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Individens beslutsfattande 

Att ångra eller inte ångra sina beslut 
 

Mikaela Andreasson och Sandra Wallin 

 

 

Idag ställs individer inför många olika val. Individer skiljer sig åt då de 

fattar beslut och forskning tyder på att individer har en beslutsfattarstil. 

Denna studie åsyftade att studera sambandet mellan beslutsfattarstil och 

ånger samt om maximerare har större benägenhet att ångra sig. Dessutom 

undersöktes korrelationen mellan ånger och beslutsångest. 149 deltagare 

besvarade tre självskattningsformulär bestående av General decision making 

style, Regret scale, Maximization scale samt fyra tillagda påståenden. Dessa 

användes till olika analyser. Först studerades beslutsfattarstil och ånger. 

Resultatet visade att det var svårt att urskilja en specifik beslutsfattarstil. 

Ändock visade tre beslutsfattarstilar en positiv korrelation med ånger. Detta 

tolkades i linje med tidigare studier, att individen kombinerar 

beslutsfattarstilar, dock behövs mer forskning om beslutsfattarstilar. 

Därefter studerades maximeringsstil och ånger samt beslutsångest. 

Resultatet visade att maximerare har större benägenhet till ånger vilket är i 

linje med tidigare forskning, detta kan bero på att maximerare eftersträvar 

perfektion. 

 

Keywords: decision making, regret, decision making styles, maximizing, 

anxiety  

 

 

Inledning 
 

Individen fattar beslut dagligen, medvetet och omedvetet, från morgon till kväll. Ständigt 

krävs det att vi gör aktiva val som vi ställs inför, val av både större och mindre karaktär. 

Vardagslivet består av flertalet val kring kläder för dagen, val av mat, utbildning och arbete 

etcetera. Valen blir flera, alternativen växer och de påverkar individens liv i olika 

utsträckning. Sartre (1946/2002) menar att individen är ”… dömd till frihet.”(s. 21), vi har 

inte skapat oss själva men vi är medvetna om vår existens och har ett ansvar för oss själva. 

Med detta menar Sartre att vi är fria, att individen skapar sin essens genom sina val och 

handlingar. Han menar vidare att ansvar leder till ångest. När individen engagerar sig och 

skapar sin essens genom sina handlingar, genom besluten denne står inför och de val 

individen gör, så skapas ångest. En ångest som ständigt är närvarande trots att individen 

försöker att dölja den. ”Jag kan alltid välja, men jag bör veta att även när jag inte väljer, så gör 

jag ett val” (Sartre, s. 41). Denna studie sammankopplar valet med upplevelse av ånger.  

 

 

Beslutsfattande  
 

Den primära kognitiva aktiviteten i beslutsfattande innebär att individen granskar flera 

möjliga alternativ (Smith & Kosslyn, 2009). Beslutsfattande är en dynamisk process där 

individen letar efter information som är relevant för att kunna fatta ett beslut. Dessutom är 

beslutsfattande en komplex process som innefattar olika steg som förbeslut, beslut och 
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efterbeslut vilka är beroende av varandra. I det första steget, förbeslut, kan en känsla av 

konflikt uppkomma. Denna konflikt påverkar individens motivation och dess missnöje med 

nuläget och leder till att individen försöker att hitta flera nya valmöjligheter att utvärdera. I 

andra steget, beslut, justerar individen sin beslutssituation vilket innebär att denne jämför 

alternativen och utesluter dem som är längst bort från idealet. I detta steg kan kognitiv 

dissonans uppkomma hos individen (Zeleny, 1982). Festinger (genom Zeleny, 1982) menar 

att ju längre detta steg pågår desto större dissonans. Slutligen i det sista steget, efterbeslut, 

letar individen efter information som stödjer dennes val. Individen eftersöker bekräftelse, att 

denne har gjort ett bra val och därmed minskar dennes dissonans (Zeleny, 1982).   

 

 

Rationellt beslutsfattande  
  

Att vara rationell innebär att individen är förnuftig och att denne tänker logiskt i sitt 

beslutsfattande (Tversky & Kahneman, 1981). Att fatta ett beslut är inte alltid det lättaste, en 

del val individen står inför kan anses triviala medan andra kräver mer eftertanke. Edwards 

(1954) anser att teorier om hur individen fattar beslut mellan önskvärda alternativ har 

utvecklats av bland annat ekonomer. Han menar vidare att dessa teorier innefattar att 

individen har ett rationellt beteende då denne fattar beslut vilket innebär att individen väljer 

det alternativ som har den största förväntade nyttan. Expected utility theory är en teori som 

handlar om beslutsfattande under risk, den lanserades år 1738 av Bernoulli (1738/1954) och 

innebär att individen väger vinster och förluster av dennes alternativ genom deras 

sannolikheter, alltså att individen använder ett mer rationellt beslutsfattande och fokuserar på 

slutresultatet. Denne föredrar det alternativ som har den största nyttan.  

Att forskning har fokuserat på att individer är rationella beslutsfattare är orealistiskt då 

detta mestadels har baserats på ekonomiska studier (Schwartz, 2000; Schwartz et al., 2002). 

Utifrån Expected utility theory har Tversky och Kahneman (1981) utvecklat Prospect theory, 

en teori som innebär en jämförelse av för- och nackdelar av individens alternativ då utfallen är 

kända, det vill säga att denne är begränsat rationell i sitt beslutsfattande. Individen värderar 

dennes potentiella vinster och förluster samt fokuserar på värdet snarare än slutresultatet. 

Detta innebär att individen värderar sin nuvarande situation för att se om förändringen av 

beslutet sker till det sämre eller bättre. Det resulterar i att individen försöker maximera sina 

fördelar och minimera sina nackdelar. March (1978) åsyftar att den gemensamma 

uppfattningen av rationalitet innebär att individens bedömningar av utfallen bör vara 

förutsägande för upplevelsen av tillfredsställelse eller missnöje.  

