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Sammandrag 
 

I dagens dynamiska samhälle förlitar sig många chefer på sin intuitiva förmåga då snabba och 

effektiva beslut måste tas. Denna intuitiva förmåga har intresserat många forskare som har 

undersökt intuition, dess koppling till beslutsfattande och olika påverkande faktorer, 

framförallt i den privata sektorn. Ett intuitivt beslutsfattande är dock inte isolerat till denna 

sektor utan ämnesområdet är även viktigt för chefer inom den offentliga sektorn. Syftet med 

denna studie är därför att genom en enkätstudie undersöka huruvida chefer vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala involverar intuition i beslutsfattandet och i vilken utsträckning faktorerna 

tid, informationsmängd, individuell erfarenhet och beslutets komplexitet påverkar intuitionen.  

 

Inledningsvis presenteras i vilken grad intuition och rationalitet involveras i ett beslut. Vidare 

framförs teorier kring begreppet intuition samt de påverkande faktorerna tid, erfarenhet, 

beslutskomplexitet samt informationsmängd. Slutligen innefattar den teoretiska diskussionen 

även intuition knutet till ledarskap, negativa aspekter av intuition och en jämförelse av vad 

som påverkar beslutsfattandet i den privata och offentliga sektorn. Studien har utförts genom 

en kvantitativ enkätundersökning. Urvalsgruppen bestod av samtliga 225 chefer vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala och svarsfrekvensen var 56 %. Resultaten från 

enkätundersökningen påvisar att intuition är involverat i majoriteten av besluten som tas av 

cheferna på Akademiska sjukhuset. Dessutom har cheferna en benägenhet att ta mer intuitiva 

beslut då det föreligger tidspress samt vid komplexa situationer. Däremot påverkar inte 

faktorerna informationsmängd och erfarenhet i vilken utsträckning cheferna använder sin 

intuition i beslutssituationer. Trots att en undersökning kring människans intuition kopplat till 

beslutsfattande är förknippad med svårigheter beträffande mätningar av intuition, har denna 

studies resultat visat att det existerar situationsmässiga faktorer som påverkar i vilken 

utsträckning chefer använder intuition även inom den offentliga sektorn.  

 

 

Nyckelord: Intuition, Beslutsfattande, Chefer, Offentlig sektor 
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Abstract 
 

Managers operating within the dynamic society of today are said to rely on intuition when 

effective and quick decisions are to be made. This skill or phenomenon has aroused an 

interest within the academic world of management whom has explored intuition, its relation to 

decision making and its influencing factors, especially in the private sector. Intuitive decision 

making is however not isolated solely to this sector but also involved in decision making 

associated to the public sector. Therefore, the aim of the thesis is to investigate whether 

managers at the hospital Akademiska in Uppsala involve intuition in decision making and to 

what extent the factors time, amount of information, individual experience and decision 

complexity influence the intuition.  

 

The theoretical framework includes academic research regarding how intuition and rationality 

affect decisions, the concept of intuition and factors influencing the intuitiveness of decision 

making. Furthermore the theoretical discussion explores intuition connected to leadership, 

negative aspects of intuitive decisions and a comparison between different factors that 

separates public and private sector in terms of decision making. The study was conducted 

using a quantitative research method. Information was collected through a web based survey 

sent to 225 managers at the hospital Akademiska in Uppsala and the response rate was 56 %. 

The results from the survey indicated that intuition is involved in the majority of decisions 

taken by the managers at the hospital. The conclusions were that the managers at Akademiska 

tend to take more intuitive decisions when they are under time pressure and when facing 

complex decision situations. The results also revealed that larger amounts of information and 

different experience levels did not influence how intuitive managers are in their decision 

making. Research regarding the human intuition, connected to decision making, can be 

associated with difficulties concerning the measurement of intuition. However, the results of 

this study show that situational factors can influence to what extent managers use intuition in 

decision making, even in the public sector. 

 

Keywords: Intuition, Decision making, Managers, Public sector 
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1. Introduktion  
 
Sedan flera tusen år tillbaka har individer förlitat sig på sin instinkt och använt sin erfarenhet i 

kritiska situationer som kräver snabba beslut. När till exempel grottmänniskor såg ett okänt 

djur döda andra människor, lärde de sig instinktivt att akta sig för okända djur i framtiden. 

Evolutionsprocessen var vital för fortsatt överlevnad i en omgivning där faror ideligen 

uppstod. Instinkten fick dock även människan att akta sig för andra okända djur som inte 

alltid var farliga. Marginalen mellan ett riktigt beslut och ett felbeslut var viktig för 

grottmänniskor, och i dagens komplexa samhälle kan dessa marginaler vara skillnaden mellan 

framgång och misslyckande för olika organisationer. (Bonabeau, 2003:118)  

 

Dagens samhälle skiljer sig mycket från tiden då instinkter huvudsakligen användes för att 

undgå fara. Idag lever vi en värld där individer inte längre nödvändigtvis dagligen står inför 

livshotande lägen, men där det dynamiska samhället ständigt skapar påfrestande 

beslutssituationer (Bonabeau, 2003). En kategori av människor i samhället som ideligen måste 

ta viktiga beslut är chefer. Förmågan att göra snabba, allmänt accepterade och högkvalitativa 

beslut på en frekvent basis, är något som till och med skulle kunna kallas en grundläggande 

nödvändighet i yrket som chef. I kombination med att dagens samhälle blir allt mer 

föränderligt, ställs även allt högre krav på att chefers beslut skall vara ordentligt underbyggda. 

Vid vissa tidpunkter krävs snabba och effektiva beslut som framkallats av komplexa problem 

i beslutsfattarens omgivning, men då denna ständigt förändras föranleds att situationerna 

ibland måste hanteras utan möjligheten att ta hänsyn till all given bakgrundsdata. Erfarenhet 

är då en faktor som kan underlätta processen och stödja chefen i dennes arbete (Baylor, 2001). 

Då mängden information som chefer kommer i kontakt med ökar, genereras även ett krav på 

att beslutsfattaren skall kunna sovra i materialet på ett korrekt sätt (Dane & Pratt, 2007:38; De 

Dreu, 2003:280; Patton, 2003:989).  

 

Trots att chefer i regel både har kunskaper i att sortera ur stora informationsmängder och har 

tidigare erfarenhet från olika situationer, så hävdar forskare att beslutsfattande förenad med 

tidspress fordrar en förmåga som inte alla gånger är konkret eller enkel att precisera (De Dreu, 

2003:280; Svenson & Maule, 1993:36–40). Om man drar paralleller till grottfolk skulle denna 

förmåga kallas instinkt (Bonabeau, 2003:118). Idag kan förmågan förknippas med en 

magkänsla som uppstår inför valet av beslutsriktning, andra framhåller att det är sunt förnuft 
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eller en ingivelse som uppkommer. Den akademiska debatten har varit splittrad i ansatsen om 

vad detta kognitiva skeende bör benämnas, men under de senaste decennierna har en allt mer 

vedertagen beteckning etablerats för denna svårdefinierade perception, nämligen intuition 

(Dane & Pratt, 2007:35). Intuition kan hänvisas till en undermedveten process i vilken den 

mänskliga hjärnan analyserar en situation, extraherar information erhållen genom erfarenhet 

av tidigare liknande situationer och hittar den mest relevanta lösningen till det givna 

problemet eller situationen (Dane & Pratt, 2007; Patton, 2003:989).  

 

1.1 Bakgrund samt problemformulering 

Det finns många exempel på intuitiva beslutsfattare. En läkare, polis eller brandman måste 

reagera snabbt på nödsituationer och i vissa fall analysera situationen de ställs inför på några 

sekunder. Även då dessa är tämligen konkretiserade exempel på yrkesområden där nödlägen 

framkallar intuitionen, har chefer i andra organisationer snarlika dilemman som kräver ett 

intuitivt handlande. I exempelvis den privata sektorn, som befinner sig på en rörlig marknad 

med hög konkurrens, krävs ofta att snabba intuitiva beslut tas för att företaget skall kunna 

ligga steget före konkurrenterna (Andersen, 1999:46). Beslutsfattade genom intuition 

förekommer dock inom alla typer av organisationer vilket gör att det inte går att isolera 

förekomsten till en sektor. Då en marknad inte existerar på samma sätt i den offentliga sektorn 

som i den privata (Nutt, 2005:291), uppstår det frågor om huruvida beslut fattas intuitivt i 

organisationer som är starkt kopplade till statliga medel. Nutt (2005:312) påvisade exempelvis 

att beslutsfattande i privat och offentlig sektor vid administrativa beslut innefattade skillnader 

som direkt kan kopplas till intuitivt handlande. Flera av dagens akademiska undersökningar 

kring intuition kopplad till beslutsfattande är dock fokuserade på den privata sektorn (Uusitalo 

& Vikström, 2005; Carlson & Enquist, 2001). 

 

Det forskare vet, är att ett besluts komplexitet, tidsgränser, individuell erfarenhet hos 

beslutsfattaren samt informationsmängd inför ett beslut påverkar användningen av intuition, 

men utförligare empirisk forskning saknas fortfarande (Dane & Pratt, 2007; De Dreu, 2003; 

Patton, 2003; Shapiro & Spence, 1997 & Tunholm, 2003). Den ovisshet som fortfarande 

existerar gällande i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar chefers intuitiva handlande i 

beslutsfattande, i synnerhet inom den offentliga sektorn, gör därför detta till ett intressant 

ämnesområde att utforska. En omfattande organisation i Uppsala är Akademiska sjukhuset 

med över 8000 anställda (Akademiska sjukhuset, 2009-11-19). Sjukhuset har sammanlagt 225 
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chefer vilket utgör ett bra underlag för att undersöka ovissheten kring intuitivt beslutsfattande 

inom den offentliga sektorn. Genom att ta reda på om intuition används i beslutsfattandet och 

i vilken utsträckning faktorer påverkar, är avsikten med denna uppsats att bistå med empiriskt 

underlag inom området och därigenom hjälpa offentliga organisationer att identifiera 

situationer som framkallar intuitiva beslut. Betydelsen av detta är att offentliga organisationer 

kan förhindra eller uppmuntra intuitivt beslutsfattande beroende vad som på bästa sätt leder 

till önskade mål. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en enkätstudie undersöka huruvida chefer vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala involverar intuition i beslutsfattandet och i vilken utsträckning faktorerna 

tid, informationsmängd, individuell erfarenhet och beslutets komplexitet påverkar 

användandet av intuitionen.  

 

För att svara på syftet har följande frågeställning formulerats: 

 I vilken utsträckning involverar cheferna vid Akademiska sjukhuset intuition i 

beslutsfattandet? 

 

 I vilken utsträckning påverkar faktorerna tid, informationsmängd, individuell 

erfarenhet och beslutets komplexitet användandet av intuition vid beslutsfattande? 

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts inom denna uppsats avser främst de faktorer som påverkar 

det intuitiva beslutsfattandet. I uppsatsen kommer endast faktorerna tid, erfarenhet, beslutets 

komplexitet samt informationsmängd att behandlas på grund av att dessa har störst empiriskt 

underlag i bakomliggande forskning. Vidare avgränsningar rör beslutsbegreppet. Ordet beslut 

i sig behandlar alla typer av beslut vilket inte ämnas undersökas. I uppsatsen som helhet bör 

istället ordet beslut utläsas som administrativt beslut. Detta begrepp härrör från termen 

administrativ teknik som enligt Nationalencyklopedin (2009) är ”förfarandet i samband med 

beslut i offentlig förvaltning.” Till ett administrativt beslut hör således ett ärendes 

handläggning, från förberedning till beslut och utförande, samt även praktisk 

kontorsverksamhet.
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2. Intuition och beslutsfattande  

________________________________________________ 

I avsnittet presenteras ett teoretiskt ramverk som börjar med att skildra vad ett beslut 

är, vad intuition är och de faktorer som påverkar intuitionen. Vidare redovisas för det 

intuitiva ledarskapet, risker och kritik med intuition samt hur intuitiva beslut ser ut i den 

offentliga och privata sektorn.  

________________________________________________ 

 

2.1 Vad är ett beslut? – Rationellt eller intuitivt? 

De flesta beslut som tas dagligen görs inte medvetet, oftast görs de av vana. Om individer 

ständigt var tvungna att överväga och reflektera över sina beslut skulle alla situationer bli 

överväldigande och tiden inte räcka till. Därför kan avancerade beslut många gånger tas utan 

att medvetandet kopplas in (Agor, 1989; Payne et al., 1993; Praesto, 2001). När beslut tas 

utan större reflektion används intuition. Sådana beslut bygger på en snabb bearbetning av 

information i det undermedvetna (Payne et al., 1993:104). Då ett intuitivt beslut har tagits 

sker sedan ofta en vidare bearbetning och en rationell motivering konstrueras till varför 

beslutet är riktigt (Praesto, 2001:32). Uttrycket ”sov på saken” förordar däremot en annan 

ordning i beslutsfattande. Här förekommer det analytiska och rationella först och ett intuitivt 

tänkande efteråt (Shapiro & Spence, 1997:65–66). I ett rationellt samt analytiskt handlingssätt 

ingår en långsammare bearbetning av information och alternativ utvärderas innan beslut fattas 

(Payne et al., 1993:104). 

 

Shapiro & Spence (1997) menar att analys och rationalitet dock inte är motsatsord till 

intuition. Medvetna och undermedvetna processer samexisterar. Det som är undermedvetet 

inlärt uppkommer i det medvetna handlandet och påverkar därigenom analytiska och 

rationella bedömningar. På samma sätt är basen för rationellt handlande integrerad i 

intuitionen. Erfarenheter som har uppkommit genom tidigare analys har byggt upp 

förutsättningar för en högre grad av intuitivt beslutsfattande (Shapiro & Spence, 1997:66). 

Till följd av symbiosen mellan en beslutsfattares undermedvetna och medvetande, kan ett 

rationellt handlande begränsa intuitiva bedömningar. Detta sker om beslutsfattare gör en 

ansats till att först använda sig av analys innan de förlitar sig på sin intuition. Likaså kan ett 
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förlitande på endast intuitiva bedömningssätt leda till att beslutsfattaren negligerar analys som 

kan vara betydelsefullt för beslutet (Ibid).   

