDMS) som är huvudtestet för genomförandet av denna studie. Deras 

studie visade att förutom tidigare identifierade fyra stilar, så existerar en femte beslutsfattandestil. 

Stilen benämndes spontan och deras studie visade även att stilarna inte är oberoende av varandra, 

d.v.s. att individer ofta har en primär stil och en sekundär stil som interagerar med varandra.  

Detta är i linje med Driver et al. (1990), som också talar om interaktioner mellan stilarna 

hos individer. Stilarna beskrivs utifrån Scott och Bruce (1995) enligt följande: (a) rationell, att 

individen utvärderar och systematiskt tar fram olika beslutsalternativ; (b) undvikande, beslutsfat-

tande undviks; (c) beroende individen söker stöd från andra för att fatta beslut: (d) intuitiv, att 

beslut känns rätt är det centrala; (e) spontan, beslutsfattandet skall göras snabbt. Scott och Bruce 

(1995) ger stöd åt Phillips m.fl. (1984), att individer med rationell stil har en benägenhet att möta 

problem istället för att undvika dem. Scott och Bruce (1995) visar på att beroende stil är mer be-

nägen att undvika att fatta beslut. Resultaten från studien av Scott och Bruce (1995) visade även 

att de militära officerarna i deras studie fick signifikanta resultat. De fick högre än övriga urvals-

gruppers på rationell, lägre på undvikande och intuitiv samt näst högst på beroende stilen. Scott 

och Bruce (1995) definition av beslutsfattandestilar talar om stilar som ett inlärt och invant sy-



            B e s l u t s f a t t a n d e s s t i l a r  h o s  s v e n s k a  o f f i c e r s k a d e t t e r            |7 

  

stem för individer att fatta beslut på. Detta ifrågasätts och undersöks i en studie av Tunholm 

(2004).  Det är även Tunholm som översatt GDMS till svenska, och han betonar även respons-

mönster och att de individuella skillnader som finns, i beslutfattandestilarna är grundade inte bara 

i invanda responsmönster, utan är även relaterade till kognitiv förmåga, såsom informationsbear-

betning och självkontroll. Resultatet från Tunholm (2004) visade på att beslutsfattandestilar inte 

skall ses som enbart ett invant och inlärt tankesystem vid beslutsfattande. Självuppfattning och 

grader av självkontroll påverkar även beslutsfattandestilar. Vidare diskuterar Tunholm (2004) om 

praktiska implikationer av individuella skillnader i beslutsfattandestilar, kopplat till beslutsstöd-

system och att sådana bör vara anpassningsbara utifrån dessa individuella skillnader.  

Spicer och Saddler-Smith (2005), studie visade att kön eller antalet studieår hos studenter 

inte påverkade beslutsfattandestilar. De resonerade även kring hur beslutsfattandestilar förhåller 

sig till personlighet. De resonerar kring att beslutsfattandestilar är en sorts ”yta” som ligger precis 

utanför mer stabila konstrukt hos en individ, såsom personlighetsdimensioner och kognitiva för-

mågor och egenskaper. Gambetti et al. (2008) studie syftade till att utvärdera GMDS med en itali-

ensk version av testet. Deras resultat visade på att GDMS hade god intern konsistens. Det visade 

även ett samband mellan beslutsfattandestilar och vilken av hjärnhemisfärerna som används, hö-

ger hemisfär uppvisade samband med rationell och beroende stil, medan vänster hemisfär var 

relaterat till intuitiv och spontan stil. Förslag på vidare forskning som togs upp i deras studie är 

praktiskt tillämpning av GDMS i verklighetsbaserade beslutssituationer.  

Tunholm (2008)  undersökte svenska officerares beslutsfattandestilar. Resultatet av stu-

dien visade på en stark korrelation mellan spontan och intuitiv beslutsfattandestil och att det 

fanns en negativ korrelation mellan ålder och spontan beslutsfattandestil. Detta indikerade att ju 

yngre ålder, desto mer spontan stil. Studien visade även att undvikande, hade ett samband med 

högre nivåer av stress, uppmätt av kortisolnivåer i saliv. Tunholm (2008) diskuterar i sin studie 

att militärer är utvalda och tränade för beslutsfattande under svåra förhållanden, vilket kan på-

verka den externa validiteten av studien vad avser beslutsfattandestilar hos andra populationer än 

militära officerare. Carlbergh och Steén (2010)  undersökte beslutsfattandestilar kopplat till 

stress, risk för utbrändhet, sömn samt könsroller på svenska polisstudenter. Resultatet visade at 

stilen rationell hade ett samband med att vara i riskzonen för utbrändhet, sambandet var i positiv 

riktning, d.v.s. ju högre poäng på rationell, desto mer i riskzonen för utbrändhet. 
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Social önskvärdhet.  I den här studien är det även av intresse att undersöka om beslutsfat-

tandestilar är relaterade och påverkade av social önskvärdhet. Social önskvärdhet definierar Mar-

lowe och Crowne (1960) som "...a definition of social desirability in terms of the need of subjects 

to respond in culturally sanctioned ways”. (s. 354). De utvecklade även Marlowe and Crowne 

Social Desirability Scale (MC-SDS), ett test avsett för att mäta social önskvärdhet hos individer. 

Enligt Tunholm (2004), kan den typ av kultur som finns i det svenska försvaret påverka hur offi-

cerare svarar på GDMS (Scott & Bruce 1995). Tunholm (2004) visade att rationell stil hade ett 

positivt samband med social önskvärdhet. Det är därför av intresse att även i den här studien, 

undersöka vilken påverkan social önskvärdhet kan tänkas ha på den här specifika urvalsgruppen 

med kadetter. Marlowe och Crownes (1960) definition av begreppet är lik den som Leite och 

Cooper (2010) använder sig av när de beskriver hur social önskvärdhet bör mätas. Leite och 

Cooper (2010) talar om social önskvärdhetsbias som en benägenhet att svara i linje med vad som 

enligt samhället anses vara socialt önskvärt. Den typ av bias som social önskvärdhet kan skapa, 

Social desirability bias (SDB) är något som vid användning av självskattningsformulär och enkä-

ter bör tas i beaktande. 

Hur frågor är utformade kombinerat med den tilltänkta försöksgruppen och dess kulturella 

kontext, kan direkt eller indirekt påverka hur respondenter svarar på tilldelade enkäter. I den här 

studien används Marlowe och Crownes (1960) definition, men där fokus kommer att vara på den 

militära kulturella kontexten, d.v.s. hur den uppmätta sociala önskvärdheten kan diskuteras och 

relateras till en yrkesroll som officer. MC-SDS (Marlowe & Crowne, 1960) har även använts i 

andra i andra studier (Fischer & Fick, 1993; Larsson, 2007; Phillips, 2009; Verardi et al. 2010). 

Dessa studier har undersökt testvaliditeten, som har visat sig vara god, samt hur testet står sig när 

det mäts tillsammans med andra mätinstrument, som t.ex. identitetstest (Phillips, 2009). Verardi 

et al. (2010) diskuterar kring om social önskvärdhet skall ses som ett personlighetsdrag snarare 

än en responsbias. Enligt deras mening ligger närmare ett personlighetsdrag, än en responsbias. 

Tvivel på individens bedömningsförmåga. Mirels et al. (2002) kopplar bristen av tilltro till 

vår bedömningsförmåga med effekter av beslutsfattande och handling. Vidare så resonerar de att 

individer med tvivel kring den egna bedömningsförmågan, tenderar att låta andra människor fatta 

besluten åt dem. Mirels et al. (2002) knyter an just detta till begreppet obeslutsamhet. De menar 

att ju högre grad av tvivel på den egna bedömningsförmågan, desto mindre effektiv blir indivi-

den. De kopplar detta främst till situationer där det inte finns något konkret eller mer önskat svar 
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eller lösning. De fann bl.a. samband mellan tvivel kring den egna bedömningsförmågan och mer 

negativa egenskaper kopplat till självuppfattning. Några av dessa egenskaper var lägre själv-

känsla, större sårbarhet vad avser nedstämdhet, och även ett starkt samband med hög grad av 

ångest och tvivel på bedömningsförmågan som de diskuterar kan vara en produkt av ens tvivel på 

bedömningsförmågan. I sin studie utvecklade Mirels et al. (2002) ett test avsett för att mäta i vil-

ken utsträckning en individ misstror sin egen omdömesförmåga.  