Då teorierna om människan som en rationell beslutsfattare har dominerat har därmed 

känslorna åsidosatts. I verkligheten påverkar individens känslor till stor del hur denne fattar 

ett beslut (Elster, 1998; Etzioni, 1988; Zeleenberg, 1999b). Mellers (2000) studie är i linje 

med detta då den antyder att individens nuvarande känslor är en stark bidragande faktor hur 

denne fattar sitt beslut. Hur individen mår för stunden kan bland annat avgöra vilket val denne 

gör. I Tversky och Kahnemans (1981) studie framgår det att då beslutsfattaren orienterar sig 

förutsägande så uppmuntras denne till att fokusera på framtida erfarenheter. Att koncentrera 

sig på hur vi kommer att må efter att beslutet är fattat, speciellt i svåra beslut, kan guida oss i 

beslutsfattandet. Känslor som individen upplever medan den fattar ett beslut formar inte bara 

beslutet, dessa känslor kan hjälpa individen att förutsäga hur dennes liv skulle se ut om den 

gjorde ett visst val (Mellers, 2000).  

Både individens känslor och nuläge påverkar hur den fattar ett beslut (Mellers, 2000). 

Resultatet av Mellers, Schwartz och Ritov (1999) studie indikerade att individen tar det säkra 

före det osäkra i en vinstsituation, denne kan vara rädd för att inte få någonting alls. Däremot i 

en förlustsituation vågar individen ”spela” lite, i hopp om att inte förlora någonting 
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överhuvudtaget. Enligt Tversky och Kahneman (1981) visar Prospect theory på att individens 

upplevelse av vinst inte är lika positiv som dennes upplevelse av förlust är negativ. Förenklat 

kan vi visa med ett exempel, missnöjet att förlora pengar är större än vad vårt nöje att vinna 

pengar är. Subjective expected pleasure theory innebär att individen väljer det alternativ som 

maximerar dennes förväntade tillfredsställelse och minimerar den förväntade smärtan 

(Mellers, Schwartz & Ritovs, 1999). Mellers och McGraws (2001) experimentella studier 

visade att individen blir mer tillfredsställd av en oväntad liten vinst än av en stor förväntad 

vinst, dessutom visade resultatet att en liten oväntad förlust kan kännas som en vinst, om en 

stor förlust var förväntad.  

Kahneman (2011/2013) utgår i sin bok från Stanovich och Wests teori om hur individens 

intellekt är uppbyggt utav två system, system ett och system två. System ett fungerar 

automatiskt, det är vårt snabba och omedvetna system som inte kräver någon ansträngning. 

System två består av medvetna val som kräver mer ansträngande och intellektuell 

uppmärksamhet. System två associeras med en subjektiv upplevelse av att individen 

koncentrerar sig och har kontroll. System ett innefattar intuitioner, intryck, känslor och 

avsikter vilka individen ofta handlar efter, därmed litar denne på sina intryck. System två har 

en mer detaljerad och specifik bearbetning som kommer till användning när system ett stöter 

på problem eller om det har en fråga det inte kan besvara. System två innebär ett mer 

rationellt tänkande. Dessa system samverkar vilket minimerar individens ansträngning och 

optimerar dennes prestation. System ett fungerar i många beslutssituationer men innefattar ett 

flertal snedvridningar vilket system två försöker att motverka.  

 

 

Beslutsfattarstil 
 

Individer skiljer sig åt på många sätt då de fattar beslut (Scott & Bruce, 1995). Att fatta ett 

beslut kan vara lätt i somliga situationer och svårare i andra. En del individer fattar beslut 

utifrån magkänslan utan att fundera särskilt mycket, andra behöver tänka igenom besluten mer 

noggrant. Detta kan liknas med Kahneman (2011/2013) teori om system ett och system två. 

De tredje rådfrågar andra individer medan de fjärde undviker besluten så långt det är möjligt. 

Beslutsstil är likartad kognitiv stil som är individens sätt att processa information samt 

klargöra mål (Galotti, 2007). Scott och Bruce (1995) ansåg att tidigare forskning fokuserat allt 

för lite på beslutsfattarstil och tog därmed hjälp av tidigare forskning samt egna 

undersökningar för att utveckla ett instrument som bedömer en individs beslutsfattarstil i 

viktiga beslut. De ansåg att beslutsfattarstil inte var en personlig egenskap utan en individs 

inlärda tillvägagångssätt att hantera en beslutssituation. De fem beslutsfattarstilarna som 

resulterade i deras studie var: 

1. Den rationella, vilken innebär att individen tänker logiskt och söker information för 

att hitta alternativ.  

2. Den intuitiva, som innebär att individen är känslomässig och går på magkänsla, denne 

tar inte så mycket hänsyn till fakta och behöver inte fatta snabba beslut. 

3. Den beroende, innebär att individen söker råd av andra för att kunna komma fram till 

ett beslut. 

4. Den undvikande, innebär att individen undviker att fatta ett beslut så långt som det är 

möjligt. 

5. Den spontana, innebär att individen tar snabba och spontana beslut, denne känner 

brådska vilket leder till att beslutet fattas utan större eftertanke.  

Scott och Bruce menade att en individ inte bara använder sig utav en beslutsfattarstil utan kan 

kombinera flera.  
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Scott och Bruce (1995) konstruerade mätinstrumentet General Decision Making Style 

(GDMS) för att se hur individer använder sig utav de olika beslutsfattarstilarna. De fann en 

positiv korrelation mellan den intuitiva och spontana beslutsfattarstilen samt mellan den 

beroende och den undvikande beslutsfattarstilen. De fann dessutom en negativ korrelation 

mellan den rationella och den undvikande, intuitiva samt spontana beslutsfattarstilen. 