 

 

2.2 Intuition – Som en blixt från en klar himmel?   
 
”I don´t know where it comes from. The mind simply puts things together.” (Agor, 1989:86) 

Då ordet intuition nämns är det få som direkt kan sätta fingret på vad begreppet innebär. ”En 

kognitiv slutsats baserad på en beslutsfattares tidigare erfarenheter och känslor” (Burke & 

Miller, 1999:92, egen översättning) eller ”tankar och preferenser som snabbt uppstår i sinnet 

utan mycket reflektion” (Kahneman, 2003:697, egen översättning) är två av många vaga 

förklaringar som har använts i försöken att komma närmare ett klargörande (Dane & Pratt, 

2007:35). Trots att viljan att definiera intuition har sysselsatt forskare från många discipliner 

under det senaste århundradet, finns det än i dag ingen vedertagen definition. Komplexiteten i 

att sätta ord på begreppet, beror på att intuition är en företeelse som framkallas i människans 

undermedvetna (Agor, 1989; Dane & Pratt, 2007; Sinclair & Ashkanasy, 2005). På grund av 

den diffusa karaktären existerar därför ingen allmängiltig vokabulär vad gäller att beskriva 

intuition, vilket har resulterat i mångfalden av varierade definitioner (Sinclair & Ashkanasy, 

2005:357).  

Trots skillnader i definiering finns det ett överensstämmande element; att intuition bör ses 

som en process (Sinclair & Ashkanasy, 2005:357). Psykologen Jung var den första att 

beskriva intuition som en omedveten process av att uppfatta och sortera data (Dane & Pratt, 

2007:35). Även om intuitionen kan porträtteras som en undermedveten och nästintill 

impulsartad process är den inte irrationell. Ett resonerande förekommer innan intuitionen 

framkallas (Sinclair & Ashkanasy, 2005:357). I individens undermedvetna försiggår ett 

förarbete där tidigare erfarenheter och kunskap bearbetas, vilket bildar en sammansättning av 

snabbtillgänglig kunskap som används i det intuitiva handlandet (Agor, 1989:64). Den 

intuitiva processen kan liknas vid att omedvetet identifiera relevanta delar av befintlig 

information som passar in för att lösa problem i den existerande situationen. Förenklat är det 

jämförligt med att lägga ett pussel. Allt eftersom bitarna i pusslet läggs samman framträder en 

sammanhängande bild ackompanjerat med en viss känsla (Sinclair & Ashkanasy, 2005:357). 

Denna känsla som uppkommer liknar Agor (1989:85) vid uttrycket ”som en blixt från en klar 
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himmel”. Andra framhåller känslan som en plötslig ingivelse eller magkänsla för vad som är 

rätt beslut (Dane & Pratt, 2007, Shapiro & Spence, 1997:64).   

 

 

2.3 Faktorer som påverkar intuition 

Ovan har begreppet intuition beskrivits, hur intuitionen är inblandad då beslut tas och att det 

är viktigt för beslutsfattare. Nedan diskuteras vidare de faktorer som påverkar i vilken 

utsträckning beslutsfattare använder sin intuition. Dessa faktorer är tid, erfarenhet, 

beslutskomplexitet och informationsmängd.  

 

2.3.1 Tid 

Då beslut skall tas påverkar olika tidsgränser i vilken utsträckning beslutsfattare använder sin 

intuition (Payne et al., 1993; De Dreu, 2003; Svenson & Maule, 1993). De Dreu (2003) 

undersökte hur tidspress påverkade parter vid affärsförhandlingar och påvisade empirisk 

grund för att tidspress influerade förhandlarna till att söka mer intuitiva lösningar. Även 

Payne, et al. (1993) åskådliggör i sina studier att beslut tagna under tidspress resulterar i att 

beslutsfattaren går från ett analytiskt och systematiskt utvärderingssätt till ett mer intuitivt 

handlande. Tidspress förhindrar därmed beslutsfattare att ta hänsyn till fler beslutsalternativ 

och gör i stället att de förlitar sig mer på sin intuition enligt både Payne et al. (1993) och De 

Dreu (2003). I pressade situationer är dock inte intuitivt handlande optimalt enligt Svenson & 

Maule (1993:60). De argumenterar för att tidspress leder till psykologisk stress, vilket 

resulterar i ett intuitivt agerande som inte alltid är effektivt vid beslutsfattande. Beslutsfattaren 

ökar i dessa lägen sin tilltro till att det första beslutsalternativet som uppkommer är korrekt 

och kan därigenom förbise viktig information som kan orsaka mer frekventa felbedömningar.  

 

2.3.2 Erfarenhet 

Den mänskliga intuitionen härleds ur lärdomar från tidigare händelser eller situationer och 

utvecklas till snabbtillgänglig kunskap. Kunskapen kan sedan användas vid liknande 

situationer på ett snabbt och effektivt sätt på grund av att undermedvetna processer skapar en 

ny sammansättning av olika kunskaper. (Baylor, 2001; Dane & Pratt, 2007; Patton, 2003; 

Sinclair & Ashkanasy, 2005) Flera studier visar även att individer med lång erfarenhet har en 

bättre intuitiv förmåga (Baylor, 2001; Dane & Pratt, 2007; Ericsson et al., 2007). Ericsson et 

al. (2007) diskuterar orsaken bakom detta. De menar att vägen till att bli expert är lång och 

innehåller en stor mängd träning inom ämnesområdet. Ju mer och längre en individ tränar, 
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desto fler erfarenheter formas, vilket i sin tur utvecklar individens expertis. Det tar dock enligt 

Ericsson et al. (2007) minst 10 år av träning och uppbyggande av erfarenheter innan en 

individ har nått stadiet som expert.  

 

Baylor (2001:240) illustrerar en individs process från novis till expert med hjälp av en U-

formad utvecklingskurva (Figur 1). Processen skildrar tillgänglighetsgraden för individen 

under olika stadier, det vill säga individers benägenhet att använda sig av sin intuition. I det 

första stadiet är individen en novis med hög tillgänglighet till en outvecklad intuition. Med 

outvecklad intuition menas intuition som inte grundar sig på bred kunskap och lång erfarenhet 

utan istället används impulsartat. Individen går sedan över till en process där denne samlar på 

sig kunskaper och erfarenheter. I detta stadium lämnar individen ett mer influerat intuitivt 

tankesätt till att genom en inlärningsprocess bygga upp en kunskapsstruktur. Tillgängligheten 

till intuitionen sjunker här på grund av att inlärningsprocessen både sätter gränser för det 

intuitiva handlandet och ramar för individens kunskap inom ämnesområdet. När sedan 

individen vidare har byggt upp en viss nivå av kunskap kan denne lösa mer komplexa 

situationer med hjälp av intuitionen. I figuren flyttar sig individen då mot det övre högra 

hörnet av figuren där intuitionen är mer utvecklad (Figur 1) (Baylor, 2001:240). Det bör 

klargöras med dessa empiriska studier att intuition används både när individen är novis och 

expert (Baylor, 2001; Sinclair & Ashkanasy, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.  

Figuren beskriver en individs utveckling från en novis med hög 

tillgänglighet till intuition och en expert med hög tillgänglighet till 

intuition (Baylor, 2001:240). 
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2.3.3 Beslutskomplexitet 

Organisationsproblem kan indelas i en skala beroende på problemets karaktär. På ena sidan av 

skalan existerar problem som kan lösas genom att följa etablerade beslutsregler, till exempel 

beslut gällande lagerstyrning eller orderbeställningar. På andra sidan befinner sig problem 

som inte har några allmänt accepterade beslutsregler. Dessa handlar bland annat om 

förvärvsbeslut eller hur man bygger upp organisationsstrategier (Shapiro & Spence, 1997:64, 

67). I det första fallet, då problemet innefattar förbindelser som är enklare att reda ut och 

strukturera upp, bör den avgörande delen i beslutsfattandet grundas på rationella premisser. 

Medan mindre strukturerade problem, i det andra fallet, bör involvera mer intuitivt 

beslutstagande (Shapiro & Spence, 1997:67).  

 

I komplexa situationer gör beslutsfattare ofta en ansats till att fastlägga problemets 

underliggande struktur för att hitta en lösning. Men i verkligheten kan situationerna vara för 

komplexa för att kunna fastläggas överhuvudtaget (Shapiro & Spence, 1997:67). Forskning 

har visat att chefer därför i en större utsträckning förlitar sig på sin intuition för att lösa 

komplexa problem när rationella och analytiska metoder inte är tillräckliga (Patton, 

2003:991).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 Figur 2.  

                 Figuren visar hur problemets struktur påverkar hur mycket intuition  

                   eller analytiskt tänkande som bör användas (Shapiro & Spence, 1997:67).  
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Shapiro och Spence (1997) utförde ett experiment där de bad en grupp av människor lösa ett 

komplext problem genom att först medvetet hitta den underliggande strukturen på problemet, 

samtidigt som de bad en annan grupp lösa samma problem men då utan att varken leta efter 

eller analysera problemets struktur. Den grupp som löste uppgiften bäst var de som inte hade 

analyserat problemets struktur innan de löste uppgiften. Individerna i denna grupp hade 

istället löst problemet genom att förlita sig mer på sin intuition och på så sätt hittat 

underliggande strukturer som visat sig vara mer korrekta för att lösa situationen. Ju mer 

komplexa relationerna blev mellan variabler i problemet, desto svårare var det att identifiera 

och lösa problemet med hjälp av analytiska och rationella metoder och mer vikt lades istället 

på intuitiva bedömningar (Payne et al., 2003:35–37; Shapiro & Spence, 1997:67). 

 

2.3.4 Informationsmängd 

I dag existerar ofta ett överflöd av information i beslutssituationer, vilket framförallt i 

komplexa situationer kan stjälpa istället för att hjälpa beslutsfattaren. Underlag för att 

underbygga beslut är sällan ett problem att införskaffa, men svårigheten ligger i att sålla bort 

ovidkommande fakta. Ett framtaget beslutsunderlag är därför inte med säkerhet relevant för 

att lösa den specifika situationen (Agor, 1989; Lank & Lank, 1995:19; Praesto, 2001:35). Om 

rätt information har valts ut kan en stor informationsmängd däremot vara en fördel. En chef 

kan, med ett bredare fält av fakta, utnyttja tillgänglig information till att ta mer styrkta 

rationella beslut vilket kan resultera i ett positivt resultat (Sparrow, 1999:144). Bekymret 

uppstår vid en överbelastning av informationsmängd. På en individuell nivå kan en för hög 

informationsmängd resultera i att individen ”drunknar” i all tillgänglig information och 

känner sig villrådig när det kommer till att fatta ett beslut (Payne et al., 1993:36; Pfeffer & 

Sutton, 2006). Vid situationer som den sistnämnda leder villrådigheten till att individen i en 

större utsträckning förlitar sig på sin intuition i beslutsfattandet (Patton, 2003; Pfeffer & 

Sutton, 2006; Sparrow, 1999:144).  

 

För att exemplifiera hur intuition verkar då olika mängd information tillhandahålls, återges 

nedan en studie beträffande hästkapplöpningsexperter. Studien är gjord av Howell och 

Fleishman (1982:168) på åtta experter vilka fick analysera 45 hästkapplöpningar då 

informationen om hästarna ökades kontinuerligt. Varje gång informationen ökade så förlitade 

sig dessa experter desto mer på sina tidigare förutsägelser och uppfattningar om vinnarhästen. 

Det som är värt att notera med experimentet var att i stadiet där experterna hade en liten 

mängd information till sitt förfogande, blev förutsägelserna om vilken häst som skulle vinna 
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kapplöpningen bättre än när de hade mer tillgänglig information. Dock finns det även problem 

med att förlita sig på intuition i situationer med hög informationsmängd, då det kan resultera i 

en hög risktolerans och bortfiltrering av potentiellt viktig information (Sparrow, 1999).  

 

2.4 Det intuitiva ledarskapet 

En kategori människor som belyser skillnader mellan hur noviser och experter agerar i en 

beslutssituation är schackspelare. Schack kan anses involvera en hög grad av rationellt 

tänkande och agerande, där spelarna systematiskt utvärderar varje drag innan de beslutar sig 

för nästa förflyttning. Trots detta kan experter på schack spela flera partier simultant och 

samtidigt vinna, utan att noggrant hinna analysera varje drag (Agor, 1989:28–29). Svaret på 

hur experternas agerande är möjligt ligger i det intuitiva beslutsfattandet (Ibid.). Experter sägs 

inneha en utvecklad intuitiv förmåga som gör att de effektivt kan koppla ihop kunskap, 

erfarenhet och information till att göra en helhetsbild av beslutssituationen som kan resultera i 

bättre beslut (Andersen, 1999; Baylor, 2001; Dane & Pratt, 2007; Ericsson et al., 2007).  

 

Intuitiva förmågor hos chefer och ledare bygger på samma förutsättningar som hos experter 

såsom schackspelare. Den intuitive ledaren har lagrat ett stort förråd av kunskap som härletts 

från erfarenheter (Agor, 1989:32; Baylor, 2001; Dane & Pratt, 2007). Baylor (2001) samt 

Dane och Pratt (2007) menar att det är en utvecklad kunskapsstruktur som ger beslutsfattaren 

den välgrundade intuitiva förmågan, eftersom beslutsfattaren har relevant erfarenhet av den 

kunskapsdomän i vilket beslutet tas. I motsats till ovannämnda resonemang menar Shapiro 

och Spence (1997:66) att mindre erfarna beslutsfattare inte nödvändigtvis tar färre intuitiva 

beslut. I stället kan noviser känna att situationer blir överväldigande och på så sätt i högre 

grad förlita sig på sin intuition, medan erfarna beslutsfattare känner att de måste ta hänsyn till 

all given bakgrundsfakta för att kunna ta ett beslut.  

