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Abstract 
 

Background: Previous studies have shown that intuition occurs in decision making in small 

enterprises. However, these studies have not illuminated which decision attributes leads to 

intuitive decision making.  

 

Purpose: The purpose with this study is to contribute with an increased understanding of 

which decision attributes leads managers in small enterprises to use intuition in decision 

making and why these decisions attributes have an impact on the role of intuition. The follow-

ing research question will be answered in our study: Which decision attributes leads to intui-

tive decision making in small enterprises, and why? 

 

Method: To answer the research question we have conducted semi structural interviews with 

managers in small enterprises to achieve a deeper understanding of the role of intuition. We 

have also used a method called Visual Card Sorting as a complement to the semi structural 

interviews.  

 

Result/conclusion: The result of our study indicates that the relevance and the uncertainty of a 

decision have the greatest significance in the use of intuition in decision making in small 

enterprises. A possible explanation for an increased use of intuition in decisions with less 

relevance is that the decision maker does not need to legitimize these decisions to others. Our 

results regarding the uncertain decisions are however two folded. Managers partly believe that 

uncertain decisions needs to be balanced by an analysis to reduce the uncertainty, but some 

managers also believe that when making uncertain decisions they do not have any other 

choice, than to rely on their intuition. We have also found some support for the theory of task 

cuing, since intuition-like attributes, such as subjective and imprecise information, seems to 

induce managers to use intuition, while analysis-like attributes, such as objective and precise 

information, seems to induce analysis. Our result however, indicates that the relevance of a 

decision has a slightly greater impact on intuitive decision making, than the theory of task 

cuing has. 

 

Key words: Intuition, analysis, decision making, decision attributes, cognitive style, small 

enterprises    
 

 



 

 

 

Förord 
 

Vi vill först och främst tacka de företagsledare som medverkat i vår studie. Utan er hade 

denna uppsats inte varit möjlig. Dessutom vill vi rikta ett tack till de personer som läst igenom 

uppsatsen under arbetets gång och som lämnat värdefulla synpunkter.   
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Definitioner 
 

Nedan ges en kort definition av ett antal ord och begrepp som är centrala i denna uppsats. 

 

Analys – Utgör en medveten kognitiv stil som kännetecknas av tydligt uttryckta kriterier, 

vilket förutsätter precision. Det vill säga analyser kännetecknas av objektivitet då analyser 

inte ses som individberoende, utan alla individer skulle komma fram till samma slutsats. Detta 

förklaras av att analyser är regelbaserade, men även stegvisa såtillvida att de beaktar flera 

olika aspekter. 

 

Beslut – Val mellan åtminstone två handlingsalternativ. 

 

Beslutsattribut – En person har olika personliga egenskaper i form av ålder, kön, utbildning, 

etcetera. På samma sätt kan ett beslut ha olika attribut, såsom vilket beslutsområde beslutet 

avser eller hur ofta beslutet återkommer. Beslutsområde samt frekvens utgör därmed två olika 

exempel på beslutsattribut. 

 

Beslutsprocess – Beslutsfattande ses som en process bestående av ett antal urskiljbara stadier. 

I denna uppsats har vi identifierat tre huvudsakliga stadier i denna beslutsprocess: det initiala, 

stadiet, bedömningsstadiet och choice-stadiet. I det initiala stadiet identifieras en beslutssitua-

tion, det vill säga en situation uppkommer där ett beslut aktualiseras. I nästföljande stadium 

sker en bedömning av beslutets olika handlingsalternativ. I det slutliga choice-stadiet väljs ett 

handlingsalternativ och således fattas ett beslut. 

 

Beslutssituation – En situation där ett beslut ska fattas.  

 

Intuition – Intuition är en omedvetet kognitiv process som sker snabbt och automatiskt och 

som baseras på individens tidigare erfarenheter. Den kognitiva processen leder i sin tur fram 

till en känsla. Eftersom intuitionen är starkt relaterad till individens erfarenhet innebär det att 

olika individer med unika erfarenheter kommer fram till olika slutsatser utifrån sin intuition. I 

och med att den kognitiva processen är omedveten leder den endast fram till en oprecis och 

övergripande känsla som är svår att förklara.  

 

Intuitionens roll vid olika beslut – Avser vilken betydelse intuitionen har på beslutsfattandet 

vid olika beslut, det vill säga hur stor vikt intuition får/ges i förhållande till analys då olika 

beslut fattas.  

 

Kognitiv stil – Beskriver hur individen bearbetar och organiserar information. Inom psyko-

login har två kognitiva stilar identifierats: analytisk respektive intuitiv kognition. 

 

Mindre företag – Företag som har 1–49 anställda och vars årliga omsättning eller balans-

omslutning understiger 10 miljoner euro. I denna uppsats används begreppen småföretag och 

mindre företag synonymt. 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

I företag aktualiseras en mängd olika beslut vad gäller investeringar, kapacitetsutnyttjande, 

finansiering, prissättning, anställningar etcetera. Vissa beslut kan uppkomma dagligen, medan 

andra är sällan återkommande. Likaså är en del beslut av mindre betydelse, medan andra 

beslut får stora konsekvenser för företaget och dess verksamhet (Kahneman & Tversky, 1979; 

Rice & Hamilton, 1979). Beslut definieras enligt Nationalencyklopedin (2010a) som ”val 

mellan olika handlingsalternativ”. Det innebär att åtminstone två alternativ måste finnas för 

att ett beslut ska uppkomma. Gerdin (2008) påpekar att beslut ofta är länkade till varandra. Ett 

beslut kan leda till fler beslut, eftersom valet av ett handlingsalternativ vanligtvis leder till nya 

beslut. Beslutsfattande kan därmed ses som en kedja av beslut, där det ena beslutet föranleder 

det andra. 

 

Inbar, Cone och Gilovich (2010) framhåller att beslut fattas på olika grunder. I likhet med 

många andra forskare och teoretiker menar Inbar et al. att det finns två väsentligt skilda till-

vägagångssätt för en individ att bearbeta och processa information (Inbar et al. 2010; Sloman, 

1996; Hammond, 1996). Teoretiker har benämnt dessa tillvägagångssätt olika, vilket gör att 

terminologin på området är skiftande. I denna uppsats kommer de båda stilarna för att bear-

beta och processa information benämnas för intuition respektive analys.  

 

Ett intuitivt beslut förknippas enligt Inbar et al. (2010) med subjektivitet och inexakthet samt 

sker utan ansträngning. Salas, Rosen och DiazGranados (2010) definierar i sin tur intuition 

som en känsla som härrör från en omedveten tankeprocess baserad på tidigare erfarenheter. 

Denna känsla kan sedan resultera i beslut. Ett analytiskt beslut beskrivs däremot som objek-

tivt, regelbaserat, precist och som resultatet av en stegvis process (Inbar et al., 2010). 

Hammond (1996) hävdar även att denna stegvisa process sker medvetet samt är logisk för-

svarbar. 

 

Tidigare har analys setts som motsatsen till intuition. Van Cauwenbergh, Durinck, Martens, 

Laveren och Bogaert (1996) samt Hammond (1996) framhåller dock att analys och intuition 

trots sina olikheter inte är ömsesidigt uteslutande. En analys av vilket handlingsalternativ som 

bör väljas kan exempelvis basera sig på individens intuition om vilka konsekvenser de olika 

handlingsalternativen för med sig. Genom att människan kan pendla mellan intuition och 

analys kan båda således komma till uttryck i ett och samma beslut. Förekomsten av intuition 

kan därmed variera under beslutsprocessen. Till exempel kan individen utgå från sin intuition 

då ett beslut initieras genom att det som ligger till grund för beslutet är en känsla av att det 

finns ett problem. Men bara för att situationen uppkommer på intuitiva grunder behöver inte 

intuition även känneteckna övriga stadier i beslutsprocessen. Exempelvis kan bedömningen av 

situationen istället kännetecknas av en analys av olika alternativ utifrån fastställda kriterier. 

 

I småföretag
1
 fattas många beslut av skiftande karaktär. Företagsledaren, vilken ofta är den-

samme som ägaren, är vanligtvis av stor betydelse för företaget. Oftast är hon/han involverad 

i olika delar av verksamheten, vilket medför att en och samma person vanligtvis fattar beslut 

                                                 
1
 Småföretag benämns de företag som har 1–49 anställda och vars årliga omsättning eller balansomslutning 

understiger 10 miljoner euro (EUROPA EU:s webbportal, 2007). I denna uppsats används begreppen småföretag 

och mindre företag synonymt. 
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på flera olika beslutsnivåer och inom olika områden (Bergström & Lumsden, 1993; Rice & 

Hamilton, 1979). Rice och Hamilton exemplifierar det med att företagsledare i mindre företag 

fattar allt från triviala beslut, såsom städning av lokal, till mer komplexa beslut vad gäller 

belåningsgrad etcetera. I och med att företagsledarna fattar många skiftande beslut har de god 

insyn i verksamheten enligt Rice och Hamilton.   

 

Studier på mindre företag vad gäller beslutsfattande och informationsanvändning visar att 

företagsledare ofta använder sig av intuition samt ett informellt tillvägagångssätt. Ett infor-

mellt tillvägagångssätt syftar här till beslut som baserar sig på fingertoppskänsla och erfaren-

het snarare än på analyser och utvärderingar av tänkbara handlingsalternativ (Rice & Hamil-

ton, 1979; Andersson & Helander, 1993; Bergström & Lumsden 1993). Rice och Hamilton 

menar att detta beror på att företagsledaren saknar tid och nödvändiga kunskaper för att analy-

sera all relevant information. Analyser anses därför vara alltför krävande. Intuition tycks så-

ledes spela en viktig roll vid beslutsfattande i mindre företag. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I Problembakgrunden framkom att studier påvisat att intuition förekommer vid besluts-

fattande i mindre företag. Bergström och Lumsden (1993) samt Andersson och Helander 

(1993) har vid studier av mindre företag uppmärksammat att företagsledarnas användning av 

intuition varierar från beslut till beslut. Ingen av dessa forskare har dock undersökt vilka 

beslut som faktiskt föranleder företagsledarna att använda intuition. Således har de endast 

påpekat att intuitionens roll varierar beroende på vilket beslut som ska tas, men någon djupare 

kunskap om vilka beslut som föranleder företagsledarna att använda intuition finns inte. 

Frågor som därmed inte blivit besvarade är: Skiljer sig förekomsten av intuition åt beroende 

på vad ett beslut avser? Skiljer sig exempelvis förekomsten av intuition mellan ett beslut som 

avser rekrytering av personal mot ett beslut som avser lansering av en ny tjänst? Är före-

komsten av intuition annorlunda vid ett beslut som inte får så stora konsekvenser för verk-

samheten jämfört med ett beslut vars konsekvenser för verksamheten är långtgående? Skiljer 

sig till exempel valet av kontorsmaterial från valet av positionering utifrån förekomsten av 

intuition? 

 

Studier inom psykologiforskningen styrker Andersson och Helanders (1993) samt Bergström 

och Lumsdens (1993) påstående om att intuitionens roll varierar från beslut till beslut. Inom 

psykologin har studier av intuition inte gjorts specifikt på beslutsfattande i mindre företag, 

utan här har intuition studerats i stort. Till exempel studerade Inbar et al. (2010) huruvida 

universitetsstudenter var intuitiva respektive analytiska vid ett antal iscensatta beslutssitua-

tioner, såsom vid val av dator.  

 

Psykologiforskarna Hammond (1996) och Inbar et al. (2010) framhåller att intuition framför-

allt förekommer vid beslut som upplevs som subjektiva och inexakta, vilket också är egen-

skaper som förknippas med intuition. Det innebär att intuition i sådana fall främst skulle 

komma till uttryck vid beslut där bedömningen av handlingsalternativ med svårighet görs 

objektivt samt i de fall då det är svårt att avgöra vilka handlingsalternativen faktiskt är. Frågan 

är om så är fallet vid beslutsfattande i mindre företag? 