Thunholm (2004) utgick ifrån GDMS i sin studie då han undersökte beslutsfattande i viktiga 

beslut på Svenska Försvarshögskolan. Resultatet indikerade att beslutsfattarstil inte enbart är 

inlärda beteendemönster som Scott och Bruce (1995) tidigare ansett. Thunholm (2004) ansåg 

däremot att en individs svarsmönster uppvisas i en beslutssituation. Genom beslutssituationen, 

beslutsuppgiften och beslutsfattaren visar sig detta svarsmönster. Individuella skillnader i 

beslutsfattande uppkommer av flera anledningar och de förekommer på grund utav individens 

skillnader i vanor, informationsbehandling, självreglering samt självutvärdering (Thunholm, 

2004). Thunholms resultat visade delvis i linje med Scott och Bruce (1995) studie, att en 

individ inte har en unik beslutsfattarstil utan kombinerar dem.        

 

 

Maximering och satisfiering 

 

Simon föreslog redan 1956 i sin teori om rationalitet att människor endast behöver enkla 

valprocesser för att kunna tillfredsställa sina behov. Ingen nytta är ett måste, individen 

behöver inte hitta det optimala alternativet i sitt beslut för att känna sig tillfreds. Individen har 

inte möjlighet att bearbeta all information för att fatta ett maximerat beslut. Individens mål är 

inte att maximera utan denne nöjer sig med att vara tillfredsställd (Simon, 1956). Enligt 

Schwartz (2000) studie har flera val en negativ påverkan på individens välbefinnande. Att ha 

flera valalternativ ställer större krav på individen att hitta ett alternativ som är 

tillfredsställande, vilket leder till att vid ett oönskat resultat klandrar individen sig själv. Det är 

individens ansvar att välja rätt. Ju fler alternativ individen har ju högre sätter denne gränsen 

för vad som är ett godtaget och behagat alternativ. Schwartz et al. (2002) har i sin studie utgått 

från Simons (1956) teori om att en individ inte strävar efter att maximera i en beslutssituation, 

utan har som mål att satisfiera. Med detta som underlag utvecklade Schwartz et al. (2002) en 

skala som undersökte om individen har som mål att satisfiera eller maximera. Enligt Schwartz 

(2004a) är satisfierare och maximerare varandras motsatser, de skiljer sig åt genom att 

maximerare söker mer information om de olika alternativen. Med det menar de att en del 

individer har som mål att maximera sina alternativ, att hitta det bästa möjliga, medan 

satisfierare nöjer sig med att hitta ett alternativ som är tillräckligt bra, ett alternativ som är 

tillfredsställande. Schwartz et al (2002) fann i sin undersökning att maximerare är mindre 

optimistiska och har mindre livsstillfredsställelse. De indikerade dessutom att maximerare 

drabbas mer av ånger och depression än vad satisfierare gör. Att ha för många val påverkar 

alltså människor i olika utsträckning, dock påverkar det individen vars mål är att maximera i 

större utsträckning då denne till större del är ute efter perfektionism.   

 

 

Individens fria val och välbefinnande 

 

De olika val individen står inför kan vara överväldigande, trots att de är likvärdiga. 

Obegränsad frihet bidrar till handlingsförlamning och apati vilket leder till ett slags 

självförgörande. Människan behöver frihet och självbestämmande men inom vissa ramar, 

vilket leder till välbefinnande som individen annars inte uppnår (Schwartz, 2000). 

Antaganden om rationellt beslutsfattande, en teori som innefattar att individen besitter all den 

information som är relevant för att kunna fatta ett beslut, är otänkbar (Schwartz et al., 2002). 
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När människan ska fatta ett beslut beaktar denne informationen om alternativen som en 

handelsvara, en vara som kostar i tid eller pengar (Payne, 1982). Iyengar och Lepper (2000) 

finner att tidigare teorier och undersökningar har lett till slutsatsen att ju fler valmöjligheter vi 

har desto bättre för våra känslor och välbefinnande. De har utifrån detta ifrågasatt och 

undersökt denna slutsats genom experimentella studier som visat att deltagarna har varit mer 

tillfredsställda med besluten de har fattat när de haft få valalternativ. Med färre alternativ i en 

beslutssituation kan individen undvika att ånger uppkommer. I likhet med detta indikerade 

Schwartz et al. (2002) studie att lägga till fler alternativ till ett beslut kan göra att individen 

anser situationen vara mindre tilltalande. Det är tillräckligt svårt att samla in och gå igenom 

information om några få alternativ, att ha många alternativ att välja mellan kan rent ut sagt 

vara skrämmande. Detta kan leda till att individen utesluter att ens försöka att hitta ett 

optimalt alternativ utan väljer rent slumpmässigt för att fatta beslutet vilket resulterar i högre 

grad av ånger och mindre tillfredsställelse (Schwartz et al., 2002).   

 

 

Att ångra sina val  
 

Ånger kan upplevas som en negativ känsla vilken kan vara baserad på emotioner individen 

upplever då denne förstår eller tror att den nuvarande situationen hade varit bättre om 

individen valt annorlunda (Zeelenberg, 1999b). ”In order to feel regret one has to think” 

(Zeelenberg, s. 327). Individen måste tänka på det valda alternativet och dess resultat 

samtidigt som denne måste tänka på de resultat individen kunnat få om valet hade gjorts 

annorlunda (Zeelenberg, 1999b). Ju mer ansvarig individen är för sitt beslut som inte blir 

önskvärt ju mer ånger upplever den (Zeelenberg, van Dijk & Manstead, 1998). Ånger är en 

känsla som är vanligt förekommande hos människor. Detta är en stor del inom kontrafaktiska 

känslor, vilket innebär att individen jämför verkligheten med en bild av hur den skulle kunna 

vara (Kahneman & Miller, 1986).  