 

Att intuition ändå är en central del i beslutsfattares handlingssätt påvisas av ett flertal 

empiriska studier. Andersen (1999) studerade 200 chefer i åtta olika företag och kom fram till 

att 25 % av cheferna till största del använde sig av intuition i beslutsfattandet. Resterande 75 

% av cheferna använde även de intuition i sitt beslutsfattande, men i mindre utsträckning. En 

annan undersökning påvisade ett annat resultat, där 96.5 % av 432 svenska chefer ansåg sig 

använda intuition i sitt beslutsfattande (Praesto, 2001:14–15).  
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2.5 Kritik och risker med intuitiva beslut 

Även om intuition är en viktig del av alla chefers beslutsfattande är det viktigt att identifiera 

riskerna med att förlita sig på intuition då beslut skall tas. Intuition är en undermedveten 

process som inte är isolerad utan kan påverkas av en individs känslor och erfarenhet 

(Bazerman & Moore, 2009:13–40; Patton, 2003). Detta resulterar i att en individs intuitiva 

handlande påverkas av vilket mentalt tillstånd individen befinner sig i och vilka situationer 

individen har erfarenhet av (Bazerman & Moore, 2009:96–97).   

 

Individer tenderar till exempel att prioritera information som passar initiala antaganden och 

fördomar vilket kan leda till att de ofta prioriterar den första informationen som erhålls inför 

ett specifikt beslut. Dessutom tenderar individer att vilja se mönster i situationer även om det 

nödvändigtvis inte finns något mönster (Bazerman & Moore, 2009:13–40; Bonabeau, 

2003:117). Då den mänskliga intuitionen är känslig för influenser skapade av det 

undermedvetna kan de nämnda tendenserna göra att det intuitiva handlandet i beslutsfattandet 

blir felaktigt (Ibid). Om även stress är inblandat i situationer ökar mängden känslor vilket kan 

höja risken för felbedömningar gjorda av en känslostyrd ledare (Agor, 1989:35–36).  

 

Bonabeau (2003) redogör för hur intuition har setts som en mirakelkur i dagens affärsvärld 

där informationen växer och besluten som tas i företag blir allt mer komplexa. Han kritiserar 

detta faktum och visar att intuition kan ge en motsatt effekt vid dynamiska och komplicerade 

beslutssituationer. Då människor tenderar att följa sina vanor och gamla mönster kan ett 

intuitivt beteende vara opålitligt och missledande i framförallt komplexa situationer. Istället 

menar Bonabeau (2003:116–117) att ju mer information och alternativ vi har inför en 

beslutssituation, desto mer bör vi förlita oss på analys och resonerande.  

 

Hayashi (2001) presenterar en mängd exempel på hur individer i olika organisationer tagit 

beslut grundade på en intuitiv känsla de haft när de duschat, joggat eller lyssnat på musik, 

vilka lett till väldigt framgångsrika resultat. Bob Lutz, grundare av sportfordonet Viper, eller 

Michael Eisner, grundare av ”Vem vill bli miljonär”, använde båda sin intuition utanför 

arbetsplatsen då de fattade beslut vilket ledde till dessa framgångssagor (Hayashi, 2001). 

Bonabeau (2003) menar istället att dessa framgångssagor grundade på intuitivt beslutsfattande 

baserar sig på tur och kritiserar ovanstående exempel genom att presentera andra intuitiva 

beslut tagna av samma individer som resulterat i stora misslyckanden.  
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2.6 Intuition i den privata och offentliga sektorn 

Beslutsfattande påverkas av olika bakomliggande förutsättningar och ter sig därför 

annorlunda beroende på samhällssektor. Eftersom den privata och den offentliga sektorn är 

olika på många vis, influerar dessa två distinkta sektorer beslutfattare på olika sätt vilket 

påverkar hur beslut tas (Nutt, 2005, 1996; Ring & Perry, 1985). Den största skillnaden mellan 

sektorerna återfinns framförallt inom organisationsstrukturen. Nutt (1996, 2005) och Rainey 

(1989) diskuterar organisationsstrukturerna, definierar skillnaderna i dem och delar upp 

skiljaktigheterna i tre stora områden; omgivningsfaktorer, transaktionsfaktorer och 

organisatoriska processer. I omgivningsfaktorer ingår marknaden, konkurrensomfattning, 

datatillgänglighet, förändringsbegränsningar och politisk influens. I transaktionsfaktorer ingår 

allmän press och ägandeform. Organisatoriska processer består i sin tur av mål och 

begränsningar hos auktoriteter.  

 

Den offentliga sektorn styrs inte av en marknad som i den privata, utan leds av överliggande 

politiska myndigheter. Detta påverkar konkurrensomfattningen och enligt Nutt (2005) 

samarbetar organisationer i högre utsträckning inom den offentliga sektorn än de konkurrerar 

mot varandra. Anledningen är att rivalitet mellan liknande organisationer är omotiverad 

eftersom det inte är en tävlan om marknadsandelar, vilket är fallet inom den privata sektorn. 

En stor skillnad mellan dessa två sektorer ligger även i förändringsbegränsningarna hos 

respektive sektor. I den offentliga sektorn krävs en stark enighet vid förändringar och då 

beslut skall tas, jämfört med företag inom den privata sektorn. I den förstnämnda måste 

organisationer tillmötesgå både människor som tar emot tjänster eller produkter från 

organisationen och samtidigt möta kraven från både de överliggande politiska myndigheterna 

och allmänheten. I den privata sektorn räcker det ofta med att styrelsen och ägarna är eniga 

för att en förändring skall ske. (Nutt, 2005; Rainey, 1989; Ring & Perry, 1985) 

 

Andra viktiga skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn rör mål, ägande och 

auktoritetsbegränsningar. Offentliga organisationer ägs indirekt av medborgare som förväntar 

sig olika tjänster från dessa organisationer. Med anledning av att den offentliga sektorn 

finansieras med hjälp av skattemedel är de offentliga organisationerna därför under 

övervakning av allmänheten och politiska organisationer. Privata organisationer har ett 

tydligare ägarskap av antingen aktieägare eller enstaka privatpersoner som förväntar sig 

finansiella framgångar. Målen i de privata organisationerna är ofta tydliga och bestämda 
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medan målen i den offentliga sektorn kan vara mer ostrukturerade och oklara då många 

intressenter behöver vara med att sätta upp dem. I den offentliga sektorn måste även 

beslutsfattare balansera mellan ekonomisk stabilitet och allmännytta för medborgarna, vilket 

gör beslutssituationer mer komplexa. Därför tenderar beslutsfattare här att rådfråga fler 

individer vid beslutstagande. Beslutsfattare i den offentliga sektorn är begränsade både vad 

gäller tid och pengar vilket även det ökar komplexiteten då beslut skall tas. (Nutt, 2005; Ring 

& Perry, 1985; Rainey, 1989)  

 

Nutt (2005) jämför ovanstående skillnader och visar med empirisk data att chefer i den 

offentliga sektorn i större utsträckning förlitar sig på utlåtanden från kollegor och experter vid 

beslutsfattande, medan chefer i den privata sektorn förlitar sig mer på analys då de tar beslut. 

Undersökningen kom även fram till att det existerar mer ekonomiskt stöd för analytiska 

underbyggda beslut i den privata sektorn, till skillnad från den offentliga sektorn där 

organisationskulturen och ekonomin begränsade analytiskt underbyggda beslut. 

 

2.7 Sammanfattning av presenterad teori 

För att förtydliga det teoretiska ramverket följer här ett kortare sammandrag. Då beslut skall 

tas samexisterar en individs medvetande och undermedvetna. Detta gör att ett beslut inte är 

renodlat intuitivt eller rationellt utan grundas på båda premisser. För att förstå intuitionens roll 

i beslutsfattande krävs en definition på vad intuition är. Definitionen av ordet intuition är dock 

bred och det existerar många olika förklaringar till begreppets innebörd. Vissa definierar det 

som en magkänsla och andra som en undermedveten insikt. Det som är lika inom alla 

definitioner är att intuition ses som en process där data uppfattas och sorteras, vilket resulterar 

i en sammansättning av kunskap och erfarenheter som sedan framkallas och kan användas 

snabbt vid olika situationer.  

 

För att förstå användandet av intuition i beslutsfattande krävs en kartläggning av de faktorer 

som influerar intuitionen. Fyra viktiga faktorerna som påverkar hur mycket intuition som 

används vid beslutssituationer är; tid, individens erfarenhet, informationsmängd kring beslutet 

och beslutets komplexitet. Beroende på omfattning och grader av dessa faktorer påverkas 

intuitionen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att begränsad tid, hög erfarenhet, hög 

informationsmängd och hög komplexitet bör resultera i ett mer intuitivt beslutsfattande. 

Vidare diskuteras det i teoriavsnittet att erfarna ledare och chefer besitter en intuitiv förmåga 
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som är mer utvecklad än den hos mindre erfarna chefer. Detta beror på att ju högre kunskap 

och erfarenhet individer har, desto mer utvecklad blir deras intuition.  

 

Ett intuitivt beslutsfattande har dock svagheter. Intuitionen påverkas till exempel av stress 

samt chefers känslor vilket leder till att effektiviteten av intuitiva beslut kan ifrågasättas. Det 

intuitiva beslutsfattandet kan även påverkas av grundläggande skillnader i struktur mellan den 

privata och offentliga sektorn. Administrativa beslutsfattare i den offentliga sektorn har 

mindre tid till sitt förfogande och de måste balansera sina beslut för att tillmötesgå både 

allmänhetens och de överliggande politiska myndigheternas förväntningar. Dessutom har de 

ofta andra ekonomiska begränsningar och mindre information tillgänglig inför varje beslut, än 

vad beslutsfattare i den privata sektorn har. Alla dessa faktorer resulterar i skillnader av 

intuition involverat vid beslutsituationer mellan administrativa chefer i den privata och den 

offentliga sektorn.  
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3. Metod 

__________________________________________________ 

I metodavsnittet presenteras och argumenteras för valet av undersökningsstrategi, 

tillvägagångssätt för datainsamling, urval av respondenter, enkätens utformning samt 

mätningar. Detta för att ge läsaren en klar bild av hur studien är genomförd och även för att 

påvisa grunderna för studiens uppnådda resultat. Metodavsnittet avslutas med en validitets- 

och reliabilitetsdiskussion samt en diskussion beträffande bortfall.  

__________________________________________________ 

 

3.1 Undersökningsstrategi 

Studien har genomförts med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Intentionen med en kvantitativ 

metod var att genom ett stort urval kunna urskilja likheter eller särskillnader mellan vald teori 

och empiriskt material (Bryman & Bell, 2007:158). En kvalitativ undersökning hade inneburit 

en representation av endast ett fåtal respondenter, vilket riskerar att medföra ett alltför 

subjektivt undersökningsresultat och avsaknad av transparens (Bryman & Bell, 2007:423–

424). Av denna anledning ter sig en kvantitativ studie lämpligare i denna studie, då den ämnar 

resultera i en helhetsbild av det intuitiva beslutsfattandet. Data samlades därför in genom en 

webbenkät som skickades till samtliga 225 chefer på Akademiska sjukhuset i Uppsala genom 

e-post. En risk med att använda sig av en kvantitativ metod är att underliggande faktorer som 

inte tas med i undersökningen, som även dessa påverkar intuitionsgraden, blir förbisedda 

(Bryman & Bell, 2007:174). För att minimera denna risk hade respondenterna tillgång till en 

öppen fråga sist i enkäten där ytterligare synpunkter kunde anges beträffande studien och dess 

frågor (Trost, 2007:76). På så sätt synliggjordes dessa eventuella dolda faktorer som kan ha 

påverkat resultatet vilka därmed kunde analyseras vidare. 

 

3.2 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Primärdata för denna studie samlades in genom en webbaserad enkät vilken framställdes med 

hjälp av enkätverktyget Surveymonkey (Surveymonkey, 2009) och e-postlistan till de 225 

cheferna i urvalet tillhandahölls av Akademiska sjukhusets registrator. Enkätverktyget 

Surveymonkey är en webbaserad tjänst där enkäter kan utformas utifrån färdiga enkätmallar. 

Enkäten skickades ut med ett digitalt introduktionsbrev direkt via e-post, utan någon bifogad 

fil, där syftet med undersökningen preciserades. Brevet innehöll länken till webbenkäten och i 
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brevet framkom även att studien genomfördes av magisterstudenter från Företagsekonomiska 

institutionen vid Uppsala universitet (Se Bilaga 9.2).  

 

Respondenterna i studien svarade på enkäterna själva på Internet vilket medförde både 

fördelar och nackdelar (Bryman & Bell 2007:241–244). Då enkäten var elektronisk och 

tillhandahållen genom e-post kunde respondenterna även välja att svara när de själva hade tid, 

inom den givna tidsramen för undersökningen, vilket är en fördel då denna studies urval är 

chefer som inte alltid har bestämda tider till förfogande. (Bryman & Bell, 2007:240). Valet av 

webbenkät föredrogs framför brevenkät då risken för bortfall till följd av återsändningskrav 

ökar vid användande av brevenkäter. Ett problem med att utföra en enkätstudie är att det finns 

risk för att respondenterna inte förstår eller missuppfattar de ställda frågorna vilket kan skapa 

en låg grad av reliabilitet (Bryman & Bell, 2007:241–244; Trost, 2007:65). För att minimera 

risken lades stor noggrannhet vid frågornas formuleringar för att undvika obegripliga 

uttryckssätt. Det finns dock ingen garanti för att det sätt respondenterna har tolkat de ställda 

frågorna, överensstämmer med frågornas avsikt (Holme & Solvang, 2006:290). En risk för 

feltolkningar eller missförstånd av information förekommer alltid. Ett sätt som använts i 

denna studie för att undvika feltolkningar är att en förklaring av ord lagts till på tre frågor för 

att underlätta för respondenten (Holme & Solvang, 2006:175; Trost, 2007:65). Tilläggen har 

härletts utifrån det teoretiska ramverket och lades till efter att pilotundersökningen var 

genomförd. Utförligare förklaring av enkätens frågeformuleringar finns nedan i uppsatsen, 

avsnitt 3.4, som behandlar studiens mätningar.  

 

En annan nackdel med att samla in data genom enkäter är att respondenter kan tröttna om 

frågorna blir allt för många. Därför gjordes en avvägning mellan studiens behov av 

information för att kunna svara på frågeställningen, och beräkningen av om respondenterna 

skulle orka vara engagerade genom hela undersökningen (Holme & Solvang, 2006:174). Efter 

en identifiering av de nyckelbegrepp från teoriavsnittet som behövde undersökas för att kunna 

besvara frågeställningen, kunde därefter antalet frågor koncentreras till tio stycken vilket 

troligtvis förbättrade respondenternas svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2007:244–246). 

