
Vill du förstå vad som kan påverka ditt och andras beslutsfattande? 
Då är detta är kursen för dig!

För vem?
Kursen vänder sig till personer med ledande befattningar i företag och organisa-
tioner som vill lära dig mer om vad som påverkar människor vid beslutsfattande.  

Kursens syfte
Varje dag fattar människor mer eller mindre viktiga beslut. Beslut påverkar vår 
framtid. Människor är bra på att fatta beslut men vi blir alla, professionella som 
icke-professionella influerade av olika faktorer som kan göra att våra beslut inte all-
tid blir optimala.  Beslutsfattande påverkas av känslor och faktorer i beslutsmiljön, 
influenser som ofta är omedvetna. Denna påverkan kan leda till systematiska fel vil-
ket i sin tur kan få betydelse för att målet med beslutet inte uppfylls. 

Kursens innehåll
Forskningen om beslutsfattande och bedömningar är omfattande. Kursen ger 
grundläggande kunskaper om psykologiska faktorers betydelse för beslutsfattande. 
På kursen går vi igenom och diskuterar vad forskningen har kommit fram till. 
Förutom beslut som fattas individuellt behandlas teorier om socialt beslutsfattande 
som gruppbeslut, förhandlingar och intressekonflikter samt den alltmer ökande 
forskningen om subjektivt välbefinnande. 

Delar som tas upp är:

• Historik och översikt av teorier om beslutsfattande

• Riskbedömningar: heuristiker, typiska fel, metoder för korrigering

• Preferenser, attityder och värdesystem

• Beslutsstrategier: informationsinhämtande, processbeskrivningar

• Beslutsfattande under osäkerhet

• Känslomässiga faktorers inflytande på beslutsfattande

• Socialpsykologiska faktorer: intressekonflikter, förhandlingar, gruppbeslut 

Obs! Anmälan, beställning och betalning sker genom din arbetsgivare.

Beslutsfattandets psykologi

Startdatum:
24 oktober 2014

22 784 kr  

25 april 2014

Kursen arbetar med en pedagogik som 

kombinerar föreläsningar med demonstra-

tioner och diskussioner  

i smågrupper. Kursen ges på kvartsfart 

under dagtid läsåret 2014-2015 och ger 7,5 

högskolepoäng.

Kursdatum:
24 okt 2014, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 

23 jan 2015, 2 feb, 20 feb

För mer info se: 
www.handels.gu.se/exed

Pris:

Sista anmälningsdag:

Kursansvarig
och information:

Amelie Gamble

Universitetslektor

amelie.gamble@psy.gu.se

Tel 031-786 16 77

K U R S I N F O R M A T I O N