Både förväntad och upplevd ånger påverkar individens beslutsfattande. Den förväntade 

ångern kan uppfattas som rationell då individen noggrant granskar sina alternativ för att se 

vilken som minst leder till ånger, medan den upplevda ångern kan uppfattas som irrationell 

men funktionell, det vill säga att individen kan lära av sina misstag. Att ha upplevt ånger på 

grund utav att ha tagit ett visst beslut kan göra att individen har detta i åtanke nästa gång ett 

liknande beslut ska fattas (Zeelenberg, 1999b). Då individen tar hänsyn till förväntad ånger 

föranleder det att denne fattar mer rationella beslut, individen tänker därav noga igenom 

alternativen innan valet görs (Janis & Mann, genom Zeelenberg, 1999a).  

Gilbert och Eberts (2002) studie visade på att då individen själv fick bedöma föredrog 

denne att fatta föränderliga beslut, det vill säga att individen ville ha möjligheten att ändra sitt 

beslut om denne inte var nöjd med det alternativ denne hade valt. Trots detta visade Gilbert 

och Ebert genom experimentella studier att i många fall är individen mer tillfredsställd om 

denne inte har möjlighet att förändra sitt beslut. Bullens, van Harreveld, Förster och van der 

Pligts (2013) studie indikerade att då individer har möjlighet att ändra sitt beslut förändras 

deras tankar kring sina valalternativ. Deras resultat visade att möjlighet att förändra sina 

beslut påverkar den upplevda ångern negativt jämfört med beslut som ej gick att förändra. 

Möjlighet att förändra sitt beslut kan liknas med feedback som är centralt inom 

ångerteorin. Med detta menas att det valda alternativet och de icke valda alternativens resultat 

är kända. Om det inte finns någon känd feedback ifrån de alternativen som ej valdes kan en 

individ inte jämföra sitt beslut med dem och därmed kan ingen efterhandsånger uppkomma. 

Detta leder till att individen är motiverad att fatta beslut som gör att denne kan undvika 

negativ respons ifrån andra alternativ. Feedback leder till att individen antingen försöker att 

undvika risk eller blir risksökande beroende på vilket alternativ som leder till minst ånger 
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(Zeelenberg, 1999a). Efterhandsånger kan uppkomma då individen har köpt en vara och sedan 

börjat fundera på de övriga alternativen. Dock kan individen föreställa sig att det finns bättre 

alternativ än det valda, vilket leder till minskad tillfredsställelse och högre upplevd ånger 

(Schwartz, 2004a). Individen kan dessutom ha förhandsånger vilket Schwartz anser är värre 

på många sätt. Detta på grund utav att det inte bara skapar missnöje utan en slags förlamning 

hos individen då det uppkommer innan ett beslut har fattats. Gilovic och Medvec (1995) 

uppger att det individen ångrar mest är sådant som denne önskar att den hade gjort. Resultatet 

i deras experimentella studie antyder att kortsiktigt upplever individen mer ånger då denne har 

valt ett icke tillfredsställande valalternativ. Däremot i ett längre perspektiv ångrar individen 

saker som den inte har gjort, att denne har varit passiv. 

Tidigare forskning visar på att det finns en korrelation mellan ånger och återkommande 

tankar. Dessutom förekom ett samband mellan ångest och depression som är komponenter i 

vår psykiska hälsa (Clark & Watson, 1991). Även nyare forskning tyder på detta, dessutom 

visar den tydligt sin relation till ångestkänslor. När individens återkommande tankar är många 

och vanligt förekommande är relationen mellan ånger och ångest stark (Roese et al., 2009). 

Ångest och rädsla har liknande kognitiva egenskaper dock uppkommer rädsla ifrån ett visst 

stimuli och är oftast mer tillfällig. Ångest är mer långvarigt och försvinner inte då hotet 

försvinner (Hartley & Phelps, 2012). Schwartz et al. (2002) experimentella studier visar på att 

maximering korrelerar positivt med ånger och samma relation uppstår mellan perfektionism 

och depression.  

Förväntad ånger som är förknippad med valalternativen kan i många fall leda till att 

individen försöker att undvika att fatta beslut in i det sista, i hopp om att slippa ta ansvar. 

Fördelarna med passivitet är höga i jämförelse med vad kostnaderna är i och med att ett beslut 

fattas. Individen föredrar att upprätthålla status quo som innebär att individen stannar i ett 

oförändrat tillstånd genom att vara passiv och undvika beslutsfattande. Då individen anser att 

det är svårt att se vilket alternativ som bäst kan hjälpa denne att uppnå sitt mål kan resultera i 

att individen redan i förväg kan ana ånger och därmed undviker sitt beslut. På så vis kan 

individen hoppas på att mildra sina negativa känslor och även undgå att upptäcka ett bättre 

alternativ i ett senare skede (Anderson, 2003).  

    

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att studera Scott och Bruce (1995) teori om beslutsfattarstilar. 

Samt studera beslutsfattarstilarna för att undersöka vilken av dem som har störst benägenhet 

att ångra sig. Dessutom är syftet att studera om individer som har som mål att maximera har 

större benägenhet till ånger än individer som har som mål att satisfiera. Samt fördjupa 

kunskapen om relationen mellan ånger och beslutsångest. Då det finns begränsad forskning 

inom området bidrar denna studie till ökad kunskap gällande ånger samt beslutsångest och 

dess relation till beslutsfattande. 

 

 

Frågeställningar  
 

1. Har någon beslutsfattarstil större benägenhet att ångra sig? 

2. Har maximerare större benägenhet till upplevd ånger än satisfierare? 

3. Har ånger och beslutsångest ett samband?  
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Metod 

 

 

Deltagare 
 

Deltagarna i studien var anställda på små respektive stora företag samt studenter på en 

högskola i Mellansverige. Totalt deltog 111 kvinnor (M = 32.8 år, SD = 13) och 38 män (M = 

38.3 år, SD = 16.9). Den yngsta respondenten var 16 år och den äldsta respondenten var 77 år.    