Eftersom inga data kan samlas in efter att enkäten är skickad och inga följdfrågor kan ställas i 

samband med enkäten (Bryman & Bell, 2007:241–244), avslutades formuläret med en öppen 

och kravlös fråga för att fånga respondenters idéer eller synpunkter vilket skulle vara till hjälp 

vid den kritiska analysen av studien.  
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För att minimera potentiellt bortfall var enkäten öppen för respondenterna i två veckor och om 

inte respondenten hade svarat efter hälften av tiden skickades en påminnelse ut för att nå 

maximal svarsfrekvens (Trost, 2007:133–135). Ett annat sätt att minska bortfallet var att 

tydliggöra att studien är konfidentiell (Holme & Solvang, 2006:32; Trost, 2007:48). I 

introduktionsbrevet som skickades ut till respondenterna klargjordes att studien är anonym 

och att namn eller arbetsområde inte efterfrågades. Codex regler och riktlinjer för forskning 

beskriver att undersökningar ska präglas av samtycke och frivillighet (Codex, 2009) och 

denna studie följde dessa genom att ta hänsyn till respondenternas integritet. Anonymiteten 

påverkar inte trovärdigheten av studien då fokus ligger på vad respondenterna svarade och 

inte vem som svarade.  

 

3.2.2 Population och urval av respondenter 

Studiens population var chefer inom den offentliga sektorn i Uppsala. Utifrån detta 

utarbetades två kriterier för valet av urvalsgrupp (Trost, 2007:25): 

 

 1) Urvalsgruppen skall bestå av en väsentlig del av den offentliga sektorn i Uppsala.  

 

2) Urvalsgruppens storlek skall vara omfattande. 

 

Valet av urvalsgrupp blev efter dessa premisser de 225 cheferna på Akademiska sjukhuset. 

Fördelen med att välja dessa som undersökningsgrupp låg framförallt i omfattningen av 

organisationens storlek (Trost, 2007:25). Vårdsektorn är en betydande del av den offentliga 

sektorn i Uppsala och Akademiska sjukhuset är en stor arbetsplats med över 8000 anställda 

(Akademiska sjukhuset, 2009). Då studien inte avsåg att göra jämförelser angående 

intuitionen mellan chefers olika ansvarsområden kunde en totalundersökning göras på hela 

urvalsgruppen. Enkätundersökningen tilldelades därför sjukhusets alla personer med 

chefsbefattning, oavsett avdelning eller sektion, som tar administrativa beslut. En positiv 

aspekt med en total urvalsgrupp, är att studien ger ett representativt resultat för urvalsgruppen 

(Trost, 2007:23, 29–39) och därmed i detta fall en allmän bild av dessa chefers intuition i 

beslutssituationer.   

 

Det fanns en strävan efter att kunna göra ett uttalande om intuition gällande beslutsfattande i 

hela populationen, men det är besvärligt då förutsättningarna inte är lika inom alla delar av 

den offentliga sektorn. Problemet med att bara studera Akademiska sjukhusets chefer som 
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representanter för den offentliga sektorn är att denna arbetsplats kan innehålla en 

organisationskultur eller omgivningsfaktorer som är platsspecifika och inte existerar hos 

andra organisationer inom den offentliga sektorn, vilket i så fall skulle ge en missvisande bild 

av studiens resultat (Bryman & Bell, 2007:198). Detta betyder dock inte att undersökningen är 

oanvändbar. Det finns ett egenvärde i att göra en studie med en total urvalsram. 

Undersökningen skapar en homogenitet då respondenterna arbetar efter liknande ramar. 

Resultatet kan senare ligga som ett stöd för vidare forskning och jämförelser mellan andra 

delar av den offentliga sektorn i Uppsala. Studien bör därför uppfattas som ett underlag till att 

påvisa tendenser för uppsatsens syfte, snarare än att ge en total generalisering till den valda 

populationen, vilket är något som ligger bortom denna undersöknings gränser (Bryman & 

Bell, 2007:175). 

 

3.3 Enkätens utformning  

För att i denna studie få en överlappning mellan teoriavsnittets begrepp och den empiriska 

undersökningen, kan varje fråga i internetenkäten härledas tillbaka till en mätbar teoretisk 

variabel som motsvarar undersökningssyftet (Holme & Solvang, 1997:167). Enkäten innehöll 

tio frågor, uppdelade i tre olika avsnitt. De åtta första frågorna behandlade faktorerna tid, 

erfarenhet, beslutskomplexitet samt informationsmängd, vilka alla påverkar intuitionsgraden. 

Den näst sista frågan behandlade respondenternas uppfattning av deras intuitiva 

beslutsfattande generellt och den sista frågan var en öppen fråga där övriga synpunkter kunde 

anges. Samtliga frågor som ställdes till respondenterna finns att läsas i Bilaga 9.1.  

 

I början av enkäten definierades, utifrån teorin, både begreppet intuition samt begreppet 

administrativt beslut för respondenten. Ett administrativt beslut definierades som beslut 

rörande förvaltning, planering och ledning av en verksamhet. Intuition beskrevs som en 

ingivelse eller magkänsla för vad som "känns" som rätt beslut. Som diskuterats ovan i avsnitt 

3.2 Tillvägagångssätt för datainsamling var avsikten med dessa definitioner att få 

respondenterna att associera till samma begreppsförklaringar då de besvarade enkätens frågor. 

På så sätt undviks att respondenternas egna tolkningar av de två begreppen orsakar skevheter i 

mätningarna.  

 

I avvägningen av ordningen på enkätens frågor valdes att inte följa teoriavsnittets indelade 

struktur. Istället inleddes enkäten med ett avsnitt innehållandes fyra faktafrågor, en för varje 
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faktor, som formulerades utan att inbegripa ordet intuition. Motivet till detta var att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika att respondenternas svar skulle bli påverkade av deras 

tidigare uppfattning av ordet. Det andra avsnittet bestod av fyra nya utförligare frågor 

beträffande faktorerna, men här fick respondenten ta ställning till värderingsfrågor som 

inkluderade termen. Detta för att få en fullständigare och mer detaljerad bild av hur 

respondenterna uppfattar att olika faktorer påverkar deras intuition. I det tredje avsnittet var 

den näst sista frågan formulerad för att få respondenternas uppfattning av deras generella 

intuition i beslutsfattande. Syftet var att skapa en kontrollfråga för att se om respondenterna 

svarade i likhet med de övriga två avsnitten. I den sista frågan kunde respondenten framföra 

egna reflektioner beträffande undersökningen. Genom denna typ av uppdelning kunde det 

avgöras om respondenterna svarade sammanhangsenligt, vilket i så fall ökar den interna 

reliabiliteten (Bryman & Bell, 2007:163–164). För att minska bortfallet var samtliga frågor i 

enkäten stängda med bestämda svarsalternativ. Svarsalternativen var i sin tur uppdelade i 

olika rangordningar med en neutral valmöjlighet, för att undvika att tvinga in respondenten i 

något specifikt opinionsspann som kan vilseleda studien att påvisa icke existerande tendenser 

(Bryman & Bell, 2007:260–262; Trost, 2007:74, 77–78). 

 

Innan den slutgiltiga undersökningen utfördes en förundersökning på 10 respondenter på 

Akademiska sjukhuset. Skälet var att identifiera eventuella misstolkningar av 

frågeformuleringar samt att granska om svarsalternativens omfång var tillräckliga. Tre av 

respondenterna ansåg att enkäten innefattade relevanta frågor men att det allmänt kan vara 

svårt att veta när ren intuition används vid beslutsfattande. Fyra av respondenterna förklarade 

att de tar så många olika beslut vilket gjorde att de ansåg att fråga två, fråga tre samt fråga sex 

var svåra att besvara. De resterande tre respondenterna ansåg att enkäten var lätt att förstå och 

att intuition som ämne var väldigt intressant. Gensvaret resulterade i att vissa 

frågeomformuleringar utfördes och att de två definitionerna angående intuition samt 

administrativt beslut lades in i början av enkäten. Utöver dessa förändringar gjordes tillägg på 

de ovan nämnda frågorna två, tre samt sex för att öka förståelsen av dessa frågor. Den 

generella tiden som respondenterna i pilotundersökningen tog på sig att utföra 

undersökningen var fem minuter, vilket därför nämndes i introduktionsbrevet till de riktiga 

respondenterna. 
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3.4 Mätningar  

Mätningarna i denna studie gjordes utifrån slutna rankningsskalor i enkäten. De olika sätten 

att mäta faktorerna och det intuitiva beslutsfattandet beskrivs i detalj nedan. Strukturen nedan 

följer inte enkätens utformning utan behandlar mätningarna av varje faktor separat.  

 

3.4.1 Faktorn Tid 

En del av studiens syfte var att undersöka hur faktorn tid påverkade i vilken utsträckning de 

administrativa cheferna på Akademiska sjukhuset använde sin intuition vid beslutsfattandet. 

För att ta reda på detta och även koppla mätningarna till teoriavsnittet om faktorn tid valdes 

en rankingskala (Trost, 2007:19). Enkätens sektion om faktorn tid innehöll två frågor som 

ämnade undersöka hur respondenten agerade vid en tidspressad situation och hur detta 

påverkade det intuitiva beslutsfattandet. Respondenternas svar på frågorna sammankopplades 

även mellan varandra för att kunna urskilja eventuella samband.   

 

Syftet med den första frågan ”Tar du hänsyn till fler eller färre beslutsalternativ vid hög 

tidspress?” var att få en bättre översikt över om chefen tar hänsyn till fler, lika många eller 

färre beslutsalternativ vid en tidspressad beslutssituation. Om respondenten till exempel 

svarade fler, visades att en tidspressad beslutssituation inte resulterade i att chefen filtrerade 

bort potentiella beslutsalternativ. Den andra frågan ”I vilken utsträckning använder du din 

intuition i en tidspressad beslutssituation?” hade en rankingskala som bestod av Aldrig, 

Sällan, Hälften av gångerna, Ofta och Alltid och syftet med denna fråga var att undersöka om 

cheferna tar mer intuitiva beslut när de har lite tid till sitt förfogande. De olika alternativen 

återspeglade i vilken utsträckning respondenten påverkades av tidspressen och ämnade bygga 

på den första frågan om tidspress kopplat till beslutsalternativ. Om till exempel respondenten 

valde alternativet Ofta påvisar detta att respondenten vid tidspressade beslutssituationer 

använde sin intuition i större utsträckning.  

 

3.4.2 Faktorn Erfarenhet 

Likaså mättes faktorn erfarenhet genom två frågor. Den första frågans syfte var att ta reda på 

hur lång erfarenhet respondenten hade inom ansvarsområdet och vidare koppla detta resultat 

till fråga två som istället knyter ihop erfarenheten med det intuitiva beslutsfattandet. Även här 

kopplades svaren mellan de två frågorna samman, för att kunna urskilja eventuella samband.   
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Frågan ”Hur lång erfarenhet har du inom ditt ansvarsområde?” hade sju olika alternativ där 

respondenten kunde välja mellan 0-5 års erfarenhet, 5-10 års erfarenhet, 10-15 års 

erfarenhet, 15-20 års erfarenhet, 20-25 års erfarenhet, 25-30 års erfarenhet och 30+ års 

erfarenhet. Den andra frågan ”Känner du att din erfarenhet inom ditt ansvarsområde 

påverkar hur intuitivt du tar dina beslut?” behandlade huruvida erfarenheten hjälper 

respondenten att ta intuitiva beslut. Den tillgängliga rankningsskalan var här Aldrig, Sällan, 

Hälften av gångerna, Ofta och Alltid. Dessa två mätningar gav tillsammans en helhetsbild av 

hur erfarenheten påverkar det intuitiva beslutsfattandet. Valde till exempel respondenten 0-5 

års erfarenhet och vidare valde att erfarenheten Aldrig bidrar till ett mer intuitivt 

beslutsfattande skulle det tyda på att mindre erfarna chefer inte har tillgång till en utvecklad 

intuition inom ansvarsområdet.  

 

3.4.3 Faktorn Beslutskomplexitet 

De två frågor som mätte faktorn beslutskomplexitet hade för avsikt att behandla hur 

beslutskomplexitet påverkar i vilken utsträckning respondenterna använde sin intuition.  

 

Syftet med den första faktafrågan ”Vilka typer av problem möter du oftast i ditt 

beslutsfattande?” var att få en översikt över den generella karaktären på de problem dessa 

chefer möter. Frågans rankningsskala var Ostrukturerade problem, Lika många strukturerade 

som ostrukturerade problem samt Strukturerade problem. Den andra frågan ”Hur påverkar en 

komplex beslutssituation ditt användande av intuition vid beslutet?” skulle sedan komplettera 

den första frågan genom att klargöra om komplexa beslutssituationer uppmuntrade intuitivt 

beslutsfattande. Svarsalternativen till denna fråga var istället utformade som fyra antaganden; 

1) Jag förlitar mig i större utsträckning på min intuition vid komplexa situationer, 2) 

Situationskomplexiteten påverkar inte hur mycket jag förlitar mig på min intuition, 3) Jag 

förlitar mig i mindre utsträckning på min intuition vid komplexa situationer. 4) Jag använder 

inte min intuition vid komplexa beslutssituationer. Om respondenten till exempel i den första 

frågan valde alternativet Strukturerade problem och i andra frågan valde det första 

alternativet, skulle detta påvisa att respondenten oftast möter problem med en tämligen 

strukturerad grund där standardiserade processer kan följas, men att vid komplexa beslut 

används intuition i större utsträckning.  

 

I denna faktor sammankopplades inte svaren på frågorna mellan varandra då ena frågan 

behandlar vilken sorts problem cheferna möter och den andra frågan behandlar hur intuitivt 
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cheferna agerar när de möter en komplex beslutssituation, oberoende av vilka sorters problem 

som oftast förekommer.  
 