 

Vid en studie av mindre företag kan således insikter och lärdomar dras av andra discipliner 

och forskningsområden, i detta fall psykologin. Men trots det kvarstår frågan om vilka 

beslutsattribut som föranleder intuition vid beslutsfattande i mindre företag. Med besluts-
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attribut avses exempelvis hur osäkert beslutet upplevs vara, det vill säga hur precis informa-

tion individen har att utgå ifrån vid sitt beslutsfattande. Har det exempelvis någon betydelse 

hur ofta beslutet fattas? Påverkas förekomsten av intuition om beslutet är av mer subjektiv 

karaktär, såsom valet mellan att anställa person A eller B, förutsatt att dessa personer har lik-

värdiga meriter? 

 

Vid en genomgång av studier som fokuserat på när intuition förekommer har vi utläst två 

olika inriktningar. Antingen fokuserar studierna på vilka individuella faktorer som föranleder 

en individ att vara intuitiv, eller så fokuserar dessa studier på vilka beslutsattribut som föran-

leder intuition. Huysmans (1970) är en av dem som lyft fram vilka individuella faktorer som 

ligger till grund för hur intuitiv en person tenderar att vara. Han fann att exempelvis utbild-

ningsnivå och individens sätt att resonera påverkar användningen av intuition respektive ana-

lys. Huysmans bortsåg helt från beslutets attribut och lyfte enbart fram individuella skillnader. 

Som tidigare nämnts har Inbar et al. (2010) å andra sidan studerat vilka beslutsattribut som 

föranleder intuition. Inbar et al. fokuserade helt på beslutsattributen och belyste därför inte 

individuella faktorer. Deras syfte var att utläsa vilka beslutsattribut som föranledde intuition 

oavsett vem beslutsfattaren var. Med tanke på att beslutsfattaren i mindre företag ställs inför 

många olika beslut, vilka skiljer sig åt, finner vi det intressant att likt Inbar et al. studera vilka 

beslutsattribut som föranleder intuition. Vi vill studera detta specifikt vid beslutsfattande i 

mindre företag till skillnad från Inbar et al. som studerat intuition mer generellt vid besluts-

fattande. 

 

Med tanke på att forskning saknas vad gäller vilka beslutsattribut som föranleder intuition i 

mindre företag tycks en sådan studie kunna ge ett teoretiskt bidrag. Samtidigt kan studien 

bidra med en ökad medvetenhet hos företagsledare vad gäller intuitionens roll vid olika 

beslut. En sådan medvetenhet kan vara betydelsefull trots att intuition är en omedveten pro-

cess, eftersom resultatet av denna process, det vill säga känslan, är medveten. Företagsledaren 

kan därmed göra ett aktivt val huruvida hon/han ska följa sin intuition eller ej. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse för vilka beslutsattribut som föran-

leder företagsledare i mindre företag att använda intuition vid beslutsfattande och varför dessa 

beslutsattribut inverkar på intuitionens roll. Vi menar således att vi inte enbart vill studera att 

intuition förekommer vid ett visst beslut utan även varför det förekommer vid det specifika 

beslutet. Med beslutsattribut avses hur beslutsfattaren upplever beslutet och dess handlings-

alternativ. Exempelvis utifrån hur ofta likande beslut uppkommer i företagets verksamhet 

samt hur relevant beslutet bedöms vara med avseende på vilka konsekvenser beslutet får. 

Beslutets attribut innefattar dessutom vad beslutet avser, exempelvis om beslutet rör personal, 

finansiering etcetera eller om beslutet avser nedskärningar eller expansion.  

 

Ovanstående syfte leder fram till följande frågeställning: 

 

 Vilka beslutsattribut föranleder företagsledare i mindre företag att använda intuition vid 

beslutsfattande, och varför? 
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1.4 Problemavgränsning 
 

Studiens fokus är vilka beslutsattribut som föranleder intuition vid beslutsfattande i mindre 

företag, men det innebär inte att vi helt bortser från analys. Intuitionens roll vid besluts-

fattande i dessa företag förstås nämligen bäst då intuition relateras till företagsledarnas analy-

ser eller frånvaro av analyser.  

 

I och med att företagsledare ofta har en betydande roll i mindre företag och mycket av be-

slutsfattandet sker av dem utgår vår studie från ett företagsledarperspektiv. Det innebär att det 

är företagsledarnas beslutsfattande i mindre företag som studeras. Dessutom uppmärksammas 

företagsledarnas egen syn på intuitionens roll vid olika beslut. 

 

Vi vill betona att vi endast är intresserade av hur olika beslut de facto fattas i mindre företag 

utifrån intuition. Vi har således ingen ambition att uttala oss om hur företagsledare i mindre 

företag bör agera och på vilka grunder olika beslut bör fattas. 

 

Som vi nämnde i Problemdiskussionen har tidigare studier på intuition och dess roll vid 

beslutsfattande antingen fokuserat på individuella faktorer eller på beslutsattribut. Vi har valt 

det senare, det vill säga att studera vilka beslutsattribut som föranleder intuition i mindre 

företag. Vi belyser således inte vilka individuella faktorer som kan ligga till grund för att en 

företagsledare tenderar att vara mer intuitiv än någon annan företagsledare. Detta motiveras 

av att vårt syfte istället är att förstå varför företagsledare tenderar att vara mer intuitiva i ett 

beslut med vissa attribut än i ett beslut med andra attribut. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Inledningsvis ges en introduktion till det problemområde som behandlas i uppsatsen. Vi för-

söker således klargöra vår avsikt med studien samt tydliggöra dessa teoretiska bidrag.  Där-

efter presenteras den teori som ligger till grund för den empiriska studie vi genomfört. Teorin 

har kommit att utgöra grunden för vår analys av det empiriska materialet, då vi bland annat 

identifierat intuitionens roll i ett antal olika beslut. Teorin har även gett inblick i tidigare 

forskning med avseende på användningen av intuition vid beslutsfattande i mindre företag. 

Den tidigare forskningen har vi sedan försökt att relatera till de resultat vi erhållit i vår empi-

riska studie.  

 

För att läsaren ska få en förståelse för de teorier som legat till grund för vår datainsamling och 

vår analys av det empiriska materialet presenteras referensramen före metodkapitlet. I metod-

kapitlet beskrivs vilket tillvägagångssätt vi haft vid genomförandet av vår studie. Dessutom 

för vi här en diskussion kring studiens giltighet och tillförlitlighet.  

 

Efter metodkapitlet presenteras och analyseras det material vi erhållit via intervjuer med 

företagsledare i mindre företag. Det innebär att vi valt att väva samman presentationen av 

datamaterialet med analysen av detta material. Det motiveras av att vi inte redovisar hela 

intervjuerna, utan endast de delar som är betydelsefulla utifrån studiens syfte och frågeställ-

ning. Således är materialet bearbetat och tolkat av oss i samband med att detta material 

presenteras för läsaren. Dessutom bidrar det valda upplägget till att vi undviker onödiga upp-

repningar, eftersom analysen av det empiriska materialet sker samtidigt som presentationen av 

empirin. I samband med analysen gör vi även kopplingar mellan den teoretiska referensramen 

och vårt empiriska resultat.  
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Uppsatsen avslutas med ett kapitel som innefattar presentationen av de slutsatser vi dragit 

utifrån empiri- och analyskapitlet. I avsnittet försöker vi dessutom relatera våra slutsatser till 

tidigare forskning. Här redogör vi även för övriga reflektioner som uppkommit under studiens 

gång, det vill säga sådana tankar och reflektioner som väckts hos oss, men som inte direkt kan 

kopplas till studiens syfte. Till sist ger vi förslag på vidare forskning som vi anser skulle 

kunna komplettera vår studie. 
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2 Referensram 
 

Vår studie tar utgångspunkt från kunskaper och teorier kring de kognitiva stilarna: analys och 

intuition. Teorier kring kognition ger därmed en ingång till vår användning av intuitions-

begreppet. I detta kapitel redogör vi därför inledningsvis för olika teorier, begrepp och upp-

fattningar vad gäller de kognitiva stilarna. Dessutom klargörs hur vi förhåller oss till dessa 

olika teorier och begrepp samtidigt som vi relaterar dem till företagsledaren och dennes 

beslutsfattande. I slutet av kapitlet ges därtill en mer ingående skildring av beslutsfattande i 

mindre företag. Samtidigt lyfter vi fram hur tidigare studier uppmärksammat olika besluts-

attribut. Avslutningsvis presenteras en egenutvecklad analysmodell som sammanfattar 

referensramens olika avsnitt och som ger läsaren en helhetsbild av forskningsområdet. 

Modellen åskådliggör även vilken teoretisk utgångspunkt vi haft vid insamlingen och ana-

lysen av det empiriska materialet.  

 

 

2.1 Kognitiv stil 
 

Den kognitiva stilen beskriver hur individen bearbetar och organiserar information. Den 

kognitiva processen sker i vissa fall automatiskt samt omedvetet. I andra fall är dock 

tankeprocessen medveten, vilket innebär att individen då vet om hur hon/han bearbetar och 

strukturerar informationen (Hammond, 1996). 

 

Inom psykologin har två kognitiva stilar identifierats: analytisk respektive intuitiv kognition. 

Enligt Hammond (1996) sågs dessa stilar tidigare som ömsesidigt uteslutande, det vill säga 

individens kognition var antingen analytisk eller intuitiv. Hammond menar dock att intuition 

och analys inte ska ses som ömsesidigt uteslutande, utan snarare bör ses som två poler på ett 

kontinuum. Ett sådant synsätt innebär således att intuitiv kognition kan kombineras med ana-

lytisk kognition. Hammond benämner en sådan kombination av analys och intuition för kvasi-

rationalitet. 

 

Hammond (1996) menar vidare att människans tankeprocess är dynamisk då individens 

kognitiva stil ständigt pendlar mellan intuition och analys. Hammond exemplifierar detta på 

följande sätt: då en individ upplever att den analytiska tankeprocessen misslyckas kan indivi-

dens kognition övergå från att vara analytisk till att bli mer intuitiv. Samtidigt kan individen 

pendla tillbaka till en mer analytisk kognition då en föraning kan leda individen vidare i den 

analytiska processen. Hammond benämner pendlingen mellan de kognitiva stilarna för 

oscillation. 

 

Det bör tydliggöras att Hammonds (1996) resonemang avser bedömningen av handlingsalter-

nativ, det vill säga individen anses pendla mellan intuitiv och analytisk kognition då hon/han 

ska bedöma de olika alternativen. Det intressanta enligt Inbar et al. (2010) är dock vilka grun-

der beslutet sedan fattas på. Så länge den intuitiva bedömningen inte står i strid med den 

analytiska bedömningen kan beslutet baseras på en kombination av de båda kognitiva stilarna. 

Men i de fall då individens intuition står i konflikt med det logiska resonemanget måste indi-

viden således välja om hon/han ska fatta sitt beslut på intuitiva eller på analytiska grunder. 

Sloman (1996) uppmärksammar likt Inbar et al. (2010) konflikten mellan analytisk och intui-

tiv bedömning, det vill säga då magkänslan står i strid med den egna logiken. Sloman poäng-

terar att det vid många beslut förekommer en konflikt mellan dessa båda kognitiva stilar, 

vilket gör att en medvetenhet om sådana motstridiga bedömningar kan ge en ökad förståelse 

för hur beslutsfattaren kommer fram till det handlingsalternativ som hon/han slutligen väljer. 
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Denes-Raj och Epstein (1994) påstår att individer vanligtvis förlitar sig på sin intuition då 

denna står i konflikt med ett analytiskt resonemang. Detta trots att individen är medveten om 

att det är ett icke-rationellt val. 