 

 

Material 
 

Det material som användes i denna studie bestod av tre redan utformade och testade 

mätinstrument samt fyra tillagda påståenden vilka utformades av undersökningsledarna för att 

mäta beslutsångest.  

Beslutsfattarstil mättes med hjälp av General Decision Making Style (GDMS) (Scott och 

Bruce, 1995). Denna skala är översatt av Thunholm (2004) vilken användes i denna studie. 

Skalan består av 25 items som skattades på en femgradig skala, från 1 (stämmer inte alls), 2 

(stämmer ganska dåligt), 3 (stämmer delvis, delvis inte), 4 (stämmer ganska väl) till 5 

(stämmer precis). Påståendena mätte de fem olika beslutsfattarstilarna som är rationell (alpha 

= .61), intuitiv (alpha = .75), beroende (alpha = .79), undvikande (alpha = .87) och spontan 

(alpha = .80). Lägsta möjliga poäng per stil var 5 och högsta möjliga var 25 poäng.  

Ånger mättes med hjälp av Regret scale (Schwartz, 2004a). Denna skala är översatt av 

Helms i en svensk version av Schwartz (2004b) bok. Översättningen användes i denna studie. 

Skalan består av fem items som skattades på en sjugradig skala, från 1 (instämmer absolut 

inte) till 7 (instämmer helt). Lägsta möjliga poäng på denna skala var 5 och högsta möjliga var 

35 poäng, (alpha = .57).  

Maximering och satisfiering mättes med hjälp av Maximization scale (Schwartz, 2004a). 

Denna skala är översatt av Helms i en svensk version av Schwartz (2004b) bok. 

Översättningen användes i denna studie. Skalan består av 13 items som skattades på en 

sjugradig skala, från 1 (instämmer absolut inte) till 7 (instämmer helt). Lägsta möjliga poäng i 

denna skala var 13 och högsta möjliga poäng var 91, (alpha = .75). 

För att mäta beslutsångest konstruerades fyra påståenden:  

1. Jag får ofta beslutsångest. 

2. Jag har svårt att släppa tankarna på ett beslut om jag inte har bestämt mig. 

3. Jag anser att det är svårare att fatta ett beslut om jag har många valalternativ. 

4. Om jag lång tid på mig att fatta ett beslut mår jag sämre. 

Dessa påståenden skattades på en femgradig skala, från 1 (instämmer absolut inte) till 5 

(instämmer helt). Lägsta möjliga poäng på denna skala var 4 och högsta möjliga var 20 poäng, 

(alpha = .77). 

      

 

Procedur 

 

Den metod som användes i denna studie var ett kvasiexperiment. Rekrytering av deltagare 

skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval. I studien tillfrågades nio företag i Mellansverige 

om deltagande varav fem besvarade förfrågan då det var intresserade av att delta vilket 

innebär en svarsfrekvens på 56%. De kontaktades via mail med ett missivbrev där studiens 

innehåll och syfte framgick. Därefter delade ansvarig person på företagen ut 

självskattningsformulären, som sedan samlades in av undersökningsledarna efter fem till sju 
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dagar. Totalt delades 111 självskattningsformulär ut varav 95 återlämnades, detta innebär en 

svarsfrekvens på 86%. Dessutom tillfrågades studenter på en högskola i Mellansverige där 

deltagarna fick besvara dem vid utdelningstillfället. Det delades ut 65 självskattningsformulär 

med en svarsfrekvens på 100%. Totalt exkluderades 11 formulär från analysen på grund utav 

ofullständiga svar. Ingen ersättning utgick till deltagarna.  

Deltagarna ombads att fylla i ett självskattningsformulär där de först informerades enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) om studiens syfte och innehåll på 

framsidan. De fick likaså information om att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta 

sitt deltagande, att deltagandet var anonymt samt vad resultatet kommer att användas till. 

Självskattningsformuläret innehöll fyra skalor som de fick besvara i turordning, vilka sedan 

användes till de olika analyserna.  

 

 

Databearbetning 

 

För de olika dataanalyserna användes SPSS. Med hjälp utav fyra Spearman´s rho 

korrelationsanalyser studerades korrelationen mellan beslutsfattarstilarna, deltagarnas skattade 

poäng på beslutsfattarstilarna med avseende på ånger, om maximerare har större benägenhet 

att ångra sina beslut än satisfierare samt för att studera korrelationen mellan ånger och 

beslutsångest. Ett Kruskal-Wallis test utfördes på 119 av de 149 deltagarna för att studera 

skillnaden mellan de olika beslutsfattarstilarna med avseende på ånger. 

 

 

Resultat 
 

Spearman´s rho korrelationsanalys utfördes för att studera korrelationen mellan 

beslutsfattarstilarna där resultatet presenteras i Tabell ett. 

 

Tabell 1 

Spearman´s rho, medelvärde och standardavvikelse mellan beslutsfattarstilar (n = 149) 

  

Beslutsfattarstilar 1 2 3 4 5 M SD 

1. Rationell - .006 .317** -.105 -.373** 18.604 2.617 

2. Intuitiv 
 

- -.058 -.056 .201* 18.805 2.733 

3. Beroende 
  

- .280** -.368** 16.963 3.418 

4. Undvikande 
   

- .005 13.091 4.200 

5. Spontan 
    

- 14.289 3.380 

Not. * p < .05, ** p < .01             

 

Den starkaste korrelationen var mellan rationell och spontan beslutsfattarstil som visade på en 

negativ korrelation (r = -.373, p < .01). Det betyder att en hög grad av rationalitet i 

beslutsfattandet är nära sammankopplat med en låg grad av spontanitet. 