Testet heter Jugdmental Self-doubt Scale (JSDS) och begreppet Jugdmental-Self doubt de-

finieras i den här studien som en generell misstro hos en individ avseende den egna bedömnings-

förmågan. Denna definition görs utifrån Mirels et al. (2002), samt Salo och Allwoods (2009) be-

skrivning av begreppet. Salo och Allwood (2009) undersökte utredare inom Polisen. Dessa ingår 

i en organisation som är mycket lik militären. De har en hierarkisk ordning, utbildas för att fatta 

svåra beslut under osäkra förhållanden samt har ett yrke där risktagande kopplat till beslutsfat-

tande är genomgående i deras yrkesverksamma vardag. I studien använde de sig även av GDMS 

(Scott & Bruce 1995). De fann i sin studie en signifikant positiv korrelation mellan högre poäng 

på JSDS (Mirels et al., 2002) och beroende och undvikande beslutsfattandesstil. Deras resultat 

kring JSDS (Mirels et al., 2002) visade att beslutsfattandestilarna beroende och undvikande var 

relaterade till högre grader av tvivel på den egna bedömningsförmågan. Salo och Allwood (2009) 

beskriver hur de två stilarna tenderade att vara relaterade till lägre grader av eget välmående, som 

de relaterar till utbränning, samt högre grader av upplevd stress och förmågebaserad självkänsla.  

Dimensioner av beslutsfattande. Janis och Mann (1977) talar om tre övergripande besluts-

fattandedimensioner som individer använder sig av för att hantera beslutsfattande, samt fem mer 

specifika beslutsfattandedimensioner för att hantera stress när ett svårt beslut som även kan upp-

levas som obekvämt skall tas. De tre övergripande beslutsfattandedimensioner som tas upp, hand-

lar om hur de påverkar beslutsfattande och är enligt följande; (a) medvetenhet om allvarliga ris-

ker kopplat till ett önskat beslutsalternativ, (b) förhoppning om att finna ett bättre alternativ, (c) 

tron om att det finns tillräcklig tid att eftersöka och överväga information till ett beslut. Om dessa 

förhållanden finns, alternativt saknas, påverkar detta vilken typ av beslutsfattandedimensioner en 

individ använder sig av när denne skall fatta ett beslut. Utifrån dessa tre övergripande beslutsfat-

tandedimensioner så utvecklade de, (Mann et al., 1997), Melbourne Decision Making Question-

nare (MDMQ) där fyra mer specifika beslutsfattandedimensioner utvecklades och är enligt föl-

jande: (a) vigilans, noggrann utvärdering av handlingsalternativ och rationellt beslutsfattande;  
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(b) ansvarsförskjutning, undvika ansvar och förskjuta beslutsfattande på andra; (c) prokrastine-

ring, skjuta upp beslut; (d) hypervigilans, ett förhöjt tillstånd, en form av sensorisk känslighet 

som medföljs av beteenden vars syfte är att avkänna hot och fatta beslut hastigt.(Mann et al., 

1997). Phillips & Reddie (2006) samt Patalano och Wrengovitz (2007) använde MDMQ (Mann et 

al., 1997) tillsammans med flertalet andra tester. Resultaten visade att högre grader av obeslut-

samhet var relaterat till både prokrastinering och ansvarsförskjutning enligt skalorna i MDMQ. 

MDMQ har även använts i en tvärkulturell studie (Mann et al, 1998). Resultatet av deras studie 

visade på att MDMQ (Mann et al., 1997) som instrument fungerade bra tvärs över olika kulturer, 

men att den bakomliggande orsaken i skillnader mellan kulturer ska tolkas med stor försiktighet. 

 Obeslutsamhet. Begreppet obeslutsamhet beskrivs av Frost och Shows (1993) som ett be-

teende som är format av rädsla för att begå beslutsmisstag. Rassin et al. (2007) nämner att be-

greppet obeslutsamhet, enligt Frost och Shows (1993) Indecisiveness Scale (IS), är en produkt av 

både förlängd beslutstid och sökandet av mer information, men tillägger också att okontrollerade 

känslor, både innan och efter ett beslut kan påverka. Rassin och Muris (2004) använde IS (Frost 

& Shows, 1993) för att undersöka obeslutsamhet mellan män och kvinnor och fann att kvinnor i 

studien visade på större grad av obeslutsamhet, men detta resultat ifrågasätts i en studie av Swami 

et al. (2008), där resultatet inte visar på några skillnader mellan könen. Patalano och Wengrovitz, 

(2007) visade att beslutstid är relaterat till obeslutsamhet. Detta baserade de utifrån undersökning 

på beslutsamma, respektive obeslutsamma individer som utgjorde de två huvudkategorierna av 

deltagare i deras studie. Patalano och Wengrovitz, (2007) visade att beslutsamma individer upp-

visade kortare beslutstid när risk fanns med i beslutet än när det inte fanns någon risk. Obeslut-

samma individer däremot, uppvisade ingen skillnad i beslutstid. Överlag visade sig även obeslut-

samma individer att dröja mer i beslutfattande än beslutsamma individer. Rassin et al. (2008) 

relaterade begreppet obeslutsamhet till ett informationsmässigt tunnelseende där högre poäng på 

IS testet indikerade att individen samlar mer och mer information inför beslutet, till den grad att 

de helt har negligerat andra möjliga beslutsalternativ. Deras slutsats är att oberoende av ett be-

sluts svårighetsgrad så är obeslutsamhet associerat med informationsmässigt tunnelseende som 

leder till att alternativa beslutsalternativ missas eller får proportionellt mindre bearbetning. I den 

här studien definieras begreppet obeslutsamhet som en individ förhalar och skjuter upp sitt be-

slutsfattande. Tidigare studier har uppvisat god intern konsistens på IS testet av Frost och Shows 
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(1993), (Patalano & Wengrovitz 2007; Rassin et al, 2007). Testet har även använts mellan olika 

nationaliteter och kulturer (Patalano & Wengrovitz, 2006; Punt & Epstein, 2009).  

 

Frågeställningar 

Författaren avser att undersöka skillnader mellan beslutsfattandestilar hos två urvals-

grupper med svenska officerskadetter, en första respektive en mellersta årskull. Författaren vill 

dessutom undersöka hur beslutsfattandestilar är relaterade till andra mått på beslutsfattande och 

social önskvärdhet. Vidare vill författaren jämföra dessa mot tidigare resultat från beslutsfattan-

destilar på officerare. 

 Tidigare studier kring beslutsfattandestilar i militär kontext har fokuserat på officerare 

med flera yrkesår bakom sig. Därmed har de en annan bakgrund och militär erfarenhet än de som 

f.n. studerar till officerare. Det är därför intressant att i studien försöka fånga upp om hur stilarna 

är fördelade redan under officersutbildningen. I detta sammanhang är det även intressant att un-

dersöka hur de uppmätta beslutsfattandestilarna korrelerar med social önskvärdhet, tvivel av den 

egna bedömningsförmågan, beslutsfattande dimensioner samt obeslutsamhet då samtliga av dessa 

direkt kan relateras till beslutsfattande, vilket även tidigare studier undersökt och visat. 

Att kontrollera för social önskvärdhet, är intressant då yrkesgruppen militära officerare, 

kan tänkas påverkas av att leva upp till vissa militära beslutsfattandenormer. Obeslutsamhet och 

tvivel kring den egna bedömningsförmågan, är troligtvis något som officerare gärna hellre döljer. 

Det är även intressant att se om de beslutsfattandestilar som anses mindre önskvärda, undvikande 

samt beroende, är relaterade till de andra mindre önskvärda egenskaperna obeslutsamhet och tvi-

vel kring den egna bedömningsförmågan Studiens frågeställningar och militära kontext, är val 

som gjorts utifrån författarens egna erfarenheter som officerskadett. 