 

Inbar et al. (2010) formulerar tre hypoteser kring hur individer väljer mellan intuitiv och ana-

lytisk bedömning. Den första hypotesen är att individer baserar sina val på analytiska grunder 

eftersom analytiskt beslutsfattande har bättre legitimitet än intuitivt beslutsfattande. Individer 

antas därav ha en uppfattning om att de bör basera sitt val på analytiska grunder. Den andra 

hypotesen är att människor lyssnar till sin intuition då de har en uppfattning om att de inte bör 

gå emot sin magkänsla. Den tredje hypotesen benämner Inbar et al. för task cuing, vilket 

innebär att individer utgår från intuition respektive analys beroende på vilka attribut beslutet 

har. Vid task cuing antas nämligen beslutets attribut föranleda vilken kognitiv stil som indi-

viden tillämpar. Exempelvis antas analysliknande beslut, det vill säga beslut vars handlings-

alternativ och utfall tydligt kan preciseras och som är möjliga att utvärdera objektivt, föran-

leda analys. Detta beror på att en analys ses som regelbaserad samt objektiv och därmed til-

lämpbar på objektiv och tydligt uttryckt information. Intuitionsliknande beslut, det vill säga 

beslut vars handlingsalternativ och utfall inte kan uttryckas precist och som inte bedöms vara 

möjliga att utvärdera objektivt, antas i sin tur motivera intuition. Eftersom intuition förknippas 

med helhetsbedömning samt subjektivitet menar Inbar et al. att intuition därför föranleds av 

beslut med intuitionsliknande attribut. Utifrån flera experimentella delstudier fann Inbar et al. 

ett starkt stöd för sin hypotes om task cuing, vilket tyder på att beslutets attribut har betydelse 

för vilken kognitiv stil individen tillämpar. Frågan är i vilken mån teorin om task cuing är 

lämplig för att förstå vilken roll intuition får vid beslut med olika attribut i mindre företag?    

   

Huysmans (1970) är av den uppfattningen att en individ tenderar att vara antingen mer intuitiv 

eller analytisk i sitt beslutsfattande. Det betyder inte att en intuitivt orienterad individ enbart 

fattar intuitiva beslut, utan individen kan även ta ett beslut på analytiska grunder beroende på 

vilket beslut det rör sig om.  Huysmans betonar att individens ålder, intelligens och utbildning 

påverkar vilken kognitiv stil som tillämpas. Dessutom menar han att typen av problem, dess 

relevans, samt hur lång tid individen har på sig att lösa problemet också har betydelse för 

användningen av intuition respektive analys. Trots att Huysmans är medveten om att indivi-

duella faktorer inte ger en fullständig förklaring valde han att endast studera individers kogni-

tiva stil vid ett och samma beslut. Detta berodde på att hans studie syftade till att identifiera 

vilken kognitiv stil olika individer tenderar att använda sig av. Vilken betydelse beslutets 

attribut har var sålunda inte av intresse i Huysmans studie. 

 

 

2.2 Analys 
 

Analys används ofta synonymt med rationalitet och logiskt tänkande (Hammond, 1996; 

Huysmans, 1970). Analyser ses som regelbaserade och objektiva i den meningen att det finns 

tydligt fastställda kriterier för hur utfall ska bedömas. Samtidigt framhålls en analys vara en 

medveten kognitiv process som sker stegvist. Detta medför att beslutsfattaren har lätt att 

återge sitt resonemang. Analyser beskrivs dessutom vara ansträngande att genomföra och ofta 

kvantitativa till sin karaktär (Hammond, 1996; Inbar et al., 2010; Sloman, 1996). Hammond 

framhåller även att analyser karakteriseras av hög kognitiv kontroll, vilket förutsätter en med-

vetenhet om den kognitiva processen. En sådan analys framhålls även ta lång tid att utföra 

eftersom den innefattar en grundlig granskning av möjliga utfall.  
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Simon (1955) beskriver den rationella beslutsprocessens olika komponenter. Först identifieras 

handlingsalternativen och därefter identifieras varje handlingsalternativs möjliga utfall. Varje 

utfall värderas sedan utifrån den nytta det ger, samtidigt som en beräkning sker av sannolik-

heten för att varje resultat ska inträffa. Det handlingsalternativ som ger högst förväntat värde 

väljs. 

 

Beach och Mitchell (1978) tydliggör att en analys kan vara såväl formell som informell. För-

fattarna klargör denna distinktion genom att dela in analyser i två kategorier: aided-analytic 

och unaided-analytic. Aided-analytic avser en formell analys som sker systematiskt samt ut-

ifrån ett bestämt tillvägagångssätt, och innefattar användningen av ”penna och papper”. 

Unaided-analytic syftar istället på en informell analys som sker utan användning av hjälp-

medel. En sådan analys sker endast i individens huvud genom att beslutsfattaren göra en upp-

skattning av handlingsalternativens resultat samt av sannolikheterna för att dessa resultat ska 

inträffa.  

 

 

2.2.1 Begränsad rationalitet 
 

Många ekonomiska teorier baseras på antagandet om the economic man. Det innebär att indi-

viden anses ha tillgång till all relevant information och därmed kan göra rationella val. I och 

med att beslutsfattaren har information om alla tänkbara handlingsalternativ kan utfallen av 

dessa alternativ analyseras och individen kan välja det alternativ som ger bäst utfall. På så sätt 

antas individen maximera sin nytta (Simon, 1955). Eftersom vi förhåller oss kritiskt till den 

traditionella synen på rationalitet lyfter vi här fram Simons mer verklighetsförankrade teori 

om begränsad rationalitet. 

 

Simon (1955) ifrågasätter den traditionella synen på rationellt beslutsfattande då han menar 

att individer har en begränsad kognitiv förmåga. Simon hävdar därför att den ursprungliga 

synen behöver revideras för att på ett bättre sätt förklara hur beslutsfattande sker i 

verkligheten. Selten (2001 s. 14) delar denna uppfattning och uttrycker sig på följande sätt:   

 

”Full rationality requires unlimited cognitive capabilities. Fully rational man is a 

mythical hero who knows the solutions to all mathematical problems and can imme-

diately perform all computations, regardless of how difficult they are. Human Beings 

are in reality very different. Their cognitive capabilities are quite limited. For this rea-

son alone, the decision-making behavior of human beings cannot conform to the ideal 

of fully rationality.”  

 

Till följd av människans begränsade förmåga att tillägna sig och bearbeta information samt 

förekomsten av oförutsedda händelser hävdar Simon (1955) att den traditionella synen på 

rationellt beslutsfattande behöver omarbetas och förenklas. Bland annat menar Simon att indi-

vider inte uppmärksammar samtliga handlingsalternativ, utan endast beaktar en begränsad 

uppsättning. Detta kan relateras till Andersson och Helander (1993) som betonar att företags-

ledare i vissa fall endast beaktar ett handlingsalternativ eftersom de har tidigare erfarenhet 

från ett sådant agerande. Detta benämner de för standardlösningar, med tanke på att ingen 

hänsyn tas till alternativa ageranden.  

 

Samtidigt kritiserar Simon (1955) den traditionella synen på rationellt beslutsfattande då han 

menar att människan inte sätter ett exakt numeriskt värde på respektive utfall utifrån hur 

mycket nytta det ger individen. Istället menar Simon att individer endast värderar utfallen 
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utifrån om de ger tillfredsställelse eller ej, alternativt om utfallet medför en vinst, förlust eller 

ingetdera. Dessutom beskrivs rangordningen av olika utfall som mer komplex än vad traditio-

nell beslutsteori ger sken av. Komplexiteten grundar sig på att människan ofta värdesätter 

flera olika faktorer, vilket försvårar värderingen och graderingen av olika handlingsalternativ 

och deras möjliga utfall. 

 

Utifrån sitt resonemang menar Simon (1955) att människan är begränsat rationell snarare än 

rationell i den mening som traditionell beslutsteori uttrycker. Människan är därmed så ratio-

nell hon/han kan vara givet sina förutsättningar, enligt Simons synsätt. Människan strävar 

därmed inte efter optimala och nyttomaximerande beslut, utan nöjer sig med beslut som ger 

ett tillfredsställande utfall. Ytterligare en förklaring till varför individen fattar godtagbara 

snarare än optimala beslut är individen tenderar att ha en övertro på sin egen förmåga att fatta 

rätt beslut (Hamberg, 2001). Detta beror på att individen genom att utgå från liknande händel-

ser och beslut kan uppleva det som att hon/han har kontroll. Denna uppfattning kan dock ge 

beslutsfattaren en felaktig bild, då osäkerheten upplevs vara lägre än vad den faktiskt är, vil-

ket bidrar till att beslutsfattaren tillförlitar sig för mycket på sin förmåga att fatta det rätta 

beslutet (Clark & MacKaness, 2001). 

 

Rice och Hamilton (1979) menar att företagsledare i mindre företag inte har förutsättningar att 

göra djupgående analyser i samband med beslutsfattande då de fattar många beslut av skif-

tande karaktär varje dag. Tidsbrist och/eller bristande kompetens bidrar därmed till att före-

tagsledare i mindre företag måste basera sina beslut på mer intuitiva grunder. Rice och 

Hamilton framhäver således att företagsledare i mindre företag ofta antar ett informellt an-

greppssätt vid beslutsfattande. De poängterar att detta tyder på att Simons teori om begränsad 

rationalitet tycks lämpa sig väl för att förklara hur dessa företagsledare fattar beslut. 

 

 

2.3 Intuition  
 

Intuition har studerats och uppmärksammats inom flera ämnesområden, exempelvis inom 

filosofi och psykologi (Nationalencyklopedin, 2010b; Sloman, 1996). Synen på intuition 

skiljer sig lite åt beroende på disciplin. I denna uppsats har vi tagit utgångspunkt från den syn 

som återfinns inom psykologi- och kognitionsforskning, vilket innebär att vi skildrar intuition 

som en kognitiv stil. 

 

Intuition upplevs av många som något komplext och svårförklarligt. Som nämndes i inled-

ningskapitlet definieras intuition som en känsla som uppkommer omedvetet och baseras på 

tidigare erfarenheter. Huysmans (1970) förklarar den kognitiva processen som en ogripbar 

känsla, där situationen betraktas i sin helhet snarare än utifrån alla aspekter. Det innebär att 

företagsledaren endast får en övergripande uppfattning om situationen och därigenom inte har 

i åtanke alla faktorer och konsekvenser. Klein (1999 s. 31) framhåller att basen för intuition är 

”recognizing things without knowing how we do the recognizing”. Klein påstår även att intu-

ition grundar sig på användningen av erfarenhet för att upptäcka mönster. I och med att dessa 

mönster kan vara subtila, det vill säga knappt märkbara, har individer vanligtvis svårt att be-

skriva hur de identifierat sådana mönster och varför de därför bedömer vissa saker som 

typiska och andra som mindre typiska.  

 

Inbar et al. (2010) framhåller att flera begrepp förekommer gällande intuition, men att det 

trots detta finns en hel del likheter mellan olika forskares syn på intuition. Salas et al. (2010) 
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samt Frederick (2002) poängterar dock att forskningen vad gäller intuition haft olika utgångs-

punkter. 

 

De flesta forskare delar emellertid uppfattningen om att intuition baseras på erfarenhet (Inbar 

et al., 2010; Salas et al., 2010). Salas et al. hävdar att det finns två typer av intuition: exper-

tise-based intuition och immature intuition. Expertise-based intuition förutsätter specifik 

erfarenhet inom ett särskilt område medan immature intuition baserar sig på icke-relevanta 

och allmänna erfarenheter. Till en början saknar individen erfarenhet inom det specifika om-

rådet vilket medför att hon/han endast kan förlita sig på sin intuition. Denna intuition benämns 

då för immature då den inte baseras på relevanta erfarenheter utan snarare kan liknas vid en 

okvalificerad gissning. Om exempelvis företagsledaren saknar erfarenhet från att rekrytera 

personal har hon/han ingen kunskap om vilka faktorer och egenskaper som är värda att upp-

märksamma hos de individer som sökt tjänsten. I detta fall får företagsledaren tillförlita sig på 

immature intuition. Ju mer erfarenhet företagsledaren sedan får av att anställa personal desto 

mer kunskap får hon/han av vilka faktorer och egenskaper som bör analyseras. Företags-

ledaren behöver således inte basera sina beslut på intuition längre utan kan utgå från fast-

ställda kriterier som hon/han utvecklat med tiden, det vill säga utföra en analys. Salas et al. 