Resultatet av deltagarnas skattade poäng på beslutsfattarstilarna visade att 30 deltagare 

skattade lika höga poäng på minst två av dem. Därav exkluderades dessa från Kruskal-Wallis 

test. Av de övriga 119 deltagarna fick 53 av dem endast en poängs skillnad mellan 

beslutsfattarstilarna. Resultatet av Kruskal-Wallis test visade på att det ej fanns en statistisk 

signifikant skillnad mellan beslutsfattarstilarna med avseende på ånger (p = .315).  
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Därefter genomfördes Spearman´s rho korrelationsanalys på alla 149 deltagares poäng på 

alla beslutsfattarstilar med avseende på ånger. Resultatet visade på ett positivt samband som 

var statistiskt signifikant, där den starkaste korrelationen var mellan ånger och deltagarnas 

sammanlagda poäng på den undvikande beslutsfattarstilen (   = .351, p < .001). Detta innebär 

att den undvikande beslutsfattarstilen har starkt samband med ånger. Resultatet visade även en 

korrelation mellan ånger och deltagarnas sammanlagda poäng på den beroende 

beslutsfattarstilen (  = .287, p < .001) samt mellan ånger och deltagarnas sammanlagda poäng 

på den rationella beslutsfattarstilen (   = .168, p = .041). Detta indikerar att både den beroende 

och den rationella beslutsfattarstilen har samband med ånger. Däremot visade deltagarnas 

sammanlagda poäng på den intuitiva beslutsfattarstilen (   = -.071, p = .393) och den spontana 

beslutsfattarstilen (   = -.017, p = .840) inte på en signifikant korrelation med ånger. Detta 

innebär att den intuitiva och spontana beslutsfattarstilen inte har något starkt samband med 

ånger, och därmed exkluderades dessa ifrån kommande analys. 

Därefter utfördes en standard multipel regressionsanalys med ånger som beroende variabel 

och deltagarnas sammanlagda poäng på rationell, beroende och undvikande beslutsfattarstil 

som oberoende variabler. Resultatet visade att dessa variabler bidrar signifikant till sambandet 

med ånger (F3,145 = 13.929, p < .001,    = .224). Detta resultat visar att 22.4% av den totala 

variationen i variabeln ånger kan förklaras av rationell, beroende och undvikande 

beslutsfattarstil. Resultatet av de tre koefficienterna presenteras i Tabell två.  

 

Tabell 2 

Standard multipel regressionsanalys med oberoende variablerna rationell, beroende och 

undvikande beslutsfattarstil samt ånger som beroende variabel (n = 149) 

 

Prediktor Β t P 

Rationell .183 2.301 .023 

Beroende .102 1.215 .226 

Undvikande .394 4.954 .000 
Not. β Anger standardiserade regressionskoefficienter. 

 

Resultatet visade att den starkaste koefficienten var undvikande beslutsfattarstil (β = .394, p < 

.000) vilket innebär att denna koefficient är det starkaste bidraget till att förklara den beroende 

variabeln ånger.  

Spearman´s rho korrelationsanalys visade ett positivt samband mellan maximering och 

ånger som var statistiskt signifikant (   = .456, p < .001). Ju högre poäng deltagarna hade på 

maximeringsskalan desto högre grad av ånger. Den sista Spearman´s rho korrelationsanalysen 

visade ett positivt samband mellan ånger och beslutsångest som var statistiskt signifikant (   = 

.532, p < .001). Ju högre poäng deltagarna skattade på ångerskalan desto högre grad av 

beslutsångest. 

  

 

Diskussion 
 

I denna undersökning återfanns i likhet med vad Scott och Bruces (1995) studie påvisar, att 

det föreligger ett positivt samband mellan den beroende och den undvikande samt mellan den 

intuitiva och spontana beslutsfattarstilen. Ett negativt samband mellan den rationella och den 

spontana beslutsfattarstilen återfanns, även det i likhet med Scott och Bruces tidigare 

forskning. Till skillnad från deras studie resulterade denna undersökning i en positiv 

korrelation mellan den rationella och den beroende beslutsfattarstilen, samt en negativ 
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korrelation mellan den beroende och den spontana beslutsfattarstilen. Då det föreligger ett 

flertal korrelationer mellan stilarna och då resultatet dessutom visade att en individ 

kombinerar flera beslutsfattarstilar, bör de kanske sammanställas till nya stilar. Möjligtvis kan 

dessa kombinationer betraktas som en ny beslutsfattarstil.  

Huvudsyftet var att undersöka om en individ har en specifik beslutsfattarstil samt studera 

vilken av beslutsfattarstilarna som var mest benägna att ångra sig. Det var generellt svårt att 

upptäcka en beslutsfattarstil per individ, då 30 av de 149 deltagarna skattade lika höga poäng 

på minst två av dem. Av de övriga 119 deltagarna fick drygt hälften endast en poängs 

skillnad. Detta resultat visar på att beslutsfattarstilarna interagerar. Tidigare har 

beslutsfattarstilarna studerats utifrån viktiga beslut, där resultatet har visat att en individ 

kombinerar dem (Scott & Bruce, 1995; Thunholm, 2004). Denna studie undersökte generellt 

beslutsfattande vilket indikerade ett liknande resultat. Detta kan dock ifrågasättas, finns det 

någonting som heter beslutsfattarstil om individen ändock kombinerar dessa? Resultaten 

indikerar att Scott och Bruce (1995) GDMS skala mäter beslutsstrategier mer än 

beslutsfattarstil, detta på grund av att det är motsägelsefullt att individen kan kombinera flera 

stilar då denne fattar ett beslut.  