 

   Metod 

Deltagare 

Urvalet bestod av totalt 124 officerskadetter med en könsfördelning på 111 män och 13 

kvinnor i åldersspannet 20-31 år, (M ålder = 22,3, SD = 1,8). Antal år i försvarsmakten, inklude-

rat värnplikten, M = 2,6 år. Dessa individer kom från två olika årskullar på det treåriga Officers-

programmet (OP). Den första gruppen bestod av 69 individer på mellersta årskullen och benämn-

des grupp 1. Grupp 2 bestod av totalt 55 individer på första årskullen. De två årskullarna i helhet 
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utgjorde 2/3 av den totala populationen officerskadetter i Sverige och studiens urval represente-

rade 44 % respektive 50 % av kursernas totala antal.  Totalsumman av antalet deltagare represen-

terade därmed ca 33 % av den totala populationen officerskadetter på OP i Sverige. Individerna 

som deltog, gjorde detta frivilligt i undersökningen. I årskullarna fanns det representanter för i 

svensk försvarsmakt, samtliga ingående vapenslag, (Marin, Armé, Flygvapen). 

 

Material 

Materialet bestod av en enkät innehållande de i studien ingående testerna som var enligt 

följande ordning; GDMS, MC-SDS JSDS, MDMQ samt IS. Testerna som ingick i studien togs 

fram i samråd med studiens handledare. 

General Decision Making Style Inventory – GDMS. Testet är utformat för att mäta vilken 

beslutsfattandestil individer använder sig av primärt när de möter en beslutssituation. Testet be-

står av 25 påståenden där respondenterna får svara hur de fattar viktiga beslut. Scott och Bruce 

(1995) utformade testet i sin studie. Testet mäter fem beslutfattande stilar som är följande; (a) 

rationell, att individen utvärderar och systematiskt tar fram olika beslutsalternativ; (b) undvi-

kande, beslutsfattande undviks; (c) beroende individen söker stöd från andra för att fatta beslut; 

(d) intuitiv, att beslut känns rätt är det centrala; (e) spontan, beslutsfattandet skall göras snabbt. 

Varje stil har sin egen skala med fem frågor vardera. T.ex., ”Jag fattar beslut på ett logiskt och 

systematiskt sätt”. Deltagarna fick ta ställning till påståendena och markera på en femgradig skala 

(1= Stämmer inte alls, till 5=Stämmer precis). Den version som använts i den här studien var en 

av Tunholm (2004) översatt version till svenska. Cronbach’s alpha för de olika skalorna: ration-

ell, .68; undvikande, .86; beroende, .70; intuitiv, .72; spontan, .76. Tidigare studier, (Scott & 

Bruce, 1995; Loo, 2000; Spicer & Sadler-Smith, 2005; Thunholm, 2004, 2008, 2009; Gambetti et 

al., 2008; Galotti et al., 2009; Salo & Allwood, 2009; Carlberg & Steén, 2010) har haft alpha 

värden; rationell (.60-.85); undvikande (.83-.94); beroende (.62-.86); intuitiv (.68-.84); spontan 

(.68-.87).  

Marlowe & Crowne Social Desirability Scale (MC-SDS) – Marlowe och Crowne (1960) 

utvecklade testet som består av 10 påståenden där respondenterna skall ta ställning på en skala 

från ett till fem (1= Stämmer inte alls, till 5= Stämmer precis), till olika påståenden om hur de 

anser sig själva vara, eller har agerat i olika sammanhang. Testet används för att mäta graden av 

social önskvärdhet som kan tänkas påverka svaren på självskattningstester, då dessa kan tendera 
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att vara känsliga för social önskvärdhets bias. Exempelfråga; ”Jag minns att jag spelat sjuk för att 

slippa göra något jag inte ville”.  Hälften av frågorna var reverserade. Hälften av frågorna var 

utformade på så sätt att de kan tänkas öka benägenheten att ge ett högre värde och därmed identi-

fiera en högre grad av socialt önskvärdhet. Cronbach’s α = .51. Tidigare studier, som använt 10 

frågors-versionen (Tunholm, 2004), visade på α = .69. 

 Judgmental Self-doubt Scale (JSDS) – är ett test avsett för att mäta generell form av 

självtvivel om ens individuella bedömningsförmåga och utvecklat av Mirels, et al. (2002). JSDS 

består av 19 påståenden där respondenterna får markera på en skala med totalt sex alternativ från 

-3= instämmer definitivt inte, till + 3= instämmer definitivt. Exempelfråga ”Jag är ofta orolig att 

jag inte gör det rätta”. Högre totalpoäng på skalan indikerar högre grad av självtvivel av den egna 

bedömningsförmågan hos individen. Två påståenden på detta test var reverserade (14, 18) och 

dessa gjordes om så att de följde de övriga frågornas poängriktning. Cronbach’s alpha för testet 

var .88. Om man ser till tidigare studier (Salo & Allwood, 2009), låg alphanivån på (.90).  

Melbourne Decision Making Questionnaire (MDMQ) – testet är avsett att mäta hur indi-

vider hanterar beslutssituationer. Det ursprungliga testet är Manns (1982) Flinders Decision Ma-

king Questionnare (DMQ) och det är även Mann et al (1997) som utvecklat den nuvarande vers-

ionen av testet som består av fyra skalor: (a) vigilans, noggrann utvärdering av handlingsalterna-

tiv och rationell beslutsfattande; (b) ansvarsförskjutning, undvika ansvar och förskjuta beslutsfat-

tande på andra; (c) prokrastinering, skjuta upp beslut; (d) hypervigilans, ett stressat och nervöst 

sätt att fatta beslut på snabbt. Testet består av 22 frågor och i den här studien var inte dessa 

spridda, utan subkategoriernas frågor kom i följande ordning; vigilans, ansvarsförskjutning, 

prokrastinering, hypervigilans. I den här studien användes en av författaren översatt version och 

översattes tillbaka av en person med engelska som modersmål. Testet inleddes med instruktionen 

”Nedan följer några påstående där du skall markera vilket alternativ som stämmer bäst in på dig”. 

Respondenterna svarade på en tregradig skala (0= Stämmer inte in på mig, 1= Stämmer in ibland, 

till 2= Stämmer in på mig). Exempelfråga ”Jag föredrar att överväga samtliga alternativ”. 

Cronbach’s α för skalorna var, vigilans .55; ansvarsförskjutning .65; prokrastinering .70; hyper-

vigilans .57. Mann et al (1997) fick alphavärden; vigilans, .80; ansvarsförskjutning .87; prokras-

tinering .81; hypervigilans .81.    
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Indecisiveness Test (IS) – testet är avsett att mäta en individs obeslutsamhet kopplat till 15 

påståenden och utvecklades av Frost och Shows (1993). Skalan går mellan 1 till 5  

( 1= stämmer inte alls till 5= stämmer precis), där påståendena 2, 3, 4, 6, 8, 9 är reverserade.  

Ju högre totalpoäng en individ får på testet, desto större grad av obeslutsamhet.  Exempelfråga ” 

Jag fattar beslut snabbt” Cronbach’s α för skalan var .83. Tidigare studier (Patalano & 

Wrengowitz, 2006, 2007; Punt et al., 2009; Rassin, 2007; Swami et al, 2008) har uppvisat alp-

havärden mellan .81-.88. 

 

 Procedur 

 Syftet med studien delgavs deltagarna, däremot inte vad de enskilda testerna avsåg att 

mäta. Deltagarna fick initialt muntliga instruktioner av testledaren, därefter en mer detaljerad 

beskrivning på framsidan av enkäten om förutsättningar och genomförande (se Appendix).  

Samtliga 124 deltagare fullgjorde hela enkäten och det fanns inte något tidskrav på ge-

nomförandet.  Respektive årskull tilldelades en kod representativ för årskullen för att kunna sär-

skilja dem vid statistisk behandling och bearbetning av resultaten. Deltagandet var helt anonymt 

såtillvida att inga svar kunde kopplas till individnamn. 

   Resultat 

Inledningsvis redovisas resultatet från testerna mellan årskullarna på de olika skalorna. 

Därefter följer den deskriptiva statistiken kring de ingående testerna tillsammans med en analys 

av testernas interna konsistens för samtliga skalor. Detta följs av interkorrelationer mellan ska-

lorna inom GDMS och MDMQ. Vidare redovisas korrelationskoefficienter mellan de i testet in-

gående skalorna. Slutligen presenteras resultatet från genomförda multipla regressionsanalyser. 