(2010) påpekar dock att när individen, företagsledaren i det här fallet, fått tillräcklig erfaren-

het övergår hon/han till att återigen bli mer intuitiv i sitt beslutsfattande. Denna intuition 

skiljer sig dock från immature intuition eftersom individen nu har relevant erfarenhet. Den 

intuition som individen nu har benämns således för expertise-based intuition. Salas et al. lik-

nar ovanstående resonemang vid en u-kurva där erfarenhet återfinns på x-axeln medan före-

komsten av intuition återfinns på y-axeln (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egenutvecklad modell över immature intuition och expertise-based intuition utifrån Salas et al. (2010). 
 

Resonemanget som förs av Salas et al. (2010) kring immature intuition och expertise-based 

intuition kan kopplas till Beach och Mitchell (1978) och deras sätt att se på rutinmässigt 

beslutsfattande. Beach och Mitchell betraktar vanor och rutiner som en form av non-analytic, 

det vill säga icke-analys. De framhåller även att vanemässigt beslutsfattande innebär att det 

går snabbt att fatta beslut då beslutsfattaren slipper gå igenom hela processen lika grundligt 

varje gång beslutet uppkommer. Beach och Mitchell hävdar dock att vanemässigt besluts-
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fattande inte helt saknar analytiska kvaliteter då denna vana kan basera sig på en mer resone-

rande strategi som kommit att bli mekanisk och rutinmässig med tiden. Någon typ av analys 

krävs även för att beslutsfattaren ska upptäcka att det här beslutet liknar tidigare beslut. Dess-

utom måste beslutsfattaren göra någon form av analys för att utvärdera om de beslut som 

fattats tidigare, och som liknar det nuvarande beslutet, fallit väl ut. Det vill säga analysera om 

resultaten av de tidigare besluten varit godtagbara eller ej. Således kan beslutsfattaren komma 

fram till om de bör välja samma handlingsalternativ även den här gången. Enligt vårt sätt att 

se på det kan expertise-based intuition således liknas vid Beach och Mitchells syn på rutin-

mässigt beslutsfattande, då intuitionen i dessa fall baserar sig på analyser som genomförts vid 

tidigare tillfällen i samband med att likande beslut har fattats.  

 

Som tidigare poängterats anses intuition vara en omedveten process. Däremot är individen 

medveten om känslan som denna process resulterar i. Det innebär att individen är medveten 

om sin intuition, men däremot är individen omedveten om hur intuitionen har uppkommit 

(Blackler, Popovic & Mahar, 2010). Bowers (1984) påstår att skillnad bör göras på att upp-

fatta (perceive) stimuli och att vara medveten (notice) om dessa stimuli. Till exempel kan en 

företagsledare uppfatta att ränteläget kommer förändras utan att hon/han reflekterar över att 

denna information kommit personen till del. Däremot kan informationen påverka företags-

ledaren framöver när denna ska fatta ett beslut vad gäller belåningsgrad. Det innebär att in-

träffade händelser kan påverka individens upplevelser och beteende trots att individen inte är 

medveten om att dessa händelser har inträffat och inte heller är medveten om att hon/han har 

uppfattat dem. Det är emellertid inte troligt att ouppmärksammade stimuli får effekter på lång 

sikt då individen behöver reflektera över stimuli för att de ska bibehållas i minnet på lång sikt. 

Detta förhållningssätt kan också relateras till expertise-based intuition. I och med att denna 

form av intuition förutsätter specifika kunskaper inom ett område och antas ge långsiktiga 

effekter krävs det en reflektion (läs analys) över kunskapen för att expertise-based intuition 

ska uppkomma.  

 

Analytiska beslut har traditionellt setts som det ideala och än idag ses analyser ofta som legi-

tima och eftersträvansvärda. Det beror enligt Klein (1999) på att intuition fått ett dåligt rykte 

eftersom det är svårt för individen att förklara hur ens erfarenheter ligger till grund för ens 

(mag)känsla. Således är det svårt för omgivningen att få förståelse för vad beslutsfattaren 

baserar sitt beslut på. På senare tid har dock intuition fått större legitimitet, då människor 

uppmanas ”följa sitt hjärta” och inte överanalysera situationer (Inbar et al., 2010). Klein 

(1999) nämner dessutom att det är mer lämpligt att använda intuition vid vissa beslut, då 

analyser i dessa fall snarare kan komplicera beslutet.  

 

Det finns således ingen entydig uppfattning om vad beslutsfattare i ett mindre företag bör 

basera sina beslut på. Frågan är hur legitimt företagsledarna själva anser att intuition är vid 

beslutsfattande? Skiljer det sig åt beroende på vilka attribut beslutet har? Beroende på om 

beslutsfattaren anser att intuition är legitimt eller ej torde det påverka intuitionens roll vid det 

specifika beslutet. Exempelvis borde en företagsledare som inte anser att intuition är legitimt 

ge intuitionen en mindre roll genom att istället försöka analysera situationen. Utifrån detta 

resonemang kan följande fråga ställas: På vilket sätt kan företagsledarnas syn på intuition och 

dess legitimitet vid beslutsfattande bidra med förståelse för vilken roll intuition får vid beslut 

med olika attribut i mindre företag? 
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2.3.1 Förekomsten av intuition 
 

Då intuition är en omedveten process försvåras möjligheten att förklara beslut och bedöm-

ningar som grundar sig på intuition. Anledningen till att personer har svårt att förklara varför 

de bedömer en situation såsom de gör menar Klein (1999) beror på att individer inte är fullt 

medvetna om hur deras tidigare erfarenheter påverkar dem vid beslut och bedömningar. Ett 

tecken på intuition kan därmed vara att företagsledaren har svårt att återge sitt resonemang. 

Därigenom torde det vara möjligt att identifiera förekomsten av intuition utifrån hur utförligt 

respondenten kan återberätta sina tankegångar. Blackler et al. (2010) utgick från detta då de 

försökte identifiera hur förekomsten av intuition skiljde sig åt mellan olika individer i en och 

samma situation. Men i och med att intuition är komplext utgick de även från en rad andra 

faktorer. Ytterligare ett tecken på att individen använde intuition var om denne påpekade att 

den befunnit sig i en liknande situation tidigare. Relevanta erfarenheter ansågs därmed vara en 

förutsättning för intuition, vilket påminner om uttrycket expertise-based intuition av Salas et 

al. (2010).  

 

Som tidigare nämnts är intuition en kognitiv process som sker snabbt och automatiskt. Det 

innebär att intuition kan användas då beslut behöver fattas snabbt, det vill säga då beslutsfatta-

ren inte upplever att hon/han har tid att utvärdera och analysera de olika handlingsalterna-

tiven. Blackler et al. (2010) studerade därför hur mycket tid respondenten la ned på ett beslut 

alternativt en handling. Rice och Hamilton (1979) hävdar att företagsledare i mindre företag 

är utsatta för tidspress och därigenom baserar många beslut på intuition. Således tycks det 

vara relevant att uppmärksamma tidsperspektivet då graden av intuition ska studeras vid be-

slutsfattande i mindre företag. 

 

Forskare har betonat att intuition ofta medför en övertro på sitt agerande, det vill säga en 

övertygelse om att hon/han fattar rätt beslut. Detta antagande medförde att Blackler et al. 

(2010) identifierade graden av intuition genom att även uppmärksamma om respondenten 

hade en övertro till sitt agerande.  

 

Eftersom intuition är komplext är det dock viktigt att poängtera att de indikatorer som nämnts 

ovan inte bör uppmärksammas var för sig då förekomsten av intuition ska identifieras i en 

specifik situation. Det krävs snarare en kombination av dessa indikatorer då förekomsten av 

intuition ska urskiljas (Blackler et al., 2010). 

 

 

2.4 Beslutsfattande  

 
Information anses spela en betydande roll vid beslutsfattande (Mintzberg, 1998). I likhet med 

analytiska beslut baseras intuitiva beslut på information. Vi blir ständigt ”överösta” med 

information, såväl medvetet som omedvetet, och all information som individen uppfattar kan 

komma att påverka individens beteende (Bowers, 1984). Information kan dessutom ta sig ut-

tryck i olika former, såsom i skriftliga ekonomiska rapporter, men kan även komma oss till 

del via exempelvis informella samtal med kollegor (Rice & Hamilton, 1979). Det är dock inte 

informationstypen i sig som avgör om beslut fattas på analytiska eller intuitiva grunder. 

Beslutsunderlaget är därmed inte i fokus. Det är snarare av intresse hur beslutsfattaren kom-

mer fram till sitt beslut utifrån den information hon/han tagit del av. Mintzberg (1998) ut-

trycker informationens betydelse för beslutsfattande på följande sätt: 
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”Information is not, of course, an end in itself; it is the basic input to decision making.” 

 

(Mintzberg, 1998 s. 18) 

 

Vad gäller beslutsfattande har Andersson och Helander (1993) vid en studie av ekonomistyr-

ning i mindre företag särskiljt olika stadier i beslutsprocessen. De benämner det första stadiet 

för det initiala stadiet, vilket avser den del i beslutsprocessen då ett problem identifieras och 

en beslutssituation uppkommer. De uppmärksammar även det sista stadiet i beslutsprocessen, 

då beslutsfattaren slutligen väljer ett handlingsalternativ. Detta stadium benämner de för cho-

ice-stadiet. Innan själva valet görs måste dock beslutsfattaren göra en bedömning av hand-

lingsalternativen. Beslutsprocessens olika stadier skiljer sig därmed åt med avseende på att 

syftet med dem är olika; identifiera beslut, bedöma handlingsalternativ och välja ett hand-

lingsalternativ. Eftersom Hammond (1996) påpekat att människan kan pendla mellan intuition 

och analys tycker vi att det vore intressant att vid vår studie av beslutsfattande särskilja 

beslutsprocessen i de tre nämnda stadierna. Då intuitionen kan vara olika framträdande under 

dessa stadier kan en sådan undersökning bidra med fördjupad kunskap om intuitionens roll 

vid olika beslut. 

 

 

2.4.1 Beslutsfattande i mindre företag 
 

Rice och Hamilton (1979) fann att den sociala modellen utgör en lämplig förklaringsmodell 

för hur beslut fattas i mindre företag. Den sociala modellen innebär att det inte krävs några 

specifika mål, alternativ eller utvärderingstekniker, vilket medför att företagsledaren kan an-

vända sin magkänsla då beslut fattas. Den sociala modellen tar därmed i beaktande intuitio-

nens roll vid beslutsfattande, till skillnad från den traditionella beslutsmodellen som utgår från 

fullständig rationalitet. Detta torde innebära att det är adekvat att ta utgångspunkt från intui-

tionens roll vid studier av beslutsfattande i mindre företag. 

 

En anledning till att den sociala modellen ger en bra förklaring av hur beslut fattas i mindre 

företag kan bero på att enkla och informella beslutsmetoder tillämpas i dessa företag.  Berg-

ström och Lumsden (1993) hävdar att informella tillvägagångssätt, det vill säga enkla meto-

der, används då beslutsfattande är koncentrerat till en eller ett fåtal personer och dessa kan 

överblicka verksamheten. Andersson och Helanders (1993) studie styrker detta resonemang 

eftersom många företagsledare i mindre företag har en stor del information om företagets 

verksamhet ”i huvudet”. 