Resultatet av Spearman´s rho där alla deltagares poäng på alla beslutsfattarstilar studerades 

visade på att den rationella, den beroende och den undvikande beslutsfattarstilen korrelerade 

positivt med ånger. Enligt regressionsanalysen förklarade dem tillsammans 22.4% av 

variationen i variabeln ånger. Den starkaste koefficienten var den undvikande och därefter den 

rationella beslutsfattarstilen. Detta kan bero på att den undvikande beslutsfattaren försöker att 

undvika att fatta ett beslut in i det sista. Att tvingas göra ett val som har försökt att undvikas 

kan därmed leda till ånger. Detta är i linje med vad Anderson (2003) anser då en individ 

undviker ett beslut i hopp om att slippa ta ansvar för det, vilket leder till att individen kan 

undvika ånger. Kanske är det så att den undvikande beslutsfattaren har negativa erfarenheter 

av att fatta beslut eller brist på tid och förmåga att utvärdera de möjliga alternativen och till 

följd därav undviker beslutsfattandet. Enligt Sartre (1946/2002) gör individen ett val, även då 

denne inte väljer.  

Den rationella beslutsfattaren utvärderar ständigt sina alternativ, försöker att tänka logiskt 

och inhämta information om potentiella valmöjligheter. Denne kanske har svårt att släppa 

tankarna på de andra alternativen och hur de skulle ha utspelat sig. För den rationella 

beslutsfattaren är det viktigt att ett beslut blir rätt och riktigt (Zeelenberg, 1999b), kanske är 

det just därför som denne ångrar sig i efterhand då beslutet är fattat. Zeelenberg (1999b) 

menar att individen kan lära av sina misstag, att ha upplevt ånger kan göra att individen 

uppvisar ett mer rationellt beteende och noga granskar kommande valmöjligheter för att 

undvika ånger. Dock visar resultatet i denna studie att de individer som använder en rationell 

strategi då de fattar ett beslut ändock upplever ånger. Schwartz et al. (2002) indikerar att en 

individ måste förfoga all information om samtliga alternativ för att kunna fatta ett rationellt 

beslut, men denna teori är otänkbar. Den rationella beslutsfattaren kanske inte har tillgång 

eller tid till att utvärdera alla alternativ vilket leder till att ånger uppstår. Schwartz et al. 

(2002) studie visar att det är tillräckligt svårt att samla in information om ett fåtal alternativ, 

att ha flera kan göra att individen väljer ett alternativ slumpmässigt. Detta är inte optimalt för 

den rationella beslutsfattaren och kan därmed leda till ånger.  

Leong, Leong och Hoffmans (1987) studie visar att den beroende beslutsfattaren 

karakteriseras av passivitet och lägger ansvar på andra individer istället för sig själv då denne 

fattar ett beslut. Att individen upplever ånger kan bero på att den är passiv och inte finner 

något värde i beslutet utan måste lita på att någon annan hjälper denne att fatta rätt beslut. 

Zeelenberg, van Dijk & Mansteads (1998) studie visar att ju mer ansvarig en individ är för sitt 

beslut desto mer ånger upplever denne om resultatet inte blivit tillfredsställande. Detta kan 

vara en av anledningarna till att den beroende beslutsfattarstilen hade ett  statistisk signifikant 
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samband med avseende på ånger, då denne inte vill ta ansvar för sitt beslut utan förlitar sig på 

andra. Trots andra individers hjälp att fatta ett beslut är det individen själv som bär det yttersta 

ansvaret vilket kan leda till att ånger uppstår.  

Den intuitiva beslutsfattaren är mindre effektiv och tenderar att vara mer impulsiv än den 

rationella beslutsfattaren enligt Leong, Leong och Hoffmans (1987) studie. Att den intuitiva 

samt den spontana beslutsfattaren inte visade ett signifikant samband med ånger kan bero på 

att de mest fattar beslut utan att fundera på de övriga alternativen. De fattar snabba beslut 

utifrån magkänslan vilket leder till att de inte utvärderar de andra alternativen i lika stor 

utsträckning som de andra beslutsfattarstilarna och därmed upplever de inte ånger. Kahneman 

och Miller (1986) studie visar att en individ måste jämföra verkligheten med hur den skulle 

kunna se ut för att uppleva ånger, vilket den intuitiva och spontana beslutsfattaren inte gör då 

denne inte är intresserad av hur de övriga alternativen utspelar sig.  

Resultatet av frågeställningen gällande maximering och ånger är i linje med Schwartz et al. 

(2002) resultat där individer med högre grad av maximering visade högre grad av ånger. 

Enligt Schwartz et al. har maximerare större benägenhet till ånger och depression. De 

eftersträvar dessutom en högre grad av perfektionism, vilket kan skapa mer ånger då 

valalternativen ökar. Detta är extra tydligt för en individ vars mål är att maximera då det blir 

mödosamt att hitta det optimala alternativet. Enligt Schwartz (2004a) söker maximerare alltid 

efter det bästa alternativet. Att finna ett bättre alternativ eller att föreställa sig ett bättre 

alternativ efter att beslutet är fattat, är för en maximerare mycket påfrestande och resulterar i 

höga ångerkänslor. För satisfierare, de individer som nöjer sig med ett tillräckligt bra 

alternativ, kan fler alternativ däremot vara positivt. Det ökar dennes möjligheter att hitta ett 

alternativ som känns tillfredsställande och passar dennes kriterier. En satisfierare kan känna 

sig nöjd utan att behöva utvärdera alla alternativ i jämförelse med en maximerare då denne 

upplever mer ånger då hon får fler alternativ att utvärdera. I denna studie skattade de flesta av 

respondenterna i mitten av maximeringsskalan (M = 46.24, SD = 11.87) vilket tyder på att få 

deltagare var extrema satisfierare respektive maximerare. Detta kanske kan bero på vilken 

situation individen står inför. Beslutssituationerna som individen ställs inför i dagens samhälle 

kan ha olika värde och intresse för varje enskild individ vilket gör att situationen kan påverka 

tendensen till maximering eller satisfiering.  

Resultatet i den sista analysen visade att ju högre poäng en individ skattade på ångerskalan 

desto högre poäng skattade denne på skalan gällande beslutsångest. Resultatet i likhet med 

tidigare forskning som visar på ett samband mellan ånger och ångest (Clark & Watson, 1991; 

Roese et al., 2009), trots detta finns endast lite forskning inom beslutsångestämnet. 