Styrkorna i korrelationer, utgår från Cohen’s riktlinjer som refereras i Pallant (2007)  liten < .29, 

mellan < .49, stor < 1. 

 

Skillnader mellan årskullarna 

Skillnader mellan årskullarna på de olika skalorna, tillsammans med Cohen’s d, presente-

ras i Tabell 1 tillsammans med motsvarande data för hela urvalet. Vid oberoende t-test på skalor-

nas medelvärden mellan de två årskullarna, uppmättes inga signifikanta skillnader på GDMS, 

MC-SDS, JSDS, MDMQ, IS eller deras delskalor. Dessa icke signifikanta resultat mellan årskul-

larna medförde att resultaten i vidare analyser räknades ut från huvudurvalet dvs. årskullarna ag-
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gregerades till en grupp med officerskadetter, det totala urvalet. I Tabell 1 framgår även att de 

uppmätta skillnaderna på samtliga ingående tester mellan årskullarna var mycket små. 

 

 

Tabell 1 

Skillnader Mellan Årskullarna M,( SD) samt Cohen’s d samt för hela urvalet. 

          

Skala     Grupp 1          n          Grupp 2          n         Cohen’s d            Tot. M   Tot. SD Tot. N 

GDMS 

Rationell  3.82  (.48) 69 3.87 (.53) 55 -.09 3.84*** .49 124 

Undvikande 2.10  (.71) 69 2.28 (.62) 55 -.27 2.18*** .67 124 

Beroende 3.28  (.53) 69 3.35 (.61) 55 -.12 3.31*** .57 124 

Intuitiv 

 

 

3.51  (.52) 69 3.62 (.59) 55 -.19 3.55*** .55 124 

Spontan 3.19  (.63) 69 3.29 (.64) 55 -.15 3.21*** .63 124 

MC-SDS                              3.49  (.47) 69 3.43 (.40) 55 -.13 3.47*** .44 124 

JSDS 2.37  (.61) 69 2.48 (.73) 55 -.16 2.42*** .66 124 

MDMQ 

Vigilans  1.58 (.31) 69 1.57 (.32) 55 .03 1.58*** .31 124 

Ansvarsförskjutning    .39 (.25) 69   .43 (.38) 55 -.12   .41*** .31 124 

Prokrastinering    .24 (.30) 69   .28 (.36) 55 -.15   .26*** .33 124 

Hypervigilans    .44 (.31) 69   .44 (.35) 55  .00   .44*** .33 124 

IS  2.15 (.48) 69 2.15 (.49) 55  .00 2.15*** .49 124 

*t-testet är signifikant på .05 nivån (2-tailed). 

**t-testet är signifikant på .01 nivån (2-tailed). 

*** t-testet är signifikant på .001 nivån (2-tailed). 

 

Resultat för hela urvalet  

Följande så redovisas resultaten för hela urvalet, där de beskrivna differenserna är utifrån 

skalornas mittpunkter. Resultaten utgår från Tot. M, i Tabell 1 och är baserade på one sample t-

test på deltagarnas svar på alla ingående skalor. På GDMS var deltagarnas svar signifikant över 

skalornas mittpunkt (2.5) på samtliga beslutsfattandestilar förutom, undvikande som befann sig 

signifikant under. 
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GDMS : rationell, M = 3.84 (SD = .50 ), t(123) = 29.83, p <.001 (two-tailed); undvikande, 

M = 2.18 (SD = .67), t(123) = -5.25 p <.001 (two-tailed); beroende, M = 3.31 (SD = .57), t(123) = 

15.23, p <.001 (two-tailed); intuitiv, M = 3.55 (SD = .55), t(123) = 21.09, p <.001 (two-tailed); 

spontan, M = 3.21 (SD = .63), t (123) = 12.56 p <.001(two-tailed).  

En reliabilitetsanalys genomfördes på GDMS och gav en Cronbach’s α, rationell, .68; 

undvikande, .86; beroende, .70; intuitiv, .72; spontan, .76 vilket enligt Pallant (2007), visar på 

acceptabel intern konsistens för rationell, beroende, intuitiv och spontan beslutsfattandestil samt 

god intern konsistens för undvikande. Interkorrelationer mellan GDMS och övriga skalor visas i 

Tabell 4. 

MC-SDS. M = 3.47 (SD = .44), t (123) = 24.19, p < .001 (two-tailed), var signifikant över 

skalans mittpunkt (2.5). Cronbach’s α för skalan var .51, vilket är under en acceptabel nivå för 

intern konsistens och gör att tolkningar från denna skala år göras med försiktighet. 

JSDS. M = 2.42 (SD = .66), t (123) = -9.568, p < .001 (two-tailed). Medelvärdet befann 

sig signifikant under skalans mittpunkt (3), vilket indikerar en lägre grad av tvivel på ens egen 

bedömningsförmåga. Cronbach’s α för skalan var .88, vilket får räknas som en mycket god intern 

konsistens. 

MDMQ. Vigilans, M = 1.58 (SD = .31), t(123)= 20.35, p < .001 (two-tailed); förskjutning, 

M = .41 (SD = .31), t(123) = -20.44, p < .001 (two-tailed); prokrastinering, M = .26 (SD = .33), 

t(123) = -24.66, p < .001 (two-tailed); hypervigilans, M = .44 (SD = .33), t(123) = -18.63, p < 

.001 (two-tailed).  Vigilans befann sig signifikant över skalans mittpunkt (1), medan ansvarsför-

skjutning, prokrastinering samt hypervigilans befann sig signifikant under skalan mittpunkt. 

Cronbach’s α för skalorna var, vigilans .55; ansvarsförskjutning .65; prokrastinering .70; hyper-

vigilans .57, vilket visar på låg intern konsistens för samtliga utom prokrastinering, som uppvisar 

en acceptabel nivå. 

IS. M = 2.15 (SD = .49) t (123) = -7.83, p < .001(two-tailed). 

Resultatet visade på att medelvärdet (2.15), var signifikant under skalans mittpunkt 2.5. 

Detta visar på en lägre grad av obeslutsamhet. Cronbach’s α för skalan var .83.   

Test för antagande om normalitet, linjäritet, univariat och multivariata outliers genomför-

des men uppvisade inte några tecken på påtagliga hot mot dessa: Box’s M = Sig, .222; Wilk’s 

Lambda = .828 
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Interkorrelation inom GDMS  

Interkorrelationer, på GDMS visas i Tabell 2. Vid signifikansnivån p <.05 i GDMS så 

fanns en svag negativ korrelation mellan rationell och spontan, r = -223. Vid signifikansnivån p 

<.01 så uppvisades en svag korrelation mellan beroende och spontan, r = -.267 samt en svag po-

sitiv korrelation mellan intuitiv och spontan, r = .286. Undvikande uppvisade en svag signifikant 

korrelation med beroende, r = .194 

Tabell 2 

Interkorrelationer (Pearson’s) Inom GDMS 

      

 Rationell Undvikande Beroende Intuitiv Spontan 

      

Rationell    -.075            .098    -.149       .223* 

Undvikande   .194* .006       .077 

Beroende    .105 -.267** 

Intuitiv      .286** 

Spontan      

N = 124 

*Korrelationen är signifikant på .05 nivån (2-tailed). 

**Korrelationen är signifikant på .01 nivån (2-tailed).  

*** Korrelationen är signifikant på .001 nivån (2-tailed). 

         

Interkorrelation inom MDMQ 

 

Interkorrelationer, på MDMQ visas i Tabell 3 Inom MDMQ, så fanns vid signifikansnivå 

p <.01, en medelstor korrelation mellan ansvarsförskjutning och prokrastinering, r = .431, samt 

ansvarsförskjutning och hypervigilans, r = .459. Det fanns även en medelstor korrelation, r = 

.437, mellan prokrastinering och hypervigilans. 
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Tabell 3  

Interkorrelationer (Pearson’s) Inom MDMQ 

  

                                                                        Vigilans       Ansvarsförskjutning    Prokrastinering     Hypervigilans  

 

Vigilans                                                           .055       -.055                  .062 

Ansvarsförskjutning                                   .459**       .431**  

Prokrastinering                                     .437**   

Hypervigilans                     

N = 124 

*Korrelationen är signifikant på .05 nivån (2-tailed). 