 

Ytterligare en tänkbar förklaring till varför det förekommer intuition i mindre företag är att de 

har relativt få externa intressenter. Därigenom behöver företagsledaren inte legitimera sina 

beslut för så många andra än sig själv (Halabi, Barret & Dyt, 2010). Med tanke på att ratio-

nella beslut traditionellt anses ha större legitimitet borde därmed fler berörda intressenter för-

anleda mer formella beslutsprocesser. 

 

 

2.4.2 Beslutsattribut 
 

För att få kunskap om vilka beslutsattribut som uppmärksammats tidigare presenterar vi i 

detta avsnitt ett antal attribut som lyfts fram i andra studier. Dessa undersökningar är inte 

nödvändigtvis gjorda på mindre företag, vilket motiveras av att även studier på större företag 

kan leda till insikter om vilka beslutsattribut som kan vara av betydelse med avseende på 
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intuitionens roll. Det bör även poängteras att de studier som vi lyfter fram nedan inte nöd-

vändigtvis belyst intuitionens roll vid beslutsfattande, utan i vissa fall har studierna fokuserat 

på vilken ekonomisk information som tas fram och används vid olika beslut. 

 

Rice och Hamilton (1979) har studerat vilka beslut som förekommer i mindre företag och 

gjort en kategorisering utifrån beslutsområde, det vill säga vad besluten avser, såsom finansie-

ring, prissättning, personal, lager och verksamhet. Rice och Hamilton har sedan kopplat dessa 

beslut till vilka faktorer som företagsledarna beaktade, i form av exempelvis erfarenhet, lagar 

och regler, relationer till anställda och långsiktig vinst. En av dessa faktorer är av större in-

tresse för vår studie, nämligen erfarenhet. Som framkommit tidigare är erfarenhet och intui-

tion nära sammankopplade. Några av dem beslut där företagsledarna vanligtvis tog hänsyn till 

sin erfarenhet var enligt Rice och Hamiltons studie beslut som avsåg prissättning, belånings-

grad och personal.  

 

Bergström och Lumsden (1993) hävdar i sin tur att beslut kan kategoriseras utifrån hur 

frekvent de förekommer, det vill säga om besluten är ofta återkommande eller sällan åter-

kommande. Resultaten från Bergström och Lumsdens studie av ekonomistyrning i mindre 

företag antyder att beslutsprocessen är mer systematisk när det gäller sällan återkommande 

beslut, eftersom det saknas erfarenhet från den specifika situationen. I och med att företags-

ledaren saknar erfarenhet från de beslut som är sällan återkommande har hon/han därmed inte 

möjlighet att tillförlita sig på intuition som baseras på erfarenheter från liknande beslut. Beach 

och Mitchell (1978) tydliggör att beslutsfattaren således saknar kännedom om beslut som är 

sällan återkommande, vilket försvårar beslutsfattandet. 

 

Van Cauwenbergh et al. (1996) har istället försökt karakterisera beslut i större företag, utifrån 

hur osäkert beslutet upplevs vara. De har sedan relaterat beslutets osäkerhet till intuition 

respektive formell bedömning, där formell bedömning kan liknas vid analys. Enligt studiens 

resultat tillskrivs formell bedömning lika stor eller till och med större vikt då företags-

ledningen upplever stor osäkerhet. Vid osäkra beslut anses osäkerheten behöva vägas upp av 

analyser, och intuition spelar således en mindre roll. Beach och Mitchell (1978) menar att 

beslutets osäkerhet avser i vilken utsträckning beslutet är otydligt för beslutfattaren. Det på-

verkas av vilken information beslutsfattaren har att tillgå om handlingsalternativ och utfall. 

Frågor som därmed uppkommer är om beslutsfattaren har tillräckligt med information samt 

om informationen är tillförlitlig. Osäkerheten hos beslutet kan dessutom kopplas till teorin om 

task cuing, då beslut som exempelvis upplevs som oprecisa enligt denna teori skulle föranleda 

intuitiv kognition. Resultatet från studien av Van Cauwenbergh et al. (1996) går dock emot 

teorin om task cuing, i och med att teorin om task cuing förutspår att ju otydligare/osäkrare 

beslut är desto större roll får intuition. 

 

Häckner (1985) hävdar att beslut dessutom kan benämnas som defensiva eller offensiva. 

Defensiva beslut syftar på beslut som personalnedskärningar och minskad lokalyta etcetera, 

medan offensiva beslut avser beslut såsom expansion och lansering av nya produkter. 

Häckner fann i sin studie av medelstora företag att beroende på om situationen karakterisera-

des som defensiv eller offensiv föredrog företagsledningen att använda sig av olika typer av 

beslutsunderlag. Vid offensiva situationer hade företagsledningen en tendens att använda sig 

av mjuk information, det vill säga subjektiv, muntlig och ej kvantifierbar information. Vid 

defensiva situationer föredrog företagsledningen däremot hård information, vilket innebär 

kvantifierbar information som har en högre grad av objektivitet. En tänkbar förklaring till 

Häckners resultat är att företagsledningen i defensiva beslut upplever att de behöver legiti-

mera sina beslut mer än i offensiva beslut, då hård information vanligtvis brukar uppfattas 
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som mer objektiv och därav mer legitim. En parallell kan dras till förhållandet mellan analys 

och intuition, där analys traditionellt uppfattas som mer legitimt. Ett sådant resonemang skulle 

innebära att företagsledningen använder en högre grad av intuition i offensiva beslut.  

 

Enligt Andersson och Helander (1993) utförs en mer ”noggrann undersökning av handlings-

alternativens konsekvenser” då det gäller ett mer omfattande beslut. Med omfattande beslut 

menas beslut som har långsiktiga konsekvenser och därav är av stor relevans, exempelvis ett 

omfattande investeringsbeslut. Företagsledaren kan behöva legitimera ett mer omfattande och 

relevant beslut än ett beslut som är av mindre karaktär och som inte får så påtagliga konse-

kvenser för företaget. Av legitimitetsskäl kan det vara möjligt att endast en låg grad av intui-

tion tillåtas vid stora och omfattande beslut. Men företagsledaren kan dock behöva använda 

sig av intuition då det gäller prognoser av framtiden och då det krävs vissa subjektiva anta-

ganden. Sådana antaganden och uppskattningar av framtida händelser kan baseras på före-

tagsledarens tidigare erfarenheter. De företagsledare som Van Cauwenbergh et al. (1996) 

intervjuade i sin studie lyfte just fram att det inte är möjligt att uttrycka allt i siffror och att en 

viss grad av intuition därmed krävs. Resultatet från deras studie tyder även på att företag 

kombinerar ekonomiska utvärderingar med intuition då investeringsbeslut ska fattas. 

 

 

2.5 Vårt förhållningssätt gentemot referensramen 
 

I detta avsnitt sammanfattar vi den litteratur som varit utgångspunkt för vår uppsats. Dess-

utom tydliggör vi vår syn på beslutsprocessen samt på intuition och analys. Vi vill på detta 

sätt åskådliggöra de definitioner vi fortsättningsvis kommer utgå ifrån. 

 

 

2.5.1 Beslutsprocessen 
 

Beslutsfattande ses som en process bestående av flera olika stadier (Beach & Mitchell, 1978). 

Utifrån litteratur kring beslutsfattande har vi urskilt tre stadier: det initiala stadiet, bedöm-

ningsstadiet och choice-stadiet (Andersson & Helander, 1993).  

 

I det initiala stadiet identifieras ett problem och en beslutssituation uppkommer således, det 

vill säga det uppstår en situation där ett beslut ska fattas. Andersson och Helander (1993) 

framhåller att beslut kan initieras av olika faktorer. Dels kan en beslutssituation uppmärk-

sammas till följd av analyser av kvantitativa redovisningsmått. Analysen kan nämligen föra 

med sig att en diskrepans identifierats mellan utfall och förväntning/mål. Dels kan besluts-

situationer uppkomma utifrån en (mag)känsla av att någonting behöver göras, det vill säga på 

intuitiva grunder. Dessutom påpekar Andersson och Helander att beslutssituationer kan uppstå 

som en följd av yttre faktorer. Bland annat kan leverantörer, kunder, kreditgivare, anställda ha 

önskemål eller krav som leder till att företaget måste agera på ett eller annat sätt. Utifrån detta 

har vi benämnt det stadium som föranleder en beslutssituation för det initiala stadiet. 

 

När väl en beslutssituation har uppkommit infaller bedömningsstadiet. I och med att informa-

tion kan uppfattas och bearbetas omedvetet kan denna process ske såväl medvetet som utan 

företagsledarens vetande (Bowers, 1984). Vid ett renodlat intuitivt beslut sker exempelvis 

bedömningen automatiskt och helt omedvetet. I dessa fall får individen endast en känsla för 

hur hon/han ska agera. Det innebär således att ingen djupare bedömning ligger till grund för 

rent intuitiva beslut. Däremot är det viktigt att påpeka att beslut sällan är rent intuitiva. I de 

flesta fall kombineras nämligen analys med intuition (Hammond, 1996). Det innebär att be-
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dömningsstadiet kan ha analytiska inslag trots att intuition förekommer. Vid de beslut som 

innefattar analytiska inslag aktualiseras därför en identifiering av handlingsalternativ och en 

bedömning av dessa handlingsalternativ i bedömningsstadiet.  

 

Tydligt uttryckta bedömningskriterier som inte utgår från beslutsfattarens subjektive uppfatt-

ning, det vill säga explicita regler, kan ligga till grund för en utvärdering av de olika hand-

lingsalternativen. Ett exempel på detta är om företagsledaren har ett definierat avkastningsmål 

och utgår från detta vid sin bedömning av olika handlingsalternativ. Samtidigt kan bedöm-

ningen av olika handlingsalternativ även basera sig på tidigare erfarenheter och gissningar, då 

företagsledaren bland annat kan bestämma sig för att göra som hon/han alltid gjort utan att 

reflektera över alternativen. Utgångspunkt tas emellertid från Hammonds (1996) påstående 

om oscillation, det vill säga om en pendling mellan analys och intuition. Det innebär att intui-

tiva respektive analytiska beslut sällan förekommer i sin renaste form. I de flesta fall före-

kommer exempelvis intuition i analytiska beslut samtidigt som intuitiva beslut kan ha inslag 

av analys. Ett exempel på detta är att avkastningsmålet vid en investeringsbedömning kan 

basera sig på intuitiva grunder då det valda avkastningskravet är ett resultat av en gissning.  

 

Det slutgiltiga valet av handlingsalternativ sker i den fas som vi benämner för choice-stadiet. I 

vissa fall leder de båda kognitiva stilarna fram till motstridiga resultat, vilket gör att individen 

måste bestämma sig för om hon/han ska gå på sin magkänsla eller förlita sig på sin analys. 

Det är dock värt att påpeka att de kognitiva stilarna inte nödvändigtvis behöver stå i strid med 

varandra då de inte alltid förekommer samtidigt, alternativt att de båda stilarna leder fram till 

samma resultat. På så sätt kan de båda stilarna fungera som ett komplement till varandra även 

i choice-stadiet. 

 

I figur 1 skildrar vi beslutsprocessens olika stadier. I och med att vi identifierat olika stadier i 

beslutsprocessen kan förekomsten av intuition härledas till respektive stadium. Intuition kan 

exempelvis förekomma i enbart ett av dessa stadier, alternativt i två eller möjligtvis i alla tre 

stadier.  

 

 
 

Figur 1. Egenutvecklad modell över beslutsprocessens olika stadier. 
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2.5.2 Definition av intuition och analys 
 

I och med att rationellt beslutsfattande främst skildras som ett ouppnåeligt ideal (Simon, 

1955), har vi valt att benämna motpolen till intuition för analys. Med analys menas att krite-

rierna är tydligt uttryckta, vilket förutsätter precision. Det vill säga beslutet kännetecknas av 

objektivitet då samma val skulle gjorts oavsett vem som är beslutsfattare. Det innebär således 

ett regelbaserat och stegvist tillvägagångssätt med hög replikerbarhet. En analys kan exem-

pelvis innefatta beräkningar. Viktigt att poängtera är dock att vi inte förutsätter att penna och 

papper nödvändigtvis behöver används. En analys kan även vara informell till sin karaktär, 

likt Beach och Mitchells (1978) unaided-analytic. Oavsett om analysen är informell eller for-

mell kan en analys dock förklaras via ett tydligt resonemang. 