3.4.4 Faktorn Informationsmängd 

Mätningarna av faktorn informationsmängd grundade sig på två frågor som behandlade 

beslutssituationer där en hög informationsmängd existerar kring beslutet som ska tas. Som i 

övriga fall, utom angående faktorn beslutskomplexitet, sammankopplades även här svaren på 

frågorna med varandra för att undersöka eventuella samband. 

 

Den första faktafrågan ”Om du har ett stort beslutsunderlag, omvärderar du då dina beslut 

innan du genomför dem?” hade som avsikt att tydliggöra och mäta i vilken utsträckning 

cheferna omvärderade sina beslut när de hade ett stort beslutsunderlag. Respondenterna kunde 

här välja mellan att svara Aldrig, Sällan, Hälften av gångerna, Ofta och Alltid. Den andra 

frågan ”Hur använder du din intuition vid beslutssituationer då du har en stor mängd 

information?” ämnade mäta hur informationsmängd påverkar det intuitiva beslutsfattandet. 

Fyra olika alternativ presenterades; 1) Jag använder min intuition mer när jag har mycket 

information tillgänglig, 2) Ingen skillnad. Jag använder min intuition lika mycket oavsett 

tillgänglig information eller 3) Jag använder min intuition mindre när jag har mycket 

information tillgänglig. 4) Jag använder inte min intuition när jag har mycket information 

tillgänglig. Om till exempel respondenten valde alternativ Ofta på fråga ett och alternativ fyra 

på fråga två kan detta indikera att respondenten i mindre utsträckning förlitar sig på intuition 

vid en hög informationsmängd.  

 

3.4.5 Allmänt intuitivt beslutsfattande 

Utöver de fyra nämnda faktorerna skulle enkäten även mäta den generella användningen av 

intuition i beslutsfattandet. Detta mättes genom frågan ”I vilken utsträckning använder du din 

intuition vid beslutssituationer generellt?”. Även denna fråga hade en femgradig skala där 

alternativen Aldrig, Sällan, Hälften av gångerna, Ofta och Alltid, kunde väljas. Om 

respondenten till exempel valde alternativet Aldrig skulle det betyda att respondenten inte 

använder intuition i sitt beslutsfattande.  
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3.4.6 Mätning av öppen svarsruta 

Den öppna frågans syfte var att lämna utrymme för respondenters synpunkter på studien och 

dess frågor. På så sätt kunde eventuella underliggande faktorer som påverkar intuitionsgraden 

synliggöras. Kommentarerna värderades självständigt i förhållande till de andra frågorna och 

låg till grund för ett eget avsnitt i studiens analys.  

 

3.5 Reliabilitets- och validitetsdiskussion 

I de tidigare metodavsnitten har till viss del uppsatsens reliabilitet och validitet diskuterats. 

Här följer ett vidare resonemang beträffande dessa två begrepp. Enligt Bryman och Bell 

(2007:162–164) är en studie reliabel då det går att göra om en studies undersökning vid ett 

senare tillfälle utan att resultatet varierar nämnvärt. Eftersom denna undersökning handlar om 

intuition, vilket innefattar subjektiva tolkningar, är det inte omöjligt att respondenters 

inställningar och preferenser beträffande detta ämne kommer fluktuera över tid. Dessutom är 

den offentliga sektorn en arbetsplats som inte kan klassas som oföränderlig. Även om chefer 

på Akademiska sjukhuset idag fattar beslut utifrån vissa premisser, kan framtidens 

beslutsprocesser se annorlunda ut, vilket därmed även påverkar graden av intuitivt 

beslutsfattande.  

 

Undersökningen har emellertid gjorts så reliabel som möjligt för att ge stöd för dylika 

framtida studier, genom framförallt tre utgångspunkter (Trost, 1994:65). För det första är alla 

frågorna för respondenterna standardiserade. För det andra har spridda tolkningar angående de 

centrala begreppen intuition och administrativa beslut undvikits genom en definiering av 

dessa två begrepp i inledningen till enkäten. Därtill vidtogs försiktighet mot att ställa ledande 

frågor som eventuellt kunde styra in respondenten att svara i ett visst svarsspann. För att 

ytterligare öka reliabiliteten avslutades enkäten med en sista fråga där respondenten kunde ge 

anmärkningar och synpunkter, vilket kunde avslöja eventuella brister med studien och bistå 

den kritiska bearbetningen i studiens analys.  

 

För att uppnå ett så representativt resultat som möjligt måste även studien vara valid vilket 

erhålls då frågorna mäter det som avses mätas i studien (Bryman & Bell 2007:41). I uppsatsen 

har de teoretiska begreppen operationaliserats till mätbara variabler i enkätens frågor, och på 

så sätt har en överlappning mellan teori och empiri kunnat uppnås. Enkäten bestod av frågor 

avseende tid, erfarenhet, informationsmängd och komplexitet samt intuition generellt. För att 
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öka validiteten ytterligare gjordes även en pilotunderökning innan enkäten i sitt slutgiltiga 

format skickades ut.  

 

3.6 Bortfallsdiskussion 

Av de 225 chefer som ingick i urvalsgruppen svarade 126 st., vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 56 % och ett bortfall på 44 %. Innan påminnelsebrevet skickades ut hade 85 

st. (38 %) respondenter svarat.  

 

Primära anledningar till varför respondenter inte svarar på undersökningar kan vara att de inte 

har tid eller att de finner enkätfrågorna svåra att svara på. Dessa orsaker bör naturligtvis 

beaktas även i denna undersökning. Intuition är ett relativt abstrakt ämne vilket eventuellt kan 

ha lett till att respondenter stängt ner enkäten utan att slutföra den om de betraktade ämnet 

eller frågeformuleringarna komplicerade. Då enkäten var en webbenkät finns det även en risk 

i att respondenter raderat e-posten. En webbenkät kan även vara lättare att glömma bort än ett 

fysiskt brev (Trost, 1994:133–134). Eftersom tidsramen var begränsad till två veckor kan 

detta även ha påverkat svarsfrekvensen. Efter påminnelsebrevet ökade antalet svar med 48 %, 

så en längre tidsram med fler påminnelser hade eventuellt gett ett ännu lägre bortfall. Om 

dessutom svarsfrekvensen hade varit fullständig hade slutsatserna som dragits utifrån 

resultaten varit mer underbyggda. Dock visar resultaten att det existerar tendenser som en 

total svarsfrekvens inte nödvändigtvis hade ändrat.   
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4. Empiriska resultat 

__________________________________________________ 

Följande avsnitt presenterar resultaten från enkätundersökningens 126 svarande 

respondenter. Resultaten sammanställs utifrån de olika faktorerna; tid, erfarenhet, beslutets 

komplexitet och informationsmängd. Slutligen kommer även resultaten från den sista frågan 

angående det allmänna intuitiva beslutsfattandet och den öppna frågan sammanställas. De 

angivna procentsatserna i avsnittet är avrundade och samtliga resultat finns att läsas i 

Bilaga 9.3.  

__________________________________________________ 

 

4.1 Tid 

Respondenternas svar på fråga fyra (Tar du hänsyn till fler eller färre beslutsalternativ vid 

hög tidspress?) och fråga åtta (I vilken utsträckning använder du din intuition i en tidspressad 

beslutssituation?) låg till grund för resultaten knutna till faktorn tid.  

 

Svaren på fråga fyra påvisade att mer än hälften av respondenterna (55 %) anser att de tar 

hänsyn till Färre beslutsalternativ vid hög tidspress vilket visar att den höga tidspressen 

framkallar en bortfiltrering av givna beslutsalternativ. En annan stor del av respondenterna 

(44 %) ansåg istället att de tar hänsyn till Lika många beslutsalternativ vid hög tidspress vilket 

visar att en stor del av respondenterna inte påverkades av tidspressen vid beslutssituationer.  

 

Fråga åtta var ämnad att direkt undersöka huruvida cheferna i större utsträckning använder sin 

intuition vid tidspressade beslutssituationer. Av cheferna svarade majoriteten (55 %) att de 

Ofta använder sin intuition vid tidspressade beslutssituationer och i Diagram 1 nedan 

åskådliggörs att denna grupp dominerar totalgruppen. Även 22 % av cheferna svarade att de 

Hälften av gångerna använder intuition i en tidspressad situation vilket i likhet med resultatet 

från föregående fråga uttrycker att tidspress påverkar chefernas agerande i beslutssituationer. 

Endast 18 % av cheferna hävdade att de Sällan använde sin intuition vid tidspressade 

situationer vilket betyder att inte alla chefer känner att tidspress resulterar i mer intuitivt 

beslutsfattande.  
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Undersöks sambandet mellan respondenternas svar i dessa två frågor, återfinns den starkaste 

kopplingen i svaren hos de chefer som hade svarat att de tar hänsyn till Färre beslutsalternativ 

vid hög tidspress och som samtidigt även svarat att de i tidspressade situationer Ofta använder 

sin intuition (47 st.). Resultaten illustreras i Diagram 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Utsträckning av intuition inblandat i tidspressade  

Beslutssituationer. (Presenterat i antal respondenter.)   

 

4.2 Erfarenhet  

Frågorna ett (Hur lång erfarenhet har du inom ditt ansvarsområde?) och fem (Känner du att 

din erfarenhet inom ditt ansvarsområde påverkar hur intuitivt du tar dina beslut?) i enkäten 

låg till grund för resultaten knutna till faktorn erfarenhet.  

 

Fråga ett var avsedd för att undersöka erfarenhetsnivåerna hos cheferna på Akademiska 

sjukhuset. Resultaten visade att majoriteten (56 %) av cheferna hade en erfarenhet som var 

mellan 0 till 10 år. Den grupp som dominerade var de mest oerfarna cheferna med 0-5 års 

erfarenhet som utgjorde 34 % av respondenterna och den näst största gruppen var chefer med 

5-10 års erfarenhet. De mer erfarna cheferna inom ansvarsområdet var respondenter med över 

10 års erfarenhet vilka ackumulerat utgjorde en större del (37 %) av den totala gruppen än vad 

de mest oerfarna cheferna gjorde. Gruppen som utgjorde den minsta delen av totalgruppen var 

chefer som hade en medelhög erfarenhetsnivå. Erfarenhetsnivåerna presenteras i Diagram 2 

nedan.  
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 Diagram 2. Erfarenhetsnivåer hos cheferna på Akademiska 

 Sjukhuset. (Presenterat i antal respondenter.)   

 

Den andra frågan rörande faktorn erfarenhet var fråga fem där respondenterna skulle svara på 

om erfarenheten inom ansvarsområdet påverkade hur intuitivt de tar sina beslut. Det mest 

markanta resultatet var att hela 72 % av cheferna svarade att de Ofta kände att deras 

erfarenhet påverkade hur intuitivt besluten tas. Resterande respondenters svar finns att utläsas 

nedan i Diagram 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. I vilken omfattning erfarenhet påverkar hur intuitivt 

beslut tas. (Presenterat i antal respondenter.)   
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Vidare resultat erhölls genom att göra en koppling mellan de två frågorna knutna till faktorn 

erfarenhet. Av de respondenter som svarade att de hade över 10 års erfarenhet (56 st.) svarade 

endast två personer att de Aldrig eller Sällan ansåg att erfarenheten påverkade hur intuitivt de 

tar sina beslut. Chefer med högst erfarenhet känner därmed i större utsträckning att deras 

erfarenhet påverkar hur intuitivt de tar sina beslut. Den andra stora gruppen i fråga ett var 

chefer med 0-5 års erfarenhet (43 st.). Av dessa chefer var det 27 st. som ansåg att de Ofta 

kände att erfarenheten påverkade hur intuitivt de tar sina beslut.  

 

Båda dessa kopplingar mellan de två frågorna gällande erfarenhetsfaktorn visar att de chefer 

med 0-5 års erfarenhet samt med mer än 10 års erfarenhet, var de grupper som till störst del 

kände att erfarenheten påverkade i vilken grad de tar intuitiva beslut. Det bör poängteras att 

den resterande delen av cheferna med 0-5 års erfarenhet oftast svarade att de Hälften av 

gångerna ansåg att erfarenheten influerade det intuitiva beslutsfattandet. En annan koppling 

mellan frågorna visade att chefer som hade 5-10 års erfarenhet även i stor utsträckning 

svarade att de ansåg erfarenheten vara viktig för hur intuitiva de är vid beslutfattandet.  

 
4.3 Beslutskomplexitet  

I enkäten var det fråga två (Vilka typer av problem möter du oftast i ditt beslutsfattande?) och 

fråga sex (Hur påverkar en komplex situation ditt användande av intuition?) som kunde 

kopplas till faktorn komplexitet.  

 

För att få en tydligare bild av hur komplex omgivningen är på Akademiska, hade fråga två 

som avsikt att undersöka vilka sorters problem cheferna mest möter i sitt beslutsfattande. 

Resultatet visade att organisationsmiljön präglades av lika många strukturerade som 

ostrukturerade problem i beslutsfattandet, då 77 % av cheferna svarade att det är den typ av 

problem de möter. Den näst största gruppen av chefer, 18 %, ansåg att de mötte flest 

ostrukturerade problem i sitt beslutsfattande och resterande respondenter ansåg att de möter 

strukturerade problem.  

 

Fråga sex som berörde faktorn komplexitet hade för avsikt att koppla beslutskomplexitet 

direkt till ordet intuition och intuitivt beslutsfattande. När cheferna möter en komplex 

beslutssituation visar resultaten från denna fråga att 48 % i större utsträckning förlitar sig på 

sin intuition. Det bör även nämnas att 25 % av cheferna även ansåg att de i mindre 
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utsträckning förlitade sig på intuition vid komplexa beslut samt att en minoritet på 5 % inte 

överhuvudtaget blev påverkade av ett besluts komplexitet. Resultaten från fråga sex 

sammanfattas i Diagram 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Diagram 4. Hur ett besluts komplexitet påverkar användandet av  
                   intuition. (Presenterat i antal respondenter.)   
 

 

Dessa två frågor kunde inte jämföras mellan varandra. Detta eftersom fråga två endast 

behandlar vilken sorts problem cheferna möter och fråga sex behandlar hur intuitivt cheferna 

agerar när de möter en komplex beslutssituation, oberoende av vilka sorters problem som 

oftast förekommer.  
 