**Korrelationen är signifikant på .01 nivån (2-tailed).  

*** Korrelationen är signifikant på .001 nivån (2-tailed). 

 

 

Korrelationer mellan samtliga skalor 

 

Tabell 4 visar korrelationer mellan de i studien ingående skalorna. Vidare följer de signi-

fikanta resultaten från korrelationsanalysen. Vid signifikansnivån p<.01: rationell hade en medel-

stor positiv korrelation med MDMQ skalans vigilans, r = .434, en svag negativ korrelation med 

ansvarsförskjutning, r = -.202 samt en svag negativ korrelation med JSDS, r = -.223. Undvikande 

korrelerade svagt negativt med MC-SDS, r = .195, medelstarkt negativt med JSDS, r =-.451 samt 

positiva korrelationer med, ansvarsförskjutning, r = .415, prokrastinering, r = .472, hypervigi-

lans, r = .377.  Undvikande korrelerade även medelstort positivt med IS, r =.490.  

På beroende fanns en medelstor positiv korrelation med JSDS, r = .408, en svag positiv 

korrelation med ansvarsförskjutning, r = .275, en svag positiv korrelation med hypervigilans, r = 

.255 samt en medelstor positiv korrelation med IS, r = .365. På Intuitiv uppmättes ingen signifi-

kans med någon av de övriga skalorna. Spontan uppvisade en svag negativ korrelation med vigi-

lans, r = -.283, samt en svag negativ korrelation med IS, r = -.228. MC-SDS korrelerade svagt 

negativt med JSDS, r = -.186, svagt positivt med vigilans, r = .211, svagt negativt med prokras-

tinering, r = -.178, svagt negativt med hypervigilans, r = -.196 samt medelstarkt positiv korrelat-

ion med IS, r = .329. JSDS hade en svag negativ korrelation med vigilans, r = -.186; stark positiv 

korrelation med ansvarsförskjutning, r = .518; medelstor positiv korrelation med prokrastinering, 
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r = .363; starkt positivt med hypervigilans, r = .556; samt starkt positivt med IS, r = .673.  IS kor-

relerade svagt negativt med vigilans, r = -.192, medelstort med ansvarsförskjutning, r = .438, n 

=124; prokrastinering, r = .434; samt starkt med hypervigilans, r = .607.  

 

Tabell 4  

Korrelationer Mellan GDMS, MC-SDS, JSDS, MDMQ och IS (Pearson’s) 

    

                            MC-SDS      JSDS       Vigilans     Ansvarsförskjutning     Prokrastinering   Hypervigilans      IS 

GDMS  

Rationell        .130       -.223*           .434**             -.202*                       -.086                     -.114          .151 

Undvikande         -.195*     -.451*          -.176                 .415**                      .472**                  .377**      .490** 

Beroende               .059        .408**         .088                 .275**                      .058                      .255**      .365**  

Intuitiv       -.008        .118           -.148                -.066                       -.030                      .041          .061 

Spontan        .025       -.031           -.283*                -.078                         -.073                      .156         -.228*               

MC-SDS                                -.230*           .211*                -.092                         -.178*                  -.196*        .329* 

JSDS                                          -.186*                 .518*                        .363**                  .556**      .673** 

IS                                          -.192*                 .438**                      .434**                  .607**             

N = 124 

*Korrelationen är signifikant på .05 nivån (2-tailed). 

**Korrelationen är signifikant på .01 nivån (2-tailed). 

*** Korrelationen är signifikant på .001 nivån (2-tailed) 

 

Regressionsanalys av beslutsfattandestilar 

Resultaten, (se Tabell 4) visar på att både JSDS och IS visar signifikanta korrelationer 

med underskalor på GDMS. Den visar även på en svag, men signifikant korrelation mellan undvi-

kande beslutsfattandestil och social önskvärdhet. Då GDMS är studiens huvudsakliga test, så är 

det därför intressant att gå vidare med en multipel regressionsanalys. Detta görs i syfte att se till 

vilken som är den starkaste prediktorn till de fem olika beslutsfattandestilarna. Det är även intres-

sant att undersöka vilken inverkan antalet yrkesverksamma år, samt kön, har på de olika stilarna, 

även om studiens könsfördelning är ojämn. Enligt Tabachnick och Fidell (2007), så är en tumre-

gel vad gäller förutsättning för att genomföra multipel regressionsanalys enligt formel N > 50 + 

8m, där m är antalet prediktorer, samt formel N > 104 + m används när vi vill se till individuella 

prediktorer. Detta ger ett minsta antal på 90 deltagare för att genomföra multipel regressionsana-

lys (N > 50 + 8 x 5 ), samt att N > 104 + 5 = 109 för att se till individuella prediktorer.  
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Detta görs i syfte att kunna stärka den statistiska powern. Det medför att studiens urvalsgrupper 

hamnar väl inom tumregelns gräns för multipel regressionsanalys. Tabell 5 visar detaljerade data 

för regressionsanalyser. Inga av variablerna uppvisade multikollinjäritet. Bivariat punktdiagram 

uppvisade homoscedacitet samt normalfördelning på samtliga variabler. Mahalanobis och Cooks 

test användes för att upptäcka potentiella outliers och visade inte på några extrema värden. Föl-

jande resultat är från de multipla regressionsanalyserna. Varje enskild beslutsfattandestil använ-

des som beroende variabel och social kön, yrkesår, social önskvärdhet, tvivel kring den egna be-

dömningsförmågan samt obeslutsamhet användes för att predicera den specifika beslutsfattande-

stilen. 

GDMS. Rationell, hade en total förklarad varians, Tot. R
2
 = .083 (8,3%), p <.01. Signifi-

kant påverkan uppvisades endast utav JSDS, p <.05 β = -.242. Kön, yrkesår, IS samt MC-SDS 

uppvisade inte någon signifikant påverkan. Undvikande, den totala förklarade variansen av samt-

liga variabler var Tot. R
2
 = .289 (28.9%), p <.01 JSDS uppvisade signifikant påverkan, p <.05, β 

= .063. Det gjorde även IS, p <.01, β = .331. Kön, yrkesår samt MC-SDS uppvisade inte någon 

signifikant påverkan. Beroende, Tot. R
2
 = .221 (22.1%), p <.01. JSDS var den starkaste predik-

torn, p<.05, β = .300, IS bidrog signifikant, p <.05, β = .229. och MC-SDS, p <.05, β = .210. Kön 

och yrkesår var inga signifikanta prediktorer. Intuitiv hade en Tot. R
2
 = .041 (4,1%), p >05. Ingen 

av prediktorerna uppvisade någon signifikans. Spontan hade Tot. R
2
 = .084 (8.4%), p >.05.  JSDS 

signifikans, p <.05, β = .226.  IS visade signifikans och även högst betavärde, p <.01, β = .-394. 

Ingen av de övriga prediktorerna uppvisade någon signifikans. 
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Tabell 5 

Regressionsanalys av beslutsfattandestilar 

      
Variabel B SE β R

2 Tot. R
2
 % 

 

     8,3% 

Rationell      

Kön .049 .145 .030 .090  

Yrkesår         -.093 .051         -.144 .025  

MC-SDS .101 .103 .090 .007  

JSDS         -.183 .090         -.242* .000  

IS .030         -.126 .090 .003  

     28,9%** 

Undvikande      

Kön .071 .172 .032 .001  

Yrkesår         -.077 .043         -.161 .020  

MC-SDS         -.050 .125         -.033 .000  

JSDS .053 .113          .063* .056  

IS .457 .149          .331** .022  

     22,1%** 

Beroende      

Kön .097 .152           .052 .022  

Yrkesår         -.002 .045          -.004 .000  

MC-SDS .269 .111           .210** .038  

JSDS .257 .095           .300** .026  

IS .267 .132           .229** .048  

     4,1% 

Intuitiv      

Kön .292 .165 .161 .025  

Yrkesår .019 .046 .036 .001  

MC-SDS. .043 .120 .034 .001  

JSDS .124 .102 .148 .000  

IS         -.041 .143         -.036 .011  

     8,4% 

Spontan      

Kön         -.067 .184         -.032 .001  

Yrkesår .021 .054 .034 .001  

MC-SDS         -.081 .134         -.057 .002  

JSDS .216 .115   .226* .080  

IS         -.513 .160         -.394** .027  

N = 124 

*Korrelationen är signifikant på .05 nivån (2-tailed). 