 

Intuition baseras enligt oss på individens tidigare erfarenheter och utgör en omedvetet och 

subjektiv kognitiv process som sker snabbt och automatiskt. Processen leder i sin tur fram till 

en känsla som innebär att en övergripande bild erhålls av situationen. I och med att den kog-

nitiva processen sker omedvetet är det svårt för beslutsfattaren att tydligt beskriva sitt reso-

nemang.  

 

I figur 2 nedan åskådliggörs vår syn på intuition respektive analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Vår definition av analys respektive intuition, samt hur vi ser på möjligheten att oscillera mellan dem. 

 

 

2.5.3 Beslutsattribut 
 

Precis som en person som har olika egenskaper i form av ålder, kön, utbildning, etcetera kan 

ett beslut ha olika kännetecken. Dessa benämner vi för beslutets attribut. Nedan presenteras 

ett antal attribut som belysts i tidigare studier av beslutsfattande: 

 
 

 Beslutsområde – vad beslutet avser: personal, finansiering, kunder eller leverantörer, eller 

företagets produkter/tjänster.  
 

 Frekvens – hur ofta beslutet återkommer: sällan eller ofta. 
 

 Strategisk situation – om beslutet är offensivt eller defensivt, det vill säga om beslutet 

avser expansion eller nedskärning, såsom lansering av ny tjänst, eller att säga upp samar-

betet med en leverantör. 
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 Osäkerhet – graden av ovisshet med avseende på beslutets handlingsalternativ och utfall. 
 

 Relevans – beslutets genomslagskraft/konsekvenser. Dessa konsekvenser kan dels vara i 

finansiella termer, i form av kostnader etcetera, eller i form av icke-finansiella termer som 

exempelvis i form av relationer med leverantörer. 

 

En del av dessa beslutsattribut kan kopplas till teorin om task cuing av Inbar et al. (2010). Till 

exempel kan studien av Van Cauwenbergh et al. (1996) kopplas till task cuing, då osäkra 

beslut är oprecisa och därav borde föranleda intuition enligt denna teori. Van Cauwenbergh et 

al. fann dock att så inte var fallet utan att osäkra beslut tenderar att analyseras och ge intuition 

en mindre roll. Företagsledarna i studien av Van Cauwenbergh et al. förde nämligen fram att 

osäkra beslut behövde vägas upp av analyser eftersom beslutet upplevs bli mer säkert då ana-

lyser genomförs.  

 

Dessutom kan Rice och Hamiltons (1979) studie av beslutsområden relateras till teorin om 

task cuing. Finansieringsbeslut tenderar exempelvis att ha hårda och precisa data i form av 

siffror, medan exempelvis personalbeslut och kund-/leverantörsbeslut upplevs som mer sub-

jektiva och oprecisa, eftersom det är svårt att vid dessa beslut kalkylera på handlingsalterna-

tiven och deras utfall då de involverar människor i så stor utsträckning. Således borde 

personal och kund-/leverantörsbeslut tendera att föranleda intuition i motsats till finansie-

ringsbeslut som enligt teorin om task cuing borde föranleda analyser och således ge intuition 

en mindre roll vid beslutsfattandet. 

 

Andra beslutattribut kan däremot inte relateras till teorin om task cuing utan kan snarare 

kopplas till företagsledaren syn på intuition och dess legitimitet vid beslutsfattande. Exempel 

på sådana beslutsattribut är beslutets relevans, det vill säga dess konsekvenser, samt om 

beslutet är offensivt eller defensivt enligt Häckners (1985) terminologi. I vår studie gör vi ett 

försök att förena dessa båda slag av attribut, det vill säga dels de som kan kopplas till teorin 

om task cuing och dels de som snarare kan relateras till legitimitet.  
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2.5.4 Analysmodell 
 

Utifrån ovanstående resonemang har följande modell utvecklats. 

 

 
Figur 3. Egenutvecklad modell över relationen mellan beslutsprocess, beslutsattribut, analys och intuition. 

 

Denna modell kommer användas vid vår analys av det empiriska materialet. Modellen ger 

dessutom en sammanfattande bild av vår syn på beslutsprocessen, olika beslutsattribut samt 

de kognitiva stilarna analys och intuition. Exempelvis definierar vi en beslutsprocess som 

bestående av tre stadier, där en beslutssituation till en början uppkommer i det initiala stadiet, 

för att sedan övergå i bedömningsstadiet där individen antingen medvetet eller omedvetet gör 

en bedömning av olika handlingsalternativ. Avslutningsvis väljs sedan ett handlingsalternativ 

i det som vi benämner för choice-stadiet.  

 

I vart och ett av dessa stadier kan individen pendla mellan intuitiv och analytisk kognition. 

Hur vi definierar intuition respektive analys tydliggörs genom att vi presenterar ett antal be-

skrivningar under dessa begrepp. Analyser kännetecknas nämligen av tydligt uttryckta krite-

rier, vilket förutsätter precision. Det vill säga analyser kännetecknas av objektivitet då analy-

ser inte ses som individberoende, utan alla individer skulle komma fram till samma slutsats. 

Detta förklaras av att analyser är regelbaserade, men även stegvisa såtillvida att de beaktar 
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flera olika aspekter. Intuition ses i sin tur som en omedvetet kognitiv process som sker snabbt 

och automatiskt och som baseras på individens tidigare erfarenheter. Den kognitiva processen 

leder i sin tur fram till en känsla. Eftersom intuitionen är starkt relaterad till individens er-

farenhet innebär det att olika individer med unika erfarenheter kommer fram till olika slutsat-

ser utifrån sin intuition. I och med att den kognitiva processen är omedveten leder den endast 

fram till en oprecis och övergripande känsla som är svår att förklara. 

 

Vad gäller beslutsattributen beskriver dessa beslutet på olika sätt. Till exempel redogör 

frekvensen hur ofta beslutet återkommer, medan osäkerheten förklarar i vilken utsträckning 

beslutet är ovisst med avseende på beslutets handlingsalternativ och utfall. Dessa besluts-

attribut har lyfts fram i tidigare studier av beslutsfattande, vilket medfört att de även utgör en 

utgångspunkt för vår studie. 
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3 Metod 
 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) är ingen forskningsstrategi bättre eller sämre än 

den andra, utan det viktigaste är att de metodval som görs bidrar till att besvara studiens forsk-

ningsfrågor och därmed uppfyller studiens syfte. Studiens syfte och dess övergripande forsk-

ningsfråga ligger därmed till grund för den valda forskningsstrategin. I de metodval vi gjort 

återspeglas dessutom vår syn på verkligheten. Det innebär att vårt synsätt framgår löpande i 

detta metodkapitel i samband med att vi presenterar vårt tillvägagångssätt.  

 

 

3.1 Forskningsstrategi 
 

I och med att ambitionen med denna uppsats var att uppnå ett teoretiskt bidrag utgick vi från 

tidigare forskning och litteratur vad gäller beslutsfattande och intuitionens roll i mindre före-

tag. Genom att granska litteraturen identifierades ett problem, det vill säga vi fann en teoretisk 

lucka. För att angripa problemet reflekterade vi över hur olika teoretiker och forskare sett på 

intuition och beslutsfattande.  

 

För att kunna ta utgångspunkt från befintlig teori har vi sammanställt och relaterat olika teo-

retiska områden med varandra, såsom ekonomistyrning i mindre företag, kognitiva stilar och 

beslutsfattande. Sammanställningen av referensramen gav oss vägledning för hur vi skulle 

angripa problemet och hur intuitionens roll kunde studeras, det vill säga vilka teman och 

aspekter som var viktiga att beröra vid datainsamlingen. I och med det fick vi ett underlag 

som kunde användas vid identifieringen av intuition i samband med beslutsfattande i mindre 

företag.  

 

Vi har även utvecklat en analysmodell utifrån teorin. Analysmodellen har i sin tur varit ett 

hjälpmedel vid vår analys och bearbetning av det empiriska materialet. Referensramen har på 

så sätt legat till grund för hur vi tolkat och bearbetat empirin. Existerande teori och kunskap 

har således utgjort en inspirationskälla för att upptäcka mönster i det empiriska materialet. 

Därigenom har empirin kunnat begripliggöras.  

 

Teorin har sålunda styrt vår inriktning och till viss del begränsat vad som uppmärksammats, 

men empirin har ändock varit ursprungskällan till ny kunskap och nya insikter. Forsknings-

ansatsen påminner därmed om det som Alvesson och Sköldberg (2008) benämner för en 

abduktiv ansats.  

 

 

3.2 Forskningsansats 
 

Robson (2002) menar att en explorativ studie innebär att nya insikter nås genom att fenomen 

studeras utifrån nya perspektiv. Utgångspunkten för denna studie är intuitionens roll vid olika 

beslut. Det innebär att vi uppmärksammar vilka beslutsattribut som föranleder företagsledare 

att använda intuition vid beslutsfattande i mindre företag. Eftersom detta utgör en ny infalls-

vinkel vad gäller studier på intuition i mindre företag liknar den därmed Robsons beskrivning 

av en explorativ studie.  

 

För att möjliggöra en explorativ studie hävdar Saunders et al. (2007) att forskaren är flexibel 

och kan anpassa och förändra studiens riktning i takt med att nya insikter nås. Det innebär 

dock inte att det saknas en tydlig inriktning utan innebär snarare att studiens fokus smalnar av 
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under processens gång. Då intuitionens roll vid olika beslut inte tidigare studerats i mindre 

företag började vi med en bred genomgång av ämnet för att skapa en förståelse för intuition 

och kringliggande begrepp. Det innebar att många aspekter kring intuition belystes för att 

sedan smalnas av till enbart relevanta delar, vilka tydliggörs i vår analysmodell.  

 

Saunders et al. (2007) samt Patel och Davidson (2003) påpekar att två forskningsansatser kan 

kombineras med varandra. På så sätt kan det finnas inslag av såväl en deskriptiv ansats som 

en explorativ ansats i en och samma studie. Patel och Davidson menar att en deskriptiv ansats 

kännetecknas av att de redan finns en viss mängd kunskap inom forskningsområdet. Denna 

kunskap kan systematiseras och modeller kan utvecklas för att beskriva sambandet mellan 

olika perspektiv. Utifrån deras beskrivning av en deskriptiv ansats kan vår studie även anses 

ha inslag av en denna forskningsansats. Detta eftersom vi tagit del av kunskap från tidigare 

studier och sammanställt en analysmodell utifrån vår referensram i syfte att identifiera intui-

tion vid beslutsfattande. 

 
 

3.3 Forskningssyfte 
 

Studien syftar till att beskriva verkligheten genom att studera hur intuition förekommer vid 

olika beslut i mindre företag. Vi tar inte ställning till huruvida intuition är bra eller dåligt i 

olika situationer, utan vi vill endast uppmärksamma företagsledarnas egna uppfattningar. 

Detta kan nämligen förklara hur och varför företagsledarna använder intuition i samband med 

beslutsfattande. På så sätt skildrar denna studie hur något ”är” och inte hur något ”bör” vara. 