Sambandet mellan ånger och beslutsångest kan ha sin grund i återkommande tankar. 

McConnell et al. (2000) studie visar att återkommande tankar kring valet skapar både ånger 

och ångest. De menar på att individer mår sämre då de tänker på andra möjliga alternativ 

vilket skapar ångerfyllda verkliga tankar. Idag är ångerrätt vanligt förekommande vilket ger 

individen möjlighet att förändra sitt beslut. Detta resulterar i mindre tillfredsställelse och 

underskattning av sitt valda alternativ (Bullens, van Harreveld, Förster och van der Pligt, 

2013).  

 

 

Eventuella felkällor och framtida forskning 

 

En företeelse som kan ha påverkat denna studies resultat som dessutom kan vara intressant att 

diskutera är deltagarnas skattning av beslutsfattarstilarna. Generellt var det svårt att urskilja en 

specifik beslutsfattarstil hos en deltagare då respondenterna skattade likvärdigt på flera av 

dem. Om det finns beslutsfattarstilar, och om individen har en specifik stil eller använder 
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kombinationer av dem beroende på situation kan vara intressant att studera i framtida 

forskning.  

En eventuell felkälla som kan ha påverkat studiens resultat är antalet deltagare då fler 

respondenter hade kunnat ge ett annorlunda resultat. Dessutom förekom en skevhet i urvalet 

med avseende på kön då deltagarna bestod av två tredjedelar fler kvinnor än män. Denna 

studie syftade dock inte till att jämföra kvinnor och män med avseende på ånger, däremot 

hade resultatet kunnat generaliseras i större utsträckning med en jämnare könsfördelning. För 

framtida forskning är det intressant att undersöka om män och kvinnor skiljer sig åt i 

beslutsfattarstil med avseende på ånger samt om det är någon skillnad beroende på ålder.  

Ett eventuellt ifrågasättande kan vara att satisfierare och maximerare används som 

varandras motsatser i denna studie, är de alltid varandras motpoler? Kanske är det så att en 

individ vars mål att maximera i en situation kan ha som mål att satisfiera i en annan. För 

framtida forskning är det intressant att studera specifika situationer. För övrigt är det 

intressant att studera eventuella skillnader mellan nationaliteter med avseende på maximering 

samt ånger då endast begränsad forskning om detta finns tillgängligt i Sverige. Ett annat 

eventuellt ifrågasättande kan vara det relativt låga Cronbach´s alpha värde på ångerskalan. 

Möjligtvis bör denna skala testas och utvecklas i framtida studier. 

En möjlig felkälla kan vara påståendena där deltagarna fick skatta sin grad av 

beslutsångest. Även i detta avseende kan det vara eventuella skillnader beroende på situation. 

Därmed är det intressant med ytterligare forskning inom detta ämne, där ett förslag på 

frågeställning till framtida forskning kan vara om fler valalternativ skapar beslutsångest.  

Styrkor med denna studie kan vara att den bidrar med ytterligare kunskap om 

beslutsfattarstilarna och dess relation till ånger. En annan möjlig styrka kan vara att de fyra 

tillagda påståendena som mätte beslutsångest fick ett högt Cronbach´s alpha värde och 

därmed bidrog till ökad kunskap inom beslutsångestämnet.    

 

 

Slutsats 
 

Denna studie visar att individen använder en kombination av beslutsfattarstilar då den fattar 

ett beslut vilket kan bero på olika orsaker. Studien visar att flera av beslutsfattarstilarna 

korrelerar vilket skulle kunna vara en av de bidragande orsakerna. Nyare forskning tyder på 

att ett flertal faktorer påverkar individen när den fattar beslut. Kahneman (2011/2013) 

indikerar att individen inte enbart är rationell utan att denne utgår från två system som kan 

likna en interaktion mellan intuitivt och rationellt tänkande. Han menar att individens intellekt 

ej är anpassat för det moderna livet och dess valsituationer som detta medför. Resultatet i 

denna studie visade att de två mest förekommande beslutsfattarstilarna var intuitiv och 

rationell vilket kan liknas med de två systemen. System ett är det intuitiva och snabba 

systemet som reagerar först till skillnad mot system två som anses vara det mer rationella och 

eftertänksamma systemet (Kahneman, 2011/2013). Möjligtvis är individen en kombination av 

dessa då det i denna studie var svårt att urskilja en specifik beslutsfattarstil.  

Studien visar att maximerare har högre grad av ånger, dock skattade många deltagare i 

mitten av skalan vilket tyder på att de varken är satisfierare eller maximerare. En del individer 

eftersträvar det bästa alternativet i en valsituation och ju fler alternativ det är desto mer 

missnöjd blir individen med sitt val. De individer vars mål är att maximera utgår från tron om 

att det finns ett alternativ som är perfekt. För denna individ är många valalternativ en 

utmattande känsla (Schwartz et al., 2002). Utifrån de fyra tillagda påståendena visade denna 

studie även på en korrelation mellan ånger och beslutsångest, som därmed tycks vara liknande 

komponenter.  
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Människan står långt ifrån den så kallade rationella perfektionen, alltså att denne istället är 

irrationell. Människan har en oförmåga att förstå hur denne skulle ha fattat ett beslut i en 

annan situation. Själva insikten om att människan är irrationell skapar en bättre 

självkännedom om vad individen egentligen eftersträvar (Ariely, 2008/2008). Kan denna 

självkännedom få individen att bli en bättre beslutsfattare och därmed minska sin ånger? 

Kanske. Att vara medveten om sina beslut, inte eftersträva maximering, ta hänsyn till sina 

känslor och därefter inte se tillbaka på de möjliga alternativ, kan vara ett vinnande koncept 

och kanske ett slut på beslutsångesten.  
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