**Korrelationen är signifikant på .01 nivån (2-tailed). 

*** Korrelationen är signifikant på .001 nivån (2-tailed).     
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                   Diskussion 

Studien har undersökt beslutsfattandestilar såsom definierats av Scott och Bruce (1995), 

hos två årskullar av officerskadetter, en grupp som tidigare inte undersökts i detta avseende. Stu-

dien har även undersökt stilarnas samband med grad av social önskvärdhet (MC-SDS skalan av 

Marlowe & Crowne, 1960), tvivel på den egna bedömningsförmågan (JSDS skalan av Mirels et 

al., 2002), beslutsfattandedimensioner (MDMQ skalan av Mann et., al, 1997) samt obeslutsamhet 

(IS skalan av Frost & Shows, 1993) hos dessa två urvalsgrupper.   

 

Skillnader mellan årskullarna 

Inga signifikanta skillnader uppmättes mellan årskullarna och de skillnader som fanns, var 

 mycket små. Att det inte förekom någon signifikant skillnad mellan grupperna är intressant uti-

från aspekten att den ena gruppen nyligen startat sin utbildning på OP, medan den andra gruppen 

har 1½ års erfarenhet av utbildningen. I studiens regressionsanalyser framkom, att kön som pre-

diktor till bestlutsfattandestilar inte påvisade någon signifikant påverkan på någon av dem. Yr-

kesverksamma år inom försvarsmakten, hade inte heller någon signifikant påverkan. Det stödjer 

således resultaten från Tunholm (2008, 2009), som inte heller funnit bakgrundsvariabeln militär 

erfarenhet, ha signifikant påverkan på beslutsfattandesstilar. Detta kan tänkas bero på att besluts-

fattandestilarna är så pass stabila i sig, att det militära yrket attraherar en viss typ av individer 

med specifika beslutsfattandestilar. Detta skapar även tankar kring om denna stabilitet i stilarna 

kan vara starkt förknippat med personlighetsdrag. 

Beslutsfattandestilarnas interkorrelationer och samband med övriga skalor 

Inom GDMS visade resultatet på några svaga korrelationer. Dessa ligger till viss del i linje 

med tidigare studier, främst vad avser sambandet mellan intuitiv och spontan. Till skillnad från 

tidigare studier, är det dock svaga korrelationer som uppmätts i denna studie, men det ger indikat-

ioner på vad tidigare resultat visat, nämligen att stilarna inte är individuellt exklusiva, utan inte-

ragerar i någon form. GDMS skalorna uppvisade en Cronbach’s α mellan .68 till .86, vilket är 

inom samma spann som tidigare studier visat, där också rationell, uppvisat den lägsta interna 

konsistensen. Studiens resultat visade att rationell hade ett svagt signifikant samband med lägre 

poäng på JSDS, d.v.s. ju mer rationell stil, desto mindre tvivel på den egna bedömningsförmågan. 

Rationell uppvisade även negativt samband med MDMQ skalans ansvarsförskjutning, vilket kan 

ses som ett förväntat samband då en rationell person troligtvis hellre angriper och tar tag i be-
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slutsfattandet, och således minskar benägenheten att förskjuta ansvar. Detta ligger i linje med 

Phillips et al. (1984), avseende hur den rationella stilen angriper beslutfattande. Denna skala vi-

sade även ett medelstarkt samband med MDMQ skalan vigilans, vilket kan anses vara väntat, då 

dessa två skalor utgår från snarlika begreppsdefinitioner.  

Vidare i GDMS pekade resultaten på att undvikande skalan hade ett negativt samband 

med social önskvärdhet, tvivel på den egna bedömningsförmågan, men ett positivt samband med 

ansvarsförskjutning, prokrastinering, hypervigilans och obeslutsamhet. Att undvikande påverkas, 

alternativt leder till förskjutning och obeslutsamhet, kan ses som ett förväntat samband då de är 

nära relaterade till varandra och i regel oönskade egenskaper. Det är intressant att hypervigilans, 

som innebär att vilja bli av med ett beslut så snabbt som möjligt och därmed även möta beslut när 

de uppstår, har ett medelstarkt samband med en undvikande beslutsfattandestil. Att undvikande 

har ett negativt samband med poäng på JSDS, är tvärtemot Salo och Allwoods (2009) resultat. 

Salo och Allwood (2009) fann att ju högre poäng på JSDS desto mer poäng på undvikande. Skill-

naden här är intressant, då ett undvikande sätt att hantera beslut på, troligtvis inte är en stil som 

går obemärkt förbi och utan repressalier i officersyrket. Däremot kan det fortfarande föreligga 

grad av tvivel kring den egna bedömningsförmågan i denna yrkesgrupp utan att betyda att indivi-

der undviker beslutsfattande. Undvikande var även den enda av skalorna på GDMS som uppvi-

sade signifikant samband med social önskvärdhet, i negativ riktning. GDMS, beroende, uppvi-

sade positivt samband med högre poäng på JSDS, vilket även Salo och Allwood (2009) fann. 

Skalan hade även ett samband med ansvarsförskjutning, som bör ses som nära relaterade, då en 

förskjutning av ansvaret på någon annan, kan tänkas skapa en form av beroende av andra männi-

skor. Beroende visade sig även vara relaterat till hypervigilans, samt obeslutsamhet. Resultatet 

ligger delvis i linje med Phillips et al.(1984) om att människor med en beroende stil hellre angri-

per ett problem. Det kan tänkas vara kopplat till hypervigilans på så sätt att ett nervöst sätt och 

vilja att bli av med ett beslut snabbt, får en individ att vilja ta hjälp av andra för att lätta på en 

upplevd beslutsbörda.  

Sambandet med obeslutsamhet kan tänkas höra ihop med att beroende även uppvisade ett 

samband med tvivel kring den egna bedömningsförmågan, d.v.s. att tvivel, kombinerat med obe-

slutsamhet, bidrar till en beroende stil. Spontan uppvisade ett negativt samband med MDMQ ska-

lans vigilans, och detta samband var nästan identiskt med sambandet mellan rationell och spon-

tan, vilket kan stödja vad som tidigare nämnts, att rationell och vigilans är snarlika vad avser 
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begrepp. Spontan uppvisade även ett negativt samband med obeslutsamhet. Detta negativa sam-

band kan förefalla vara naturligt, d.v.s. ju mer spontan, desto mindre obeslutsam. Intuitiv besluts-

fattandesstilen var den enda av de fem som inte uppvisade något signifikant samband med någon 

av de övriga skalorna. Inom MDMQ visade resultatet från interkorrelationerna att de tre mindre 

önskvärda beslutsfattandedimensionerna, ansvarsundvikning, prokrastinering samt hypervigilans, 

korrelerar positivt signifikant med varandra. Det är i linje med resultatet från tidigare studier 

(Mann et al.,1998; Phillips & Reddie, 2006).  

Det finns således ett samband mellan att skjuta över det egna ansvaret på någon annan, 

och en benägenhet till prokrastinering när det gäller beslut. Det är därför intressant att hypervigi-

lans som innebär att få beslut avklarade så snabbt som möjligt för att man inte vill tänka på dem, 

korrelerar med dessa två, eftersom de torde anses stå i någon form av kontrast till de andra två. 