 

 

3.4 Forskningsmetod 
 

Alvesson och Sköldberg (2008 s. 17) hävdar att kvalitativ forskning ”studerar saker i deras 

naturliga omgivning och försöker förstå, eller tolka fenomen utifrån den innebörd som männi-

skor ger dem.” Däremot tar kvantitativ forskning snarare avstamp i forskarens egna tankar 

och idéer. Utgångspunkten för vår studie är företagsledarnas syn på beslutsfattande och ton-

vikt ligger således på individernas egna tolkningar av verkligheten. Vi antar att varje individ 

har en egen syn på verkligheten och därmed kommer denna verklighet att variera från individ 

till individ. Exempelvis kan en företagsledare ha en viss uppfattning om ett visst beslut medan 

en annan företagsledare uppfattar samma beslut på ett annat sätt. I vår studie har detta synsätt 

lett till att vi låtit företagsledarna själva fått reflektera över beslut de ställts inför samt över 

intuitionens roll vid beslutsfattande. Företagsledarna har kunnat lyfta fram vilka attribut som 

varit viktiga vid de specifika beslut som återberättats. På så sätt var det möjligt för företags-

ledarna att belysa beslutsattribut som inte uppmärksammats vid tidigare studier. 

 

Bryman (1997) tillägger att kvalitativa metoder även används då en djupgående bild av en 

specifik situation eftersträvas. En kvalitativ forskningsmetod lämpade sig då studien syftar till 

att skapa en förståelse för intuitionens roll vid olika beslut. För att uppnå denna förståelse 

räckte det inte med att endast studera vid vilka beslut intuition förekommer. Vi behövde också 

studera och analysera varför intuition förekommer mer i ett beslut än i ett annat. Om en 

djupare förståelse inte hade eftersträvats hade studien endast kunnat ge en beskrivning av 

intuitionens roll vid olika beslut och då hade vi inte kunnat knyta våra slutsatser till studiens 

syfte. Det uteslöt således en kvantitativ forskningsmetod.  
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En alternativ metod hade varit att observera olika beslut utifrån hur företagsledarna agerar i de 

olika beslutssituationerna. Bristen i ett sådant tillvägagångssätt är att det inte är möjligt att 

observera hur individen tänker och resonerar då endast resultatet av individens tankeprocesser 

kan uppfattas (Bryman, 1997). En observation skulle därmed kräva komplettering via diskus-

sioner med beslutsfattaren då den kognitiva processen och individens resonemang inte blir 

tydligt endast genom dennes agerande. Beslutsprocesser kan samtidigt sträcka sig över en 

lång tid och då vi vill uppmärksamma en rad olika beslut under en relativt kort och avgränsad 

period fanns inte möjligheten att genomföra observationer av flera olika beslut. 

 

 

3.5 Urval 
 

 

3.5.1 Val av teoretisk referensram 
 

Traditionell litteratur kring beslutsfattande fokuserar på rationella beslut och beslutsprocesser. 

Trots att denna beslutsteori är av mer normativ karaktär väljer vi att även lyfta fram denna del 

i referensramen. Anledningen till det är att analytisk kognition ofta likställs med rationalitet. 

Vi förhåller oss dock kritiskt till den traditionella synen på rationalitet genom att belysa 

Simons mer verklighetsförankrade teori om begränsad rationalitet. De traditionella besluts-

teorierna fokuserar inte på individens roll, utan beslutsmodellerna antyder att alla individer 

agerar rationellt och likadant. Eftersom vi inte delar uppfattningen om att alla individer agerar 

likadant aktualiserades teorier inom psykologi och behavioural economic.  

 

Inom psykologin har individens kognitiva processer uppmärksammats och studerats. Då upp-

satsen syftar till att identifiera intuitionens roll kunde teorier inom psykologin därmed bidra 

med lämplig kunskap. Behavioural economic aktualiserades i sin tur då litteratur inom det 

forskningsområdet fokuserar på hur företagsledare agerar och inte på hur de bör agera. Upp-

satsen placerar sig därmed inom området behavioural economics.  

 

Då vår studie är inriktad på mindre företag har vi även granskat tidigare studier vad gäller 

ekonomistyrning och beslutsfattande i mindre företag. På så sätt har vi fått kunskap om de 

mindre företagens förutsättningar. Samtidigt har vi lyft fram studier på intuition för att på så 

sätt kunna relatera våra egna resultat till tidigare forskning.  

 

 

3.5.2 Val av studieobjekt 
 

I och med att studien syftar till att undersöka vilka beslutsattribut som föranleder intuition är 

det beslut som utgör studieobjekt. Som nämndes i avsnitt 1.2 Problemdiskussion menar Inbar 

et al. (2010) samt Hammond (1996) att förekomsten av intuition varierar beroende på beslu-

tets attribut. Dessutom kan individuella faktorer påverka förekomsten av intuition, då före-

tagsledarens erfarenheter och bakgrund kan spela in. Men eftersom sådana individuella fakto-

rer inte är centrala i vår studie ligger fokus på besluten och deras attribut. Studien syftar där-

med inte till att förklara att en företagsledare är mer intuitiv än en annan. Istället syftar studien 

till att förklara om och varför intuition tenderar att förekomma mer i ett beslut än i ett annat.  
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3.5.3 Val av företagsledare 
 

Då ambitionen inte är att generalisera studiens resultat till en större population tillämpades ett 

icke-sannolikhetsurval av respondenter. Ett bedömningsurval har genomförts, det vill säga 

respondenter har valts ut utifrån vissa kriterier (Saunders et al., 2007). För att bli aktuell som 

respondent skulle hon/han var företagsledare i ett mindre svenskt företag. Som mindre företag 

betecknas de företag som har 1–49 anställda, balansomslutning understigande 10 miljoner 

euro eller en årlig omsättning som understiger 10 miljoner euro. Således anammar vi EU:s 

definition av begreppet småföretag (EUROPA EU:s webbportal, 2007). För att identifiera 

företag som uppfyllde dessa kriterier använde vi oss av Örebro kommuns näringslivsregister 

samt av hemsidan allabolag.se. Registren tillhandahåller företagsinformation hämtade från 

bland annat UC och Bolagsverket. 

 

Intervjuer har genomförts med sju företagsledare i mindre företag i Örebro. De företag som 

företagsledarna är verksamma i tillhör olika branscher och har mellan 3 till 35 anställda. I 

bilaga 3 presenteras bakgrundsinformation om såväl företagsledarna som de företag de är 

verksamma inom.   

 

 

3.6 Empirisk insamling 
 

Inledningsvis skickades ett brev ut till ett antal företagsledare vid mindre företag med säte i 

Örebro (se bilaga 1). Brevet skickades ut vi mail och syftade till att ge företagsledarna en kort 

introduktion av studien samt ge dem lite betänketid om huruvida de ville delta i studien eller 

ej. I brevet informerade vi dem om att de inom några dagar skulle bli uppringda av oss och att 

vi då skulle boka in en eventuell intervju med dem. Alternativet var att de kontakta oss via 

mail eller telefon för att meddela om de ville medverka eller ej.  

 

Vid intervjuerna med företagsledarna använde vi oss av två metoder, dels semistrukturerade 

intervjufrågor och dels visual card sorting. Dessa båda metoder beskrivs mer detaljerat i efter-

följande avsnitt. Metoderna syftade till att komplettera varandra i och med att båda metoder i 

detta fall studerar intuitionens roll vid olika beslut. Metoderna beskriver dock intuitionens roll 

utifrån olika perspektiv. De semistrukturerade intervjuerna belyser fenomenet utifrån hur före-

tagsledarna faktiskt fattar specifika beslut och på så sätt uppmärksammar hur intuitionen 

kommer till uttryck vid dessa beslut. Visual card sorting skildrar i sin tur intuitions roll med 

utgångspunkt från företagsledarnas syn på olika beslutsattribut.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive företag och vid samtliga intervjuer var vi båda som 

uppsatsförfattare närvarande. Intervjuerna har spelats in och materialet har därefter transkri-

berats för att ge oss en möjlighet att i efterhand återgå till företagsledarnas svar. Dessutom har 

transkriberingen bidragit till att vi kunnat citera företagsledarna och samtidigt underlättat vår 

analys och kategorisering av materialet.  

 

Antalet intervjuer styrdes delvis av tidsåtgången, då besöksintervjuer är väldigt tidskrävande.  

Dahmström (2005) tydliggör att det inte endast är själva intervjuerna som tar tid, utan att det 

även är tidskrävande att kontakta potentiella respondenter via brev, telefon och mail. Dess-

utom styrdes antalet intervjuer av huruvida nya insikter uppnåddes, det vill säga, vi valde att 

boka in nya intervjuer med företagsledare fram till dess att vi ansåg oss kunna utläsa tydliga 

tendenser i det empiriska materialet.  
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3.6.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

Semistrukturerade intervjuer tillämpades eftersom denna intervjumetod är lämplig att använda 

då studier har relativt tydligt fokus. Vid helt ostrukturerade intervjuer finns det nämligen risk 

för att respondenternas svar inte är jämförbara då respondenterna kan ha tagit olika riktningar 

i sina svar (Bryman, 2002). I och med att den kognitiva processen ibland sker omedvetet är 

det dessutom svårt att få respondenten att automatiskt uttrycka sig om exempelvis intuitiva 

inslag i beslutsprocessen. I detta fall var det viktigt att nå denna kunskap eftersom det var det 

vi avsåg att studera. Av den anledningen har vi därför använt semistrukturerade intervjuer där 

vi som intervjuare kunde ställa följdfrågor och leda in respondenten på intressanta spår. 

Metoden kräver reflektion hos såväl intervjuobjekt som intervjuare. Följdfrågorna varierade 

beroende på hur respondenten svarat på tidigare frågor.  

 

Vid intervjuerna utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 2). Denna guide bestod av frågor 

och teman som syftade till att belysa viktiga aspekter. I och med att intervjufrågorna skulle 

styra in respondenten på viktiga aspekter krävdes en förkunskap hos oss som intervjuare. 

Denna förkunskap har erhållits genom en genomgång av litteratur och tidigare studier på om-

rådet.  

 

Samtliga respondenter fick berätta olika beslut de ställs inför inom olika beslutsområden. 

Bland annat fick företagsledarna berätta om ett personalbeslut och ett finansieringsbeslut. 

Först fick företagsledaren berätta om sin bakgrund, såsom utbildning och erfarenhet från 

verksamheten. Därefter ombads företagsledaren att återberätta hur hon/han upplevde beslutet 

utifrån ett antal olika attribut. För att inkludera de tre stadier som identifierats i besluts-

processen fick respondenten återge hur situationen uppkom, hur hon/han resonerat kring 

beslutet och dess handlingsalternativ samt hur beslutet slutligen fattades. Vid intervjuerna 

använde vi oss dessutom av visuella hjälpmedel för att underlätta för respondenterna. Före-

tagsledarna fick nämligen en lapp med tre huvudfrågor som skulle besvaras vid varje åter-

berättelse. Dessa tre frågor behandlade hur situationen uppkom, hur företagsledaren resonerat 

kring beslutet och dess handlingsalternativ samt hur beslutet slutligen fattades. 

 

Tidigare studier på intuition och beslutsfattande har inte endast lyft fram beslutsområden, utan 

har dessutom påpekat att andra attribut kan ha betydelse för intuitionens roll. Till exempel har 

Van Cauwenbergh et al. (1996) påpekat att beslut som upplevs som osäkra skiljer sig från 

beslut som upplevs som mer säkra vad gäller vilken roll intuition får vid beslutsfattandet. Men 

i och med att vi inte visste huruvida beslutsattribut som uppmärksammats i tidigare studier var 

av betydelse för de intervjuade företagsledare lät vi respondenterna fritt återberätta beslut 

inom olika beslutsområden. Vi ville därmed undvika att begränsa respondenternas svar och 

undvika att styra företagsledarna i en viss riktning.  