4.4 Informationsmängd 

Enkätens fråga tre (Om du har ett stort beslutsunderlag, omvärderar du dina beslut innan du 

genomför dem?) och fråga sju (Hur använder du din intuition vid beslutssituationer då du har 

en stor mängd information?) hade uppgiften att mäta hur faktorn informationsmängd påverkar 

det intuitiva beslutsfattandet.  

 

Fråga tre behandlade huruvida ett stort beslutsunderlag påverkade om beslutsfattaren 

omvärderade sina beslut. Precis som Diagram 5 visar nedan, ansåg den större delen av 

cheferna (45 %) på Akademiska sjukhuset att de Ofta omvärderar sina beslut vid stora 

beslutsunderlag.  
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Det fanns även en grupp chefer, 25 % som ansåg att de Sällan omvärderar sina beslut. Denna 

grupp chefer förlitar sig i större utsträckning på sin intuition då dessa håller fast vid sina 

initiala val och inte tar hänsyn till det stora beslutunderlaget. I Diagram 5 förtydligas även att 

en större grupp chefer Hälften av gångerna anser att de omvärderar sina beslut vilka därmed 

inte påverkas av det större beslutsunderlaget.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

Fråga sju avsåg att istället mäta om cheferna använde sin intuition mer när en stor mängd 

information fanns tillgänglig. Endast en liten del av respondenterna (7 %) använde sin 

intuition mer när de hade mycket tillgänglig information. De respondenter som tyckte att det 

inte spelade någon roll om de hade mycket tillgänglig information, samt de respondenter som 

ansåg att de använde sin intuition mindre vid mycket tillgänglig information, var lika stora 

och utgjorde var för sig 44 %. Resultaten pekar på att majoriteten av cheferna inte blir 

påverkade av ett stort beslutsunderlag vid beslutssituationer. Resultaten till fråga sju 

illustreras i Diagram 6 nedan. 

 

Diagram 5. Hur ett stort beslutsunderlag påverkar omvärderingen  
av beslut. (Presenterat i antal respondenter.)   
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                  Diagram 6. Hur intuitionen används vid en stor mängd information. 

                 (Presenterat i antal respondenter.)   

 

 

En sammankoppling mellan dessa två frågor visade att cheferna var konsekventa i sina svar 

på båda frågorna. Av de 56 st. chefer som i den första frågan svarade att de Ofta omvärderade 

sina beslut vid stora beslutsunderlag, svarade 53 st. chefer att de i den andra frågan använde 

intuition mindre vid en stor mängd tillgänglig information, eller att mängden information inte 

påverkade hur intuitivt de tar sina beslut. Kopplingen förtydligar att majoriteten av cheferna 

inte blir påverkade av ett stort beslutsunderlag eller en stor informationsmängd när de tar sina 

beslut. En annan koppling som inte var lika konsekvent var att nästan alla chefer (30 st.) som 

svarade att de Sällan omvärderade sina beslut vid stora beslutsunderlag, även svarade i den 

andra frågan att de inte blev påverkade, eller mindre påverkade, av en stor 

informationsmängd vid beslutssituationer. 

 

4.5 Allmänt intuitivt beslutsfattande 

Genom fråga nio i enkäten (I vilken utsträckning använder du din intuition vid 

beslutssituationer generellt?) gavs respondenternas svar på deras allmänna intuitiva 

beslutsfattande. Diagram 7 nedan visar att intuition är en del av alla beslut hos cheferna på 

Akademiska sjukhuset. Majoriteten av cheferna (74 %) anser sig Hälften av gångerna eller 

Ofta använda sig av intuition i sitt beslutsfattande. Det bör även uppmärksammas att den 

grupp chefer som Sällan tyckte att de använde intuition i det generella beslutsfattandet var 

stor i förhållande till totalgruppen (24 %). Bortsett från detta var det ingen av cheferna som 
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svarade att de Aldrig använde intuition i sitt beslutsfattande. I helhet indikerar 

enkätundersökningen på att intuition är en viktig del av beslutsfattandet hos cheferna på 

Akademiska sjukhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.6 Öppen svarsruta 

I fråga 10 gav ett fåtal respondenter kommentarer på undersökningen och dess frågor. Här 

nedan följer uttalanden vilka tydligt åskådliggör respondenternas åsikter gentemot studien. 

Det som framkom av dessa svar var både ytterligare reflektioner av vad intuition och 

beslutsfattande innebär, samt kommentarer om osäkerheter på frågeformuleringar.  

 

Flera respondenter ansåg att det var svårt att svara på enkätfrågorna, framförallt fråga nummer 

tre ”Om du har ett stort beslutsunderlag, omvärderar du dina beslut innan du genomför 

dem?”. Ett uttalande beträffande denna fråga var:  

 

”Bara för att jag har ett stort infounderlag inför beslut behöver inte betyda att jag omvärderar beslut. 

Omvärdera beslut innebär ju att jag redan har fattat ett annat beslut. Ett stort beslutsunderlag 

innebär ju att jag redan innan jag fattar beslutet kan ta hänsyn till olika frågeställningar och 

alternativ och inte behöver använda intuition i lika hög grad”.   

 

 

Diagram 7. Hur intuition används generellt i beslutssituationer. 

(Presenterat i antal respondenter.)   
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Andra respondenters anledningar till varför de ansåg att det var besvärligt att svara på enkäten 

var:  

”Det är svårt att avgöra, inte minst när man är mycket erfaren som chef, vad som är ren intuition och 

vad som är erfarenhets- och kunskapsbaserat beslut.” 

 

”Jag ser det som alltid viktigt att ha faktabaserade beslut. Efteråt måste jag kunna luta mig mot de 

fakta som fick mig att fatta ett visst beslut. Däremot kanske jag ändå använder intuition utan att jag 

vet om det.” 

 

Dessutom belyste ett par kommentarer hur respondenter är kritiska till intuitionsbegreppet och 

har svårt att definiera det: 

 

”Jag anser att om intuition beskrivs som "magkänsla" eller ingivelse skall inte det användas för att 

fatta beslut. Om däremot intuition är ett resultat av erfarenhet som används med förnuft kan det vara 

ett bra "verktyg" i sammanhanget!” 

 

”Intuition kan ibland förväxlas med vad man kan kalla "samlad erfarenhet". Om man hanterat ett 

antal liknande beslutssituationer (komplexa eller enkla, strukturerade eller ostrukturerade) så kan 

erfarenheten göra att man snabbare kan fatta beslut. Detta kan se ut som intuition, men är enligt min 

mening något annat.” 

 

Respondenternas reflektioner innefattade även utförligare förklaringar på vad de ansåg att 

intuition är i olika situationer och vad beslut innefattar: 

 

”Intuition skulle kunna vara en fallenhet för ledarskap kanske eller mod att komma till beslut när det 

är värre att vänta. Intuition kanske är lämpligt mer på lägre chefsnivåer där det är lättare att åtgärda 

sina misstag.” 

 

”Intuitionen bygger ju på beprövad erfarenhet och ny kunskap som integrerats i personlig erfarenhet 

till en fördjupad kunskap, men även i stressade situationer är det viktigt att lyssna in ny information 

av vikt, innan man fattar beslut.” 

 

Slutligen reflekterade en respondent över intuitionens natur med uttalandet: ”Intuitionen finns 

bara där vid rätt tillfälle.” vilket uppvisar människans svårighet att precisera när och varför 

intuition framkallas.   
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 5. Analys & Diskussion 

__________________________________________________ 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten av enkätundersökningen utifrån det 

teoretiska ramverket. Inledningsvis analyseras de undersökta faktorerna för att sedan 

övergå till det generella intuitiva beslutsfattandet. Slutligen följer en diskussion angående 

kommentarerna från enkätens öppna fråga.  

__________________________________________________ 

 

5.1 Tid 

I situationer då beslut behöver tas inom en kort tidsram, sker en snabb bearbetning av 

information i beslutsfattarens undermedvetna enligt De Dreu (2003), Payne et al. (1993) samt 

Svenson & Maule (1993). Vid sådana tillfällen kan inte alla beslutsalternativ beaktas vilket 

ofta leder till att beslutsfattarens intuition kopplas in för att söka lösningar på problem. 

Genom respondenternas svar framkom att nära 55 % tar hänsyn till färre beslutsalternativ då 

det existerar hög tidspress i beslutssituationer, vilket överensstämmer med vad det teoretiska 

ramverket uttrycker. För nästan 44 % av respondenterna påverkar dock inte en hög tidspress 

mängden beslutsalternativ de tar hänsyn till. Resultatet är inte förenligt med vad teoriavsnittet 

angående tidsfaktorn diskuterar, men däremot kan svaret länkas till de kritiska argument som 

existerar beträffande intuitionsbegreppet. Bazerman & Moore (2009) samt Bonabeau (2003) 

menar att individer tenderar att hålla fast vid initiala antaganden och prioriterar primär 

information. Detta skulle innebära att respondenterna bibehållet de ursprungliga 

beslutsalternativen de haft och därmed inte påverkats av hög tidspress i beslutssituationer.  

 

På frågan vad gällde i vilken utsträckning respondenterna ansåg sig använda intuition vid 

tidspressade beslutssituationer, svarade 59 % av respondenterna att de alltid eller ofta gör det. 

Respondenternas svar på denna fråga indikerar att tidspressade beslutssituationer leder till ett 

mer intuitivt beslutsfattande i enlighet med De Dreu (2003) och Payne et al., (1993). 

Kopplingen mellan frågorna för faktorn tid visade även att de flesta chefer som svarat att de 

tar hänsyn till färre beslutsalternativ vid hög tidspress, även ansåg att de vid tidspressade 

situationer ofta använder sin intuition. Sambandet förstärker antagandet att tidspress vid 

beslutssituationer framkallar ett intuitivt handlande. En minoritet av cheferna bestående av 18 

% ansåg dock att de sällan använder intuition i tidspressade situationer. En anledning till att 
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dessa chefer inte använder sin intuition vid sådana tillfällen kan vara att de i tidigare 

tidspressade situationer inte uppnått ett optimalt resultat genom ett intuitivt beslutsfattande. 

Enligt Svenson & Maule (1993) kan tidspress leda till psykologisk stress vilket påverkar det 

intuitiva beslutsfattandet negativt och resulterar i att chefen kan förbise viktig information. 

Om respondenterna funnit att deras intuitiva handlande i tidigare beslutssituationer föranlett 

negativa konsekvenser, är detta ett möjligt motiv till att cirka 18 % av cheferna svarat att de 

sällan använder sin intuition vid tidspressade situationer.  

 

En annan anledning till att ungefär 18 % av cheferna sällan använder sig av intuition vid 

tidspressade situationer kan vara nivån av expertis. I teoriavsnittet 2.4 Det intuitiva 

ledarskapet nämns schackspelare som, trots att de medverkar i flera spel simultant med en 

hög tidspress, bibehåller en hög nivå vid varje spel. Dessa experter behöver inte lika lång tid 

för att ta kritiska beslut på grund av att de besitter en utvecklad intuitiv förmåga. En effektiv 

filtrering av beslutsalternativ, en bred erfarenhet och mycket träning leder till att dessa 

individer tar beslut snabbare. Vissa av cheferna som svarade att de sällan använder sig av 

intuition har möjligtvis inte en lika utvecklad expertis vilket kan påverka hur de uppfattar 

tidspress. En hög tidspress för en chef kan upplevas som låg tidspress för en annan chef som 

har en mer utvecklad expertis.   

 

5.2 Erfarenhet  

I det teoretiska avsnittet som rör faktorn erfarenhet presenterades Baylors (2007) U-formade 

erfarenhetskurva där en individ genomgår en process från att vara en novis med hög 

tillgänglighet till intuition till en expert med hög tillgänglig till intuition. Dessa har enligt 

Baylor (2007) en högre benägenhet att använda sig av sin intuition. Mellan dessa två extremer 

finns även stadier där individer har lägre tillgänglighet till intuition, det vill säga en mindre 

benägenhet att använda sig intuition, då de befinner sig i en inlärningsprocess. Resultaten från 

enkätundersökningen påvisade att 34 % av cheferna på Akademiska sjukhuset hade en 

erfarenhet på 0-5 år. Dessa chefer bör i enlighet med Baylors (2007) och Sinclair & 

Ashkanasys (2005) teser vara noviser och befinna sig i den övre vänstra sektionen av kurvan 

med en hög, men outvecklad, tillgänglighet till intuition. 21 % av respondenterna hade 5-10 

års erfarenhet och placeras i mittensektionen av den U-formade kurvan med en lägre tillgång 

till intuition. Den resterande delen av respondenterna, 37 %, med en erfarenhet över 10 år är 
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enligt Ericsson et al. (2007) experter. De befinner sig därför längre upp på den högra sidan av 

Baylors (2007) kurva och har högre tillgång till utvecklad intuition.  

 

De teoretiska antagandena som diskuterats i stycket ovan stämde inte fullständigt överens 

med resultaten på den andra frågan knutet till erfarenhetsfaktorn. Genom att analysera vad 

varje chef svarat på båda frågorna framkom samband som både förstärkte samstämmigheten 

med U-kurvan, men även resulterade i att mittensektionen av U-kurvan inte blev 

representerad av någon tydlig chefsgrupp. Av cheferna med 0-5 års erfarenhet och 10+ års 

erfarenhet, svarade majoriteten att de hade en högre tillgänglighet till intuition. Det visar att 

cheferna på Akademiska med minst och mest erfarenhet har störst benägenhet att använda sig 

av sin intuition. Däremot ansåg även majoriteten av cheferna med 5-10 års erfarenhet att de 

hade en hög tillgänglighet till intuition. Dessa chefer skulle enligt Baylors (2007) U-kurva 

placera sig i mittensektionen av kurvan och borde vara i en inlärningsfas präglad av en lägre 

benägenhet att använda sig av sin intuition, vilket inte överensstämde med resultatet.     