Det här visar även att dessa skalor, liksom skalorna inom GDMS, inte är självständiga, utan det 

förekommer en interaktion emellan dem.  Skalorna uppvisade en Cronbach’s α mellan .55 till .70 

vilket är betydligt lägre än tidigare studier. Utöver de samband som tidigare nämnts med GDMS 

uppvisade skalorna inom MDMQ flertalet signifikanta samband med de övriga skalorna. En 

högre grad av vigilans visade sig vara relaterat till en högre grad av social önskvärdhet, samt en 

lägre grad av tvivel kring den egna bedömningsförmågan.  Ansvarsförskjutning visade utifrån 

resultatet, ha ett samband med högre grad av tvivel på den egna bedömningsförmågan samt med 

obeslutsamhet, vilket är i linje med både Phillips och Reddies (2006) samt Patalano och 

Wrengowitz (2007) resultat. Både Phillips och Reddies (2006) och Patalano och Wrengowitz 

(2007) studie visade att MDMQ skalans prokrastinering var relaterat till högre grad av obeslut-

samhet, vilket även var resultatet i denna studie.  Prokrastinering visade sig även vara relaterat 

till en högre grad av tvivel kring den egna bedömningsförmågan. Hypervigilans hade ett samband 

med lägre grad av social önskvärdhet samt ett starkt samband med högre grad av tvivel på be-

dömningsförmåga och obeslutsamhet. Detta samband kan anses vara rimligt, då om man som 

obeslutsam individ vill bli av med ett beslut så snabbt som möjligt, kan tänkas basera detta på 

tvivel kring den egna bedömningsförmågan.  

Den sociala önskvärdhet som uppmättes i studien, uppvisade ett mycket litet samband 

med både GDMS och MDMQ. Dock fanns det ett samband med högre grad av social önskvärdhet 

och högre grad av obeslutsamhet.  
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Tvivel kring den egna bedömningsförmågan visade sig vara relaterat till lägre grad av 

social önskvärdhet.  Denna skala uppvisade en Cronbach’s α på .51, vilket är lågt, och är lägre än 

vad som uppmätts i tidigare studier. Utöver det som skrivits om JSDS relation till övriga skalor, 

är det generella mönstret att tvivel kring den egna bedömningsförmågan, tycks ha en relation till 

flera av de mindre önskvärda skalorna. Detta indikerar att högre grad av tvivel, systematiskt tycks 

vara relaterat till negativa egenskaper i fattandedimensioner och stilar, obeslutsamhet, undantaget 

Undvikande. JSDS uppvisade Cronbach’s α på .88, vilket är i linje med tidigare undersökningar, 

och är ett bra värde på den interna konsistensen. Detta är även fallet med IS skalan för obeslut-

samhet, som uppvisat flertalet positiva samband med högre poäng på mindre önskvärda besluts-

fattandedimensioner och stilar. Denna skala uppvisade Cronbach’s α på .88, som är i linje med 

tidigare studier.  

De multipla regressionsanalyser som gjorts i syfte att se den starkaste prediktorn till be-

slutsfattandestilar, visade låg total förklarad varians utifrån regressionsmodellerna. Däremot vi-

sade det att tvivel kring den egna bedömningsförmågan unikt bidrog till förklarade varians hos 

fyra av de fem beslutsfattandestilarna, intuitiv undantaget. Vidare visade resultatet att obeslut-

samhet, bidrog unikt till den förklarade variansen hos undvikande, beroende samt spontan. Social 

önskvärdhet bidrog endast signifikant på en stil, och det var den beroende stilen. Den förklarade 

variansen var låg från modellerna som helhet, men även från enskilda prediktorer. Detta gör att 

det med sannolikhet kan tänkas finnas variabler, såsom personlighetsdrag som kan tänkas på-

verka detta. Detta baserar författaren på den stabilitet som GDMS resultaten visar i både den egna 

studien, men även tidigare, om att beslutsfattandestilar knappt skiljer sig åt i styrka, oaktat om det 

var äldre officerare, amerikanska, eller svenska officerskadetter. Spicer och Saddler-Smith, 

(2005), resonemang kring att beslutsfattandestilar kan tänkas vara något som ligger som en yta 

utanför mer stabila personlighetsdrag, baserade de utifrån Curry (1983, refererat i Saddler-Smith, 

2005). Där utgår de från hans resonemang kring hur stilar är baserade på individuella skillnader, 

och hur dessa stilar är ett yttre lager på en s.k. ”lök” där kognitiva stilar och personlighet innefat-

tar mitten av denna. Denna typ av bildliga resonemang delas av författaren då det kan tänkas vara 

så att beslutsfattandestilarna är en slags produkt, eller konceptualisering av personlighet och kog-

nitiva aspekter. Att avgöra det kausala sambandet mellan obeslutsamhet och tvivel kring den 

egna bedömningsförmågan, kan anses vara komplext, då det utifrån studiens upplägg och ana-

lyser, är svårt att säga om en individ tvivlar pga. att den är obeslutsam, eller vice versa. 
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 Sammanfattningsvis kring själva dataanalyserna och resultatet, kan sägas att flertalet av 

de mindre önskvärda beslutfattandestilarna och beslutsfattandedimensionerna är relaterade både 

till varandra, och även till grad av tvivel samt obeslutsamhet. Den sociala önskvärdheten, utifrån 

resultatet är inte påtagligt relaterat till någon av de övriga skalorna, vilket inte stödjer Tunholms 

(2004) tankar kring att den typ av kultur som finns i det svenska försvaret påverkar hur officerare 

svarar på GDMS.  

 

Jämförelse med tidigare studier på officerare 

 Resultatet från GDMS visar att de svenska officerskadetter som medverkat i studien, 

uppvisar högst poäng på den rationella skalan, vilket även är fallet med resultat från Tunholm 

(2004) på svenska officerare samt Scott & Bruce (1995). Enligt Tunholm (2004) är den rationella 

stilen den som kan tänkas vara mest i linje med den kultur som råder inom svensk försvarsmakt, 

d.v.s. det som troligen kan anses vara mest ”önskvärd” att ha som primär. Studiens resultat är inte 

i linje med Tunholm (2008, 2009), där intuitiv hade högst värden hos svenska officerare medan 

rationell var högst i denna studie. Undvikande, uppvisade lägst medelvärde hos urvalet, och detta 

är även fallet hos Scott och Bruce (1995) samt Tunholm (2004, 2008, 2009). Detta bör inte ses 

som särskilt förvånande, då denna typ av yrkesgrupp, till stor del hamnar i beslutssituationer där 

ett undvikande beteende uppmärksammas tydligt och kan i värsta fall, leda till förluster hos den 

egna truppen.  Detta var även den enda av stilarna som låg under skalans medelvärde (2.5).  

Beroende hade av de fem beslutsfattandestilarna, det tredje högsta värdet, vilket överens-

stämmer med Tunholm (2004), men inte de övriga jämförelsestudierna. De tidigare studierna 

visar resultat på beroende, över skalans medelvärde. Att denna yrkesgrupp har såpass högt på 

beroende, är intressant eftersom att det generellt inte bör vara särskilt önskvärt att som officer 

uppleva att vara i beroendeställning till någon annan när självständiga beslut skall fattas. I Scott 

och Bruce (1995) studie, hade beroende stilen näst högst uppmätta medelvärde. Den intuitiva 

stilen var den med näst högst uppmätt medelpoäng på urvalet, och detta är även fallet med resul-

tatet i Tunholm (2004), samt att intuitiv hade högst uppmätt medelvärdespoäng i de två andra 

studierna av Tunholm (2008, 2009). Att intuitiv beslutsfattandestil får höga poäng i flera studier, 

kan enligt författarens egen erfarenhet som officer tänkas ha ett samband med hur många inom 

officerskåren gärna fattar beslut baserat på den s.k. magkänslan, att ett beslut ”känns rätt”, mer än 

att det behöver finnas någon rationell förklaring bakom beslutet. Detta stöds även av resultaten i 
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Khatrin & Alvins (2000), studie på chefer i data-it och bankvärlden. Deras studie visade att intui-

tivt beslutfattande ofta användes och var mest framgångsrikt i organisationer med dynamiska och 

instabila miljöer. Riabacke (2006) visade i sin studie att intuitivt beslutsfattande hos svenska che-

fer inom skogsindustrin, framträdde oftast när beslutsunderlaget var knapphändigt.  

Slutligen hade den spontana stilen näst lägst värde av de fem beslutsfattandesstilarna och 

detta resultat fick även Scott och Bruce (1995) och Tunholm (2004). Som tidigare nämnts ger  

studiens resultat stöd åt att dessa stilar inte är exklusiva, utan olika samband mellan dessa upp-

mättes. Att deltagarnas stilar grundade sig på en kombination av vana och den kognitiva för-

mågan beroende på situation (Tunholm 2004), är inte något som kan utläsas av data eller ana-

lyserna i den här studien. Det som kan sägas, är att det med stor sannolikhet föreligger individu-

ella skillnader vad gäller de fem beslutsfattandestilarna i GDMS och att yrkesgruppen officerare 

tenderar att uppvisa höga värden på den rationell. De har även högre på rationella skalan än tidi-

gare studier med andra yrkes- och studerandekategorier än några av de tidigare studierna, (Carl-

bergh & Stéen, 2010; Gambetti et al., 2008; Salo & Allwood, 2009; Scott & Bruce, 1995; Spicer 

& Saddler-Smith, 2005). 