 

Även legitimitetsaspekten togs upp under de semistrukturerade intervjuerna. Företagsledarna 

blev ombedda att beskriva om och när de behöver rättfärdiga sina beslut inför andra, såsom 

inför personal, kunder, bank och revisorer. Samtidigt tillfrågades företagsledarna om de anser 

att det är legitimt att använda intuition vid olika beslut. I litteraturen framhålls nämligen att 

intuition traditionellt sett uppfattas som mindre legitimt än analyser. Vi utgick här ifrån anta-

gandet om att företagsledarnas uppfattning av vad som är legitimt och inte torde avspegla sig 

på hur de faktiskt fattar sina beslut.  
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3.6.2 Visual card sorting 
 

I vår studie är det hur företagsledaren, det vill säga beslutsfattaren, upplever beslutet som är 

det intressanta, då utgångspunkten är att förekomsten av intuition påverkas av hur företags-

ledaren uppfattar beslutet. Budhwar (1999) framhåller att studier som utgår ifrån individers 

perspektiv och kognition är komplicerade då det inte utgör ett lättstuderat område. Metoderna 

är därför i många fall bristfälliga. Budhwar förespråkar dock en metod som benämns visual 

card sorting. Denna metod baserar sig på antagandet att varje individ gör mentala kategorise-

ringar för att tolka och förstå sin omvärld. Olika tolkningar uppkommer därmed beroende av 

vilka associationer och mentala kategoriseringar beslutsfattaren gör, vilket i sin tur påverkar 

individens beslutsfattande. Respondentens kategorisering av beslut är därför central. I och 

med att vi ville ”komma åt” beslutsfattarens kognition och mentala kategoriseringar valde vi 

därför att vid sidan av de semistrukturerade intervjufrågorna även tillämpa visual card sor-

ting. 

 

Vi ser visual card sorting som en kompletterande metod till de semistrukturerade intervju-

erna. Förekomsten av intuition vid olika beslut behandlas därmed i båda metoderna. Således 

belyser vi samma aspekt på två olika sätt. Svensson och Starrin (1996) benämner detta för 

metodisk triangulering. De framhåller att metodisk triangulering kan bidra till en djupare för-

ståelse, men att detta inte nödvändigtvis leder till en ”objektiv sanning”. Tanken var därför att 

visual card sorting skulle bidra med djupare kunskap och förståelse för företagsledarnas syn 

på och användning av intuition. Dessutom syftade visual card sorting till att få företagsleda-

ren att reflektera över sin kognitiva struktur.  

 

Vid visual card sorting utgick vi dels från vilka beslut som intuition förekommer i och dels 

från vad respondenterna anser att beslut bör baseras på. Syftet med dessa utgångspunkter var 

att jämföra när intuition förekommer respektive hur legitimt intuitiva inslag är vid besluts-

fattande enligt företagsledarna. Legitimiteten kan nämligen utgöra en förklaring till varför 

intuition förekommer eller ej.  

 

Respondenterna fick till en början kategorisera ett antal beslut utifrån vilka de anser att intui-

tion förekommer i. Företagsledarna fick fritt kategorisera en uppsättning beslut utifrån frågan: 

Vid vilka beslut förekommer intuition? För att elementen inte skulle bli för många delades 

denna kategorisering upp i två delar. För att underlätta kategoriseringen för respondenten till-

delades företagsledaren i den första omgången en uppsättning beslut inom olika beslutsområ-

den. Följande element ingick därmed i den första kategoriseringen: personalbeslut, verksam-

hetsbeslut, finansieringsbeslut, prissättningsbeslut, beslut om produkter/tjänster och beslut om 

kunder/leverantörer. I andra omgången fick respondenten kategorisera en annan uppsättning 

beslut. Denna gång tilldelades respondenten följande element: sällan återkommande beslut, 

ofta återkommande beslut, beslut som rör nedskärning, beslut som rör expansion, beslut med 

låg osäkerhet, beslut med hög osäkerhet, beslut med liten relevans och slutligen beslut med 

stor relevans. Dessa skulle återspegla beslutsattributen frekvens, strategisk situation, osäker-

het och relevans. Ovanstående beslutsattribut är valda utifrån befintlig teori. 

 

Risken vid vår studie är att respondenternas syn på intuition skiljer sig från vår. Men eftersom 

företagsledarna fick beskriva sitt resonemang efter att de slutfört varje kategorisering bedömer 

vi att deras syn på intuition kom oss till del.  

 

Respondenterna fick dessutom kategorisera olika beslutsunderlag utifrån frågan: Vad bör ett 

beslut baseras på? Här gjordes ingen uppdelning på olika beslut, då vi ville veta om företags-
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ledarna hade en generell preferens för ett visst beslutsunderlag. Följande element ingick: erfa-

renhet, magkänsla, beräkningar, ställa för- respektive nackdelar mot varandra, nyckelmått, 

samt personliga uppfattningar. Dessa element är tänkta att återspegla intuition respektive 

analys utifrån vår syn på dessa begrepp. Detta innebar att vi inte behövde använda oss av 

begreppen analys och intuition, som dels kan upplevas som väldigt laddade begrepp och som 

dels kan tolkas på många olika sätt. Det är nämligen inte självklart att alla företagsledare 

upplever erfarenhet som grunden till intuition. En företagsledare som inte ser sambandet 

mellan erfarenhet och intuition kan till exempel anse att erfarenhet är legitimt att basera sitt 

beslut på, medan magkänsla inte alls upplevs som legitimt. 

 

 

3.7 Analysmetod 
 

Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer genomförde vi en innehållsanalys. Det innebar att 

vi gick igenom materialet och markerade de delar som var intressanta utifrån vårt syfte och 

vår frågeställning. Därefter klippte vi ut de meningsbärande delarna och placerade dem i 

grova kategorier utifrån vad styckena/delarna behandlade. Därmed kodade vi textmassan och 

organiserade dem i olika grupper. Ryan och Bernard (2003) menar att detta sätt att bearbeta 

det empiriska materialet tillhör den sociologiska traditionen.  

 

Inledningsvis identifierade vi två grova kategorier. Den första kategorin avser dem besluts-

attribut som företagsledarna lyft fram som betydelsefulla med avseende på intuitionens roll. 

Den andra kategorin avser företagsledarnas återberättelser av specifika beslut. Vår analys har 

sedan anpassats utifrån vad materialet avser, då exempelvis företagsledarnas generella syn på 

beslutsattributens betydelse för intuitionens roll analyserats på ett sätt medan företagsledarnas 

återberättelse av specifika beslut analyserats på ett annat sätt. Nedan presenteras analysen av 

dessa två huvudkategorier därför var för sig. 

 

 

3.7.1 Beslutsattribut 
 

För att analysera vilken syn företagsledarna hade på beslutsattributen med avseende på huru-

vida de föranledde intuition eller ej valde vi att kategorisera den del av intervjuerna där 

respondenterna lyfte fram sin syn på detta. Kategorierna utvecklades utifrån de mönster vi 

identifierade i det empiriska materialet. Varje beslutsattribut som berördes under intervjuerna 

kom därav att utgöra en egen kategori. Genom att sammanställa alla företagsledares uppfatt-

ningar om respektive beslutsattribut och dess inverkan på intuitionens roll vid beslutsfattande 

kunde vi jämföra företagsledarnas svar med varandra. Därigenom upptäckte vi skillnader och 

likheter mellan företagsledarnas uppfattningar. 

 

 

3.7.2 Specifika beslut 
 

Inledningsvis fick företagsledarna återberätta ett antal olika beslut som de ställts inför som 

företagsledare i ett mindre företag. Dessa beslut har analyserats utifrån hur intuition respek-

tive analys kommer till uttryck. Denna analys har genomfört med hjälp av den analysmodell 

som vi utvecklat utifrån referensramen och som presenterades i avsnitt 2.5.4 Analysmodell. 

 

Analysmodellen utgjorde ett verktyg för oss att identifiera intuitionens roll i de specifika 

besluten. Likt Blackler et al. (2010) och Inbar et al. (2010) utgår vi från ett antal indikatorer 
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på intuition. Dessa indikatorer återspeglar hur intuition tar sig uttryck i beslutsprocessen och 

därigenom är de ett sätt för oss att avgöra vilken roll intuition spelat i de beslut som företags-

ledarna återberättat. I vissa fall har dessa indikatorer kunnat appliceras till en enskild mening 

eller ett enskilt uttryck, medan det i andra fall är ett övergripande stycken som har tydliggjort 

företagsledarens kognitiva stil. Förutom att identifiera intuitionens roll har vi även försökt 

identifiera vilka beslutattribut som företagsledaren tillskriver det specifika beslutet. Exempel-

vis har de beslut där företagsledaren fört fram att beslutet är viktigt eftersom det får stora 

ekonomiska konsekvenser för företaget kodats som relevanta beslut. I bilaga 4 har vi 

sammanställt samtliga koder/etiketter vi använt oss av vid analysen av de specifika besluten. 

 

I och med att intuition kan förekomma på olika sätt och i olika utsträckning under besluts-

processen gjorde vi en särskillnad av de olika beslutsstadierna. På så sätt kunde dessa stadier 

analyseras såväl separat som i sin helhet. Som nämnts tidigare definierar vi de olika besluts-

stadierna för det initiala stadiet, bedömningsstadiet och choice-stadiet. Tack vare att besluts-

processen har brutits ned blev det därmed möjligt att utläsa förekomsten av intuition i respek-

tive stadium.  

 

Med tanke på att beslut ofta är nära länkade till varandra, där det ena beslutet föranleder det 

andra, var det i vissa fall svårt att särskilja två beslut. Det tydliggjordes bland annat i de fall 

då företagsledarna återberättade ett rekryteringsbeslut av personal. Beslutet att rekrytera och 

valet av vem som skulle rekryteras såg företagsledarna vanligtvis som ett och samma beslut. I 

möjligaste mån har vi dock försökt analysera enskilda beslut i beslutskedjan. 

 

Indikatorerna som vi använt oss av för att identifiera intuitionens roll vid de specifika besluten 

återfinns i vår analysmodell. Indikatorerna är utvecklade utifrån de kännetecken vi lyft fram 

hos intuition respektive analys i referenskapitlet. En del av dessa indikatorer har även visat sig 

tillämpbara i tidigare studier av intuition och dess förekomst vid beslutsfattande (se Blackler 

et al., 2010; Inbar et al., 2010). För att kunna utläsa intuitionens roll har vi dels använt indi-

katorer för intuitiv kognition och dels för analytisk kognition. Genom att både lyfta fram före-

komsten av intuition och analys tydliggörs på så sätt vilken roll intuition fått vid besluts-

fattandet. Har till exempel endast indikatorer på analys identifieras i ett specifikt beslut tolkar 

vi det som ett rent analytiskt beslut, vilket innebär att intuitionen därmed inte spelat någon roll 

överhuvudtaget i beslutfattandet.  

 

För att åskådliggöra hur vi kodat det empiriska materialet ger vi här en beskrivning av hur de 

olika indikatorerna kopplats till företagsledarnas beskrivningar av sitt beslutsfattande. En del 

av dessa indikatorer kan ses som överlappande, såsom objektivitet och regelbaserat i och med 

att båda kan relateras till fastställda kriterier och villkor. Dessa indikatorer ska emellertid inte 

ses som varandras synonymer, då det finns vissa skillnader mellan dem. Se beskrivningarna 

nedan. 

 

 

Indikatorer på intuition 
 

Erfarenhet – då företagsledaren hänvisat till tidigare upplevelser. 

 

Känsla – då företagsledaren hänvisat till (mag)känsla, ex. ”det kändes inte bra”. 

 

Subjektivt – då företagsledaren hänvisat till personliga preferenser och/eller uppfattningar 

alternativt uttryckt frånvara av hårda data. 
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Svårförklarligt – då företagsledaren haft svårt att återge ett tydligt resonemang. 

 

Helhetsbild – då företagsledaren hänvisat till helheten snarare än till olika delar. 

 

Snabbt/automatiskt – då företagsledaren hänvisat till att beslutet gick snabbt att fatta. 

 

Oprecist – då företagsledaren påpekat att utfallen av handlingsalternativen inte är möjliga att 

uttrycka på ett tydligt och tillförlitligt sätt. 