 

En förklaring till varför resultatet inte var förenligt med Baylors (2007) U-kurva kan bero på 

att en individs expertis inte nödvändigtvis uppnås efter 10 års erfarenhet inom yrket eller 

ämnesområdet vilket Ericsson et al. (2007) hävdar. Det kan diskuteras om denna precisa 

period på 10 år stämmer överens på alla individer. Vissa av cheferna som svarat att de har 5-

10 års erfarenhet kan genom 8- eller 9 års erfarenhet vara experter inom deras respektive 

område och därmed inneha en hög tillgänglighet till en tämligen utvecklad intuition. Detta 

kan bero på individuella erfarenheter eller kunskaper som påskyndar processen från novis till 

expert. Faktorer som Ericsson et al. (2007) diskuterar är mängden träning och utveckling 

vilka kan avgöra om två chefer med lika lång erfarenhet räknat i år, inte är på samma 

expertisnivå. Till exempel är det möjligt att en chef med 9 års erfarenhet ständigt förbättrar 

sig och konstant utvecklar sitt ledarskap, medan en chef med lika lång erfarenhet inte har ett 

lika stort engagemang för individuell utveckling.  

 

Då faktorn erfarenhet i denna studie endast rör respondenternas nuvarande arbetsområde, kan 

tidigare erfarenheter inom samma ämnesområde ha påverkat hur cheferna på Akademiska 

svarade. Exempelvis är det tänkbart att en chef som hade 0-5 års erfarenhet inom 

ansvarsområdet även hade 15 års tidigare erfarenhet inom ett ämnesområde knutet till 

ansvarsområdet. Denna aspekt ligger dock utanför denna undersöknings ramar och resultaten 
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beaktas därför endast utifrån hur länge individerna har haft en position inom ansvarsområdet 

som administrativ chef.  

 

5.3 Beslutskomplexitet 

Beslutskomplexiteten behandlade hur ett problems struktur vid beslutsfattandet påverkade 

användandet av intuition. Resultatet på fråga sex indikerar att beslutssituationer som är 

komplexa resulterar i ett mer intuitivt beslutsfattande hos cheferna på Akademiska sjukhuset. 

En större del av respondenterna (48 %) svarade här att de i större utsträckning förlitar sig på 

intuition i dessa lägen, i likhet med antaganden gjorda av Shapiro & Spence (1997), som 

menade att beslut med en komplex problemstruktur skulle resultera i ett högre intuitivt 

beslutsfattande. Dock påvisade huvudparten av svaren (77 %) i fråga två att cheferna på 

Akademiska sjukhuset möter lika många strukturerade som ostrukturerade problem i sitt 

beslutsfattande. Resultaten indikerar på en organisationsmiljö som karaktäriseras av lika 

många komplexa som ickekomplexa beslutsproblem men att cheferna på Akademiska 

använder sin intuition i större utsträckning när de väl möter ett komplext problem.  

 

Det bör diskuteras att ett besluts komplexitet kan vara en subjektiv åsikt där chefer med högre 

erfarenhet är mer effektiva på att hitta lösningar till problem som anses var komplexa av andra 

chefer. Detta kan resultera i att respondenter med högre erfarenhet anser att det finns mer 

strukturerade och mindre komplexa problem. Chefer med mindre erfarenhet upplever 

möjligtvis att de möter komplexa problem oftare på grund av att de fortfarande är i en 

inlärningsfas. Eftersom en stor del (56 %) av respondenterna hade mindre än 10 års erfarenhet 

inom ansvarsområdet torde detta vara ett relevant antagande vilket kan ha påverkat resultatet 

av de två frågorna gällande beslutskomplexiteten.  

 

Utöver de nämnda grupperna återfanns även en grupp chefer (28 %) som i mindre 

utsträckning, eller inte alls använder sig av intuition vid komplexa beslutssituationer. 

Cheferna i denna grupp kan troligen ha erfarenheter av analytiska arbetssätt där komplexa 

problem har lösts med mer rationella beslut snarare än intuitiva. Erfarenheter av intuitiva 

beslut som har medfört negativa följder kan även ha resulterat i att respondenterna i större 

utsträckning förlitar sig på rationella metoder i problemlösning.    
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5.4 Informationsmängd 

Resultaten från fråga tre och fråga sju i enkäten påvisade att majoriteten av cheferna på 

Akademiska sjukhuset tar mindre intuitiva beslut då det föreligger ett stort beslutsunderlag 

och hög informationsmängd inför beslutet. Sammankopplingen mellan de två frågorna 

förstärkte de enskilda frågornas resultat och överensstämmer inte med Paynes et al. (1993) 

samt Pfeffer & Suttons (2006) teorier, vilka uttryckligen framhåller att större mängder 

information oftast resulterar i att beslutsfattaren blir förvirrad och därmed i större utsträckning 

förlitar sig på sin intuition i beslutssituationer. Eftersom respondenternas svar är motstridiga 

till vad Payne et al. (1993) samt Pfeffer & Suttons (2006) framhåller, uppstår funderingar 

varför det ter sig på så vis. Svaret kan möjligen återfinnas i Sparrows (1999) teorier som 

framhåller att individer kan uppfatta en stor informationsmängd som en fördel. En stor mängd 

information kan leda till att relevant information väljs ut och flera aspekter av 

beslutsproblemet tas i hänsyn.  

 

Ett annat skäl till att många av cheferna inte förlitar sig på intuition vid hög 

informationstillgänglighet, torde vara att en överbelastning av information inte sker. Patton 

(2003), Payne et al. (1993) samt Pfeffer & Sutton (2006) betonar att ett informationsöverflöd 

leder till att intuition framkallas i beslutsfattandet. Om en majoritet av cheferna sällan 

”drunknar” i all information de tar hänsyn till kan istället en högre tillförlitlighet till rationella 

metoder uppstå. Precis som Nutt (2005) påpekade i sin artikel, har oftast beslutsfattare i den 

offentliga sektorn generellt ett mindre beslutsunderlag än vad som finns i den privata sektorn, 

vilket vidare styrker denna anledning.  

 
5.5 Det allmänna intuitiva beslutsfattandet  

Fråga nio i enkäten var ämnad att vara en kontrollfråga för att undersöka det generella 

beslutsfattandet bland cheferna på Akademiska sjukhuset, och dessutom för att kunna utreda 

huruvida resultaten från ovanstående faktorer stämmer överens. Resultatet av frågan tyder på 

att intuition ofta är en del av beslutsfattandet i organisationen. Nutt (2005) menade att 

offentliga organisationers mål är ostrukturerade och oklara till följd av att det finns många och 

olika mål att uppnå. De oklara målen och en begränsad tillgång till analytiska verktyg i det 

dagliga beslutsfattandet resulterar, enligt Nutt (2005), i att mer intuitiva beslut tas i den 

offentliga sektorn. Detta överensstämde med empirisk data där 36 % av respondenterna 

svarade att de ofta använde intuition i sitt generella beslutsfattande och 39 % ansåg att de till 
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hälften av gångerna använde intuition vid sitt generella beslutsfattande. Ingen av de 126 

cheferna svarade att de aldrig använde sin intuition vid det generella beslutsfattandet, vilket är 

i enlighet med hela det teoretiska ramverket som betonade att chefers intuition ingår i varje 

beslut, men i olika utsträckning. Shapiro & Spence (1997) utredde detta antagande och kom 

fram till att intuition och rationalitet inte är motsatsen till varandra utan istället verkar som 

komplement. I svaren på den öppna frågan, som diskuteras och analyseras nedan, 

konkretiseras ytterligare att renodlad intuition eller renodlad rationalitet inte existerar i 

beslutsfattande hos Akademiska sjukhusets chefer.  

 

5.5.1 Diskussion kring respondenternas kommentarer  

Eftersom intuition är ett begrepp vilket inte har en exakt definition på grund av att det är en 

undermedveten företeelse, uppstår det naturligt många olika associationer i individers 

medvetanden då de hör ordet. Några av respondenternas kommentarer på undersökningen i 

den öppna svarsrutan härstammar sannolikt från denna premiss. Uttalanden såsom: ”Intuition 

kan ibland förväxlas med vad man kan kalla "samlad erfarenhet". Om man hanterat ett antal 

liknande beslutssituationer (komplexa eller enkla, strukturerade eller ostrukturerade) så kan 

erfarenheten göra att man snabbare kan fatta beslut. Detta kan se ut som intuition, men är 

enligt min mening något annat.” samt ”Jag anser att om intuition beskrivs som "magkänsla" 

eller ingivelse skall inte det användas för att fatta beslut. Om däremot intuition är ett resultat 

av erfarenhet som används med förnuft kan det vara ett bra "verktyg" i sammanhanget!”, 

tyder på att det existerar en dissonans beträffande vad respondenterna inbegriper i begreppet 

intuition. Trots att en definition av intuition angavs före frågorna i enkätundersökningen, 

förekommer tveksamheter och funderingar kring begreppet. En respondents kommentar 

åskådliggör detta tydligt; ”Det är svårt att avgöra, inte minst när man är mycket erfaren som 

chef, vad som är ren intuition och vad som är erfarenhets- och kunskapsbaserat beslut”. 

Intuitionen framkallas i en omedveten process av att uppfatta och sortera data, vilka bearbetas 

genom tidigare erfarenheter (Agor, 1989). Resultatet blir att endast en känsla hos individen 

uppstår för vad som är rätt i en beslutssituation, vilket gör att intuitionens natur blir besvärlig 

att konkretisera i ord (Agor, 1989; Sinclair & Ashkanasy, 2005). Därför har beslutsfattare 

svårt att urskilja vad begreppet intuition innefattar. Respondentens betraktelse visar även hur 

respondenter vill särskilja erfarenheter med ett intuitivt synsätt. Erfarenheter är dock en grund 

för intuition med anledning av att erfarenheterna gör att individer i beslutssituationer kan 

koppla ihop ny information med gamla erfarenheter. På det sättet skapas en lättillgänglig 



                                                                                                45 

kunskap som de använder sig av i situationer. ”Intuitionen finns bara där vid rätt tillfälle”, är 

ett annat yttrande som visar hur svår intuitionen kan vara att precisera. En annan respondents 

kommentar, ”Intuitionen bygger ju på beprövad erfarenhet och ny kunskap som integrerats i 

personlig erfarenhet till en fördjupad kunskap, men även i stressade situationer är det viktigt 

att lyssna in ny information av vikt, innan man fattar beslut.”, kan även återkopplas till 

studiens resultat på den generella frågan beträffande intuition. De flesta respondenterna ansåg 

att de ofta eller i hälften av alla administrativa beslutssituationer använder sig av sin intuition. 

Reflektionerna från den öppna svarsfrågan påvisar återigen hur viktigt det är att inte se på 

intuition och rationalitet som två motpoler utan istället som två komplement inom 

beslutsfattandet.  

  

5.6 Avslutande reflektioner  

Analysen och diskussionen ovan avslöjar hur svårt det är att utforska människans intuition 

och att intuition på ett eller annat sätt infinner sig i varje beslut som tas hos individer. Vissa 

chefer framhöll i den öppna svarsrutan att intuition är erfarenheter och kunskaper. Andra 

chefer hade svårt att identifiera exakt vad intuition var och när det inträffade i 

beslutsfattandet. Trots bakomliggande kvantitativa studier av forskare som kom fram till att 

beslutsfattare är intuitiva, kan det ifrågasättas om det verkligen går att mäta intuition. Det är 

en undermedveten process, vilket gör det subjektivt hos varje enskild individ att bedöma 

huruvida ett beslut tas intuitivt eller rationellt och i vilken grad olika faktorer påverkar detta. 

Även rationella bedömningar involverar ett visst mått av intuition, oavsett hur erfaren eller 

oerfaren en person är. Till exempel kan erfarenhet av tidigare lyckade rationella beslut göra 

att chefer genom sin intuition väljer att använda rationella metoder vid nästa beslutssituation. 

Detta betyder att även om en chef använder analytiska eller statistiska verktyg kan valet ha 

baserats på intuition.  

 

Chefer som ständigt utvecklar sitt ledarskap och ständigt lär sig av nya erfarenheter samt 

misstag kan även påverkas av faktorerna tid, informationsmängd och beslutskomplexitet på 

ett annat sätt än chefer som inte är lika engagerade i sitt yrke. Resultatet blir att chefernas svar 

kan vara svåra att jämföra mellan varandra, då dessa grupper uppfattar tidspress, komplexitet 

och informationsöverflöd på olika sätt. Att mäta en individs expertis genom antal år inom 

yrket, ger inte alltid en rättvisande bild. En chef som har en erfarenhet på 10 år kan inneha en 
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mer effektiv intuitiv förmåga än en chef med 15 års erfarenhet beroende på individuella 

erfarenheter.  

 

Trots att vissa svårigheter kring undersökningar beträffande intuition existerar, ger studien 

och dess resultat en indikation på hur viktigt det är att fortsätta utforska intuitivt 

beslutsfattande. Organisationer inom offentliga sektorn kan genom denna studie identifiera 

vilka situationsfaktorer som uppmuntrar till intuitivt beslutsfattande. Utifrån sådan 

information kan organisationer välja att antingen uppmuntra eller stävja intuitiva beslut och 

därigenom utveckla ett effektivare beslutsfattande.  

 

6. Slutsatser 

__________________________________________________ 

I följande sektion sammanfattas diskussions och analysavsnittet. Vidare följer de slutsatser 

som har dragits av undersökningen vilka utmynnar i ett svar på syftet.  

__________________________________________________ 
 

Syftet med uppsatsen var att genom en enkätstudie undersöka huruvida chefer vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala involverar intuition i beslutsfattandet och i vilken 

utsträckning faktorerna tid, informationsmängd, individuell erfarenhet och beslutets 

komplexitet påverkar intuitionen. Utifrån enkätundersökningens resultat har intressanta 

tendenser kunnat urskiljas för att svara på uppsatsens syfte.  

 

Till att börja med undersöktes de fyra faktorerna vilka påverkade chefernas intuition i deras 

beslutsfattande. Resultaten och analysen rörande faktorn tid påvisade att tidspress påverkar 

chefers beslutsfattande och mer intuitiva metoder används då en tidspressad situation uppstår. 