 

Studiens styrkor och begränsningar 

En av studiens huvudstyrkor är, likt Carlbergh och Steéns (2010) undersökning, att under-

söka en kategori inom en yrkesgrupp, som är under utbildning inför yrket, och således tillförs 

kunskap inom beslutsfattandesområdet med ytterligare en hittills icke undersökt grupp i det här 

avseendet. En ytterligare styrka med studien är att underlaget från studien kan användas som ett 

bidrag när rekrytering av officerskadetter och kravprofiler utformas, då liknande tester givetvis 

finns när de ansöker, men där resultatet från denna studie kan jämföras med dem, för att se om 

det skiljer sig nämnvärt. Vidare är en styrka i studien att testerna GDMS, MDMQ, MC-SDS samt 

IS använts flitigt tidigare i studier och kan i viss mån anses vedertagna, vilket bidrar till en ökad 

tillförlitlighet i denna studie. 

En av studiens svagheter är det låga totalantalet av antalet studerandes på OP (33 %), 

samt den ojämna könsfördelningen. Detta ger en liten representativ bild, dock ligger de funna 

resultaten väl i linje med tidigare studier på yrkesgruppen. Författaren tror att det förefaller 

mindre sannolikt att en undersökning på större delar av, eller hela urvalet, skulle skilja sig mar-

kant ifrån de fördelningar på beslusstilar som uppmätts. Det ger dock möjligheten till viss form 
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av generaliseringar då studiens urval kom från 2/3 av den totala populationen officerskadetter på 

OP i Sverige. Vidare är det även viktigt att notera att vissa av de i studien ingående testerna, upp-

visade lägre intern konsistens. Detta kan tänkas ha ett samband med att det är översatta tester, 

varav ett av testerna, (MDMQ) var översatt av författaren och således inte använts tidigare. Vad 

avser studiens regressionsanalys kan det tänkas vara så att en hierarkisk regressionsanalys, gett 

annorlunda utslag. Tabachnik och Fidell (2007) och även Pallant (2007), råder att inte genomföra 

sådana om det inte finns klara teoretiska utgångspunkter om hur alla begrepp förhåller sig till 

varandra redan från början, och hur de kan tänkas påverka varandra i regressionsmodellerna. Uti-

från det så gjordes ett medvetet val att inte genomföra hierarkisk regressionsanalys i den här stu-

dien.  

 

Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

Studien har uppnått sitt syfte genom att undersöka en hittills icke undersökt grupp, 

svenska officerskadetter och genom att besvara studiens samtliga frågeställningar. Dataanalysen 

visade att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan årskullarna. Testernas samband med 

varandra, interkorrelationer och interna konsistens analyserades och diskuterades och slutligen 

jämfördes studiens resultat med tidigare studier med officerare. Resultatet i enkätundersökningen, 

visar att det är mycket små skillnader mellan studiens resultat och de tidigare studiernas resultat 

på officerare i GDMS. Intuitiv och rationell, verkar vara de två beslutsfattandestilar som skiljer 

sig i vad gäller vilken som haft högst medelpoäng.   

Förslag till vidare forskning är att inledningsvis bör det vid fortsatt användning av GDMS 

som instrument, ses över ifall, och hur de statistiska egenskaperna i delskalan rationell kan  

förbättras. Detta då den i denna och samtliga tidigare studier, uppvisat betydligt lägre in-

tern konsistens än de övriga fyra skalorna. Sambanden som uppmätts i studien pekar på att främst 

begreppen obeslutsamhet och tvivel kring den egna bedömningsförmågan, har medelstora och 

starka samband med oönskade beslutsfattandestilar såsom undvikande och beroende. Detta får 

författaren att fundera kring hur de begreppen, samt stilarna, kan tänkas vara del av något större 

och mer stabilt, i linje med konstrukt såsom personlighetsdrag, motsvarande. Därför skulle det till 

framtida forskning vara intressant att se hur beslutsfattandestilar samt tvivel kring bedömnings-

förmågan och obeslutsamhet är relaterade till personlighet. 
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Det vore också intressant att tydligare koppla resultaten från denna och tidigare studier 

med yrkesgruppen militära till naturalistiskt beslutsfattande, såsom diskuteras av Klein och Klein 

et al., (1993, 2008) och även Gambetti et al. (2008). Ett förslag är att genomföra beslutsfattandet-

ester innan och efter praktiska stridsmoment. Detta är intressant då både författarens egna erfa-

renheter, samt skildringar från krigsveteraner, visar på att hur militärer resonerar i en lugn och 

fredlig miljö, ibland skiljer sig markant från hur de agerar i stridssituationer. Skulle svaren på 

GDMS och hur de praktiska momenten genomförts och redovisats efteråt skilja sig markant, så 

finns det troligtvis en påverkande faktor om hur vi vill fatta beslut, kontra hur vi faktiskt gör. 

Detta skulle då även kunna kopplas till de övergripande dimensioner som Janis och Mann (1977) 

talar om, vad gäller förutsättningar för hur en individ fattar vissa typer av beslut. I sådana fall 

behövs i sådant fall även utvecklas ett analysverktyg kring naturalistiskt beslutsfattande som kan 

vägas samman med GDMS, motsvarande.  Slutligen är författaren mycket intresserad av att ge-

nomföra liknande typ av studie, på en yrkesgrupp med mycket likheter, nämligen projektledare. 

De likheter som dessa har med officerare är flera. Båda yrkesgrupperna jobbar ofta i mindre sta-

ber, där individen har som huvudansvar att organisera, samordna och följa upp verksamheten de 

är ansvariga för. Det finns även funktionsansvariga en eller två nivåer under, men även över den 

egna beslutsfattandenivån. Båda yrkesgrupper jobbar under tidspress, och enligt utarbetade och 

beprövade beslutsmodeller, samt att båda yrkesgrupperna jobbar med uppgifter under en begrän-

sad tid, därefter väntar ny uppgift. I detta sammanhang är också beslutsfattandestilar och tidspress 

intressant då man kan tänka sig att vissa stilar är bättre eller sämre anpassade till detta.  
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Appendix 

    

                      Instruktioner enkät 

 

Deltagarkod:___________ 

 

Kön:______________ 

 

Ålder:______________ 

 

Antal yrkesverksamma år:_______________ 

 

 

Genom hela formuläret gäller följande instruktioner: 

 

 Samtliga frågor skall besvaras. 

 Enkäten besvaras enskilt och under tystnad. 

 Ange bara ett svarsalternativ per fråga. 

 Det finns inga rätta eller felaktiga svar och inga ”luriga” frågor. Tänk gärna efter lite och ange din upprik-

tiga mening. Kontrollera efteråt att du besvarat samtliga frågor. 

 Försök ta ställning till frågorna och besvara dem utifrån den person du är i allmänhet, inte bara som yrkes-

person! 

 Om det finns någon fråga där samtliga svarsalternativ känns felaktiga, eller inte är passande nog för din 

åsikt – välj det alternativ som du tycker är minst felaktigt/opassande! 

 Deltagandet i undersökningen är frivilligt och inga svar kommer att kunna spåras till enskild individ. 

 

 

 

 

 

 

På nästa sida följer ett antal påståenden om hur du fattar viktiga beslut (och inte är styrd till att använda någon viss 

metod). Efter varje beskrivning finns fem siffror, från ett till fem. Överst på sidan framgår innebörden av varje siffra. 

Din uppgift är att ta ställning till hur väl påståendena stämmer in på hur du faktiskt gör. Sätt en ring kring, (eller 

kryssa över,) den siffra som bäst stämmer in på dig. Om du anser att du handlar olika i olika situationer sätt ringen 

runt den siffra som stämmer överens med hur du oftast gör. 