Majoriteten av cheferna på Akademiska sjukhuset ansåg att de tog hänsyn till färre 

beslutalternativ vid hög tidspress och kände att de förlitade sig på intuitionen i större 

utsträckning vid tidspressade situationer. Dock fanns även en grupp chefer som inte ansåg att 

tiden påverkade hur intuitivt de tar sina beslut eller hur många beslutsalternativ de tar hänsyn 

till. Två möjliga anledningar till denna avvikelse från teorin var att dessa chefer höll sig till 

initiala val och antaganden de hade inför beslutssituationer och att cheferna hade en negativ 

erfarenhet av intuitiva beslut i tidspressade situationer.  
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Faktorn erfarenhet behandlade hur chefernas erfarenhet påverkade deras intuitiva 

beslutsfattande och om olika erfarenhetsnivå medförde differentierade resultat gällande det 

intuitiva beslutsfattandet. Cheferna på Akademiska sjukhusets svar visade att erfarenheten var 

viktig för hur intuitivt de tar sina beslut. De grupper som enligt teorin förväntades ta mest 

intuitiva beslut, visade sig även i enkätundersökningen göra det. Slutsatsen utifrån detta är att 

oerfarna chefer med 0-5 års erfarenhet och chefer med över 10 års erfarenhet har en högre 

tillgänglighet till intuition och är mer benägna att använda sig av intuition i sitt 

beslutsfattande. Chefer med 5-10 års ansåg att graden av intuitiva beslut påverkades av deras 

erfarenhet, vilket inte överensstämde med Baylors (2001) U-kurva.  

 

Vidare undersöktes om ett besluts komplexitet påverkade hur intuitivt cheferna på 

Akademiska tar sina beslut. Slutsatserna som kan dras gällande denna faktor var att 

organisationsmiljön på Akademiska ansågs av cheferna innehålla lika många strukturerade 

som ostrukturerade beslutsproblem, men att då en komplex situation uppstod tenderade 

cheferna att använda sig av sin intuition i högre grad. Det fanns dock även en minoritet av 

chefer som ansåg att de inte förlitade sig på sin intuition i lika stor utsträckning vid komplexa 

beslut. Möjliga anledningar till denna avvikelse från teorin kan vara skillnader i 

erfarenhetsnivåer hos de olika cheferna. Chefer med högre erfarenhet hittar lösningar till 

komplexa problem snabbare och filtrerar bort onödig information. Mindre erfarna chefer har 

inte en lika utvecklad arbetsprocess och såg möjligen vissa problem som komplexa till 

skillnad från chefer med högre erfarenhet.  

 

Den sist undersökta faktorn var informationsmängd. Majoriteten av cheferna på sjukhuset 

ansåg att en stor informationsmängd varken påverkade deras val av beslutsalternativ eller hur 

intuitivt de tar sina beslut. Anledningen till denna avvikelse från teorin knöts till att den 

offentliga sektorn generellt har ett mindre informationsunderlag vid beslutssituationer och 

därmed inte upplever situationer med ett överflöd av information som skulle resultera i ett 

mer intuitivt beslutsfattande. Det generella användandet av intuition vid beslutsfattandet var 

högt hos cheferna på Akademiska sjukhuset. Alla cheferna ansåg att de använde intuition i sitt 

beslutsfattande i viss utsträckning och en majoritet ansåg att intuitionen var inblandad i de 

flesta beslutssituationer. Detta överensstämde med de övriga resultaten och påvisade att 

intuition är en viktig del av beslutsfattandet hos Akademiska sjukhusets chefer. En viktig 

aspekt som påträffades var att ett beslut för det mesta inte är renodlat intuitivt eller rationellt 

för cheferna, vilket framgick av respondenternas kommentarer.  
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Slutligen kan ovanstående slutsatser sammanfattas i att cheferna på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala, enligt denna uppsats undersökningsresultat, tenderar att ta intuitiva beslut i 

beslutssituationer. Därtill har cheferna en benägenhet att ta mer intuitiva beslut då det 

föreligger tidspressade samt komplexa situationer. Även om majoriteten av cheferna tog 

intuitiva beslut, var inte erfarenhet en avgörande faktor för hur intuitiva cheferna var i 

beslutsfattandet. De empiriska resultaten påvisade dessutom att informationsmängd inte 

påverkar huruvida de använder sin intuition i beslutssituationer.  

 

7. Förslag på framtida forskning 
Ambitionen med uppsatsen var att utvidga det bakomliggande forskningsfältet beträffande hur 

intuition är inblandat i beslutsfattande inom den offentliga sektorn. Nästa steg i utvecklingen 

bör vara att använda en kvalitativ metod för att mer djupgående fånga chefers subjektiva 

uppfattningar om hur intuition är involverat i deras beslutsfattande.  Vidare bör andra 

organisationer inom den offentliga sektorn undersökas, då organisationskultur eller 

omgivningsfaktorer på Akademiska sjukhuset eventuellt är platsspecifika och kan påverka 

undersökningens resultat. En omfångsrikare undersökning som rymmer fler organisationer 

skulle därmed kunna underbygga uppsatsens slutsatser. Dessutom bör fler faktorer som 

påverkar intuitionen, än vad denna undersökning har utrett, studeras. Även om uppsatsens 

resultat påvisar tendenser som stämmer väl överrens med det använda teoretiska ramverket, 

kan trots allt andra faktorer påverka beslutsfattares intuition och därigenom ligga bakom de 

empiriska svaren. Till exempel att chefer inom den offentliga sektorn tar intuitiva beslut har i 

denna uppsats framgått, men exakt vilka situationer och vad det är som gör att beslutsfattare 

använder sin intuition är inte fullständigt kartlagt, vilken därför är av vikt att fortsätta 

undersöka i framtida forskning. Uppsatsen hade heller inte för avsikt att jämföra huruvida 

kvinnor eller män agerar olika intuitivt i beslutssituationer och studien inbegrep därför inte 

denna faktor. Genus kan därför vara en utgångspunkt för vidare utredningar av påverkande 

element.  

 

Inom denna uppsats har endast vidden av användandet av intuition i beslutsfattande 

undersökts och ej huruvida chefers användande av intuition leder till bättre eller sämre resultat 

än rationella beslutsmetoder. Effekter och konsekvenser av ett intuitivt agerande i beslut är 

därför ett vidare intressant område att studera för att kunna förbättra beslutsfattande och göra 

det mer effektivt för chefer inom den offentliga sektorn.  
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9. Bilagor 

9.1 Enkäten 

1. Hur lång erfarenhet har du inom ditt ansvarsområde? 

 

0-5 år 

5-10 år 

10-15 år 

15-20 år 

20-25 år 

25-30 år 

>30 år 

 

2. Vilka typer av problem möter du oftast i ditt beslutsfattande? 

(Strukturerade problem = enkla, tydliga)  

(Ostrukturerade problem = diffusa, otydliga) 

 

Ostrukturerade 

Lika många strukturerade som ostrukturerade 

Strukturerade 

 
 

3. Om du har ett stort beslutsunderlag, omvärderar du dina beslut innan du genomför 

dem? (Stort beslutsunderlag betyder mycket information inför beslutet)  

 

Aldrig 

Sällan 

Hälften av gångerna 

Ofta 

Alltid 

 

 

4. Tar du hänsyn till fler eller färre beslutsalternativ vid hög tidspress? 

 

Färre 

Lika många 

Fler 

 

 

5. Känner du att din erfarenhet inom ditt ansvarsområde påverkar hur intuitivt du tar 

dina beslut? 

 

Aldrig 

Sällan 

Hälften av gångerna 

Ofta 

Alltid 
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6. Hur påverkar en komplex situation ditt användande av intuition? 

(En komplex situation karaktäriseras av en otydlig problemstruktur) 

 

Jag förlitar mig i större utsträckning på min intuition vid komplexa situationer 

Situationskomplexiteten påverkar inte hur mycket jag förlitar mig på min intuition 

Jag förlitar mig i mindre utsträckning på min intuition vid komplexa situationer 

Jag använder inte min intuition vid komplexa situationer 

 

 

 

7. Hur använder du din intuition vid beslutssituationer då du har en stor mängd 

information? 

 

Jag använder min intuition mer när jag har mycket information tillgänglig 

Ingen skillnad. Jag använder min intuition lika mycket oavsett tillgänglig information 

Jag använder min intuition mindre när jag har mycket information tillgänglig 

Jag använder inte min intuition 

 

 

 

8. I vilken utsträckning använder du din intuition i en tidspressad beslutssituation? 

 

Aldrig 

Sällan 

Hälften av gångerna 

Ofta 

Alltid 

 

 

 

9. I vilken utsträckning använder du din intuition vid beslutssituationer generellt? 

 

Aldrig 

Sällan 

Hälften av gångerna 

Ofta 

Alltid 

 

 

 

10. Här har du möjlighet att lägga till ytterligare synpunkter och tankar. 
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9.2 Brev till respondenterna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som för närvarande skriver en magisteruppsats i företagsekonomi vid  

Uppsala universitet. Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida chefer/ansvariga tar intuitiva 

beslut. Därför behöver vi nu din hjälp! 

 

Vi har sammanställt 10 kortare frågor med flervalsalternativ i en enkät som tar ungefär 5 

minuter att genomföra. Frågorna handlar om hur du generellt tar administrativa beslut, vilket 

betyder att ditt arbetsområde inte är av betydelse i detta sammanhang. 

 

Enkäten besvaras fullständigt anonymt och frivilligt, namn eller arbetsområde efterfrågas inte. 

Ditt svar är mycket värdefullt och av stor betydelse för att vi skall kunna genomföra vår 

studie. Vi hoppas därför att du vill hjälpa oss att svara på enkäten. 

 

Länken till enkäten finns här: http://www.surveymonkey.com/s/FC7XTLZ 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Sara Häggblom och Engin Arabaci 

 

Om du har frågor så tveka inte att kontakta oss; 

engin.arabaci.5655@student.uu.se - 0762328015 

sara.haggblom.4606@student.uu.se 

 

 

 

Påminnelsebrev  

Hej igen! 

 

För en vecka sedan fick du ett mail angående en enkätundersökning om intuition i 

beslutsfattande. Om du redan har svarat på mailet ber vi dig bortse från denna påminnelse och 

tackar för din medverkan!  

 

Om du inte har svarat på enkäten ber vi dig läsa nedanstående och hoppas att du kan hjälpa 

oss i vår studie genom att svara på enkäten denna gång. 

 

Tack på förhand,  

Med vänliga hälsningar Sara Häggblom och Engin Arabaci 

 

 

 

(Samma e-postbrev som originalbrevet fanns sedan att läsas här.) 

 

http://www.surveymonkey.com/s/FC7XTLZ
https://webmail6.uu.se/horde3sso/imp/message.php?index=141##
https://webmail6.uu.se/horde3sso/imp/message.php?index=141##
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9.3 Resultaten från enkätundersökningen  

 

Fråga 1 

 

 
Fråga 2 
 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

Vilka typer av problem möter du oftast i ditt beslutsfattande? (Strukturerade problem = 

enkla, tydliga) (Ostrukturerade problem = diffusa, otydliga) 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Ostrukturerade problem 17,5% 22 

Lika många strukturerade som ostrukturerade problem 77,0% 97 

Strukturerade problem 5,6% 7 

answered question 126 

skipped question 0 

 

Fråga 3 
 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

Om du har ett stort beslutsunderlag, omvärderar du då dina beslut innan du genomför 
dem? (Stort beslutsunderlag betyder mycket information inför beslutet) 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Aldrig 0,8% 1 

Sällan 24,6% 31 

Hälften av gångerna 26,2% 33 

Ofta 44,4% 56 

Alltid 4,0% 5 

answered question 126 

skipped question 0 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

Hur lång erfarenhet har du inom ditt ansvarsområde? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

0-5 år 34,1% 43 

5-10 år 21,4% 27 

10-15 år 12,7% 16 

15-20 år 12,7% 16 

20-25 år 7,1% 9 

25-30 år 7,1% 9 

30-år 4,8% 6 

answered question 126 

skipped question 0 
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Fråga 4 
 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

Tar du hänsyn till fler eller färre beslutsalternativ vid hög tidspress? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Färre 54,8% 69 

Lika många 43,7% 55 

Fler 1,6% 2 

answered question 126 

skipped question 0 

 

 

Fråga 5 
 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

Känner du att din erfarenhet inom ditt ansvarsområde påverkar hur intuitivt du tar dina 
beslut? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Aldrig 0,8% 1 

Sällan 11,1% 14 

Hälften av gångerna 9,5% 12 

Ofta 72,2% 91 

Alltid 6,3% 8 

answered question 126 

skipped question 0 

 

 

Fråga 6 
 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

Hur påverkar ett besluts komplexitet ditt användande av intuition? (Ett komplext beslut 

karaktäriseras av en oklar problemstruktur som inte har någon tydlig lösning) 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Jag förlitar mig i mindre utsträckning på min intuition vid 

komplexa beslut 
24,6% 31 

Beslutskomplexiteten påverkar inte hur mycket jag förlitar mig 

på min intuition 
22,2% 28 

Jag förlitar mig i större utsträckning på min intuition vid 
komplexa beslut 

48,4% 61 

Jag använder inte min intuition vid komplexa situationer 4,8% 6 

answered question 126 

skipped question 0 
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Fråga 7 
 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

Hur använder du din intuition vid beslutssituationer då du har en stor mängd 
information?  

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Jag använder min intuition mer när jag har mycket information 
tillgänglig 

7,1% 9 

Ingen skillnad. Jag använder min intuition lika mycket oavsett 
tillgänglig information 

43,7% 55 

Jag använder min intuition mindre när jag har mycket 

information tillgänglig 
43,7% 55 

Jag använder inte min intuition när jag har mycket information 

tillgänglig 
5,6% 7 

answered question 126 

skipped question 0 

 

Fråga 8 
 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

I vilken utsträckning använder du din intuition i en tidspressad beslutssituation? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Aldrig 0,8% 1 

Sällan 18,3% 23 

Hälften av gångerna 22,2% 28 

Ofta 54,8% 69 

Alltid 4,0% 5 

answered question 126 

skipped question 0 

 

Fråga 9 

Uppsala Universitet Magisteruppsats-Intuition och beslutsfattande  

I vilken utsträckning använder du din intuition vid beslutssituationer generellt? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Aldrig 0,0% 0 

Sällan 23,8% 30 

Hälften av gångerna 38,9% 49 

Ofta 35,7% 45 

Alltid 1,6% 2 

answered question 126 

skipped question 0 

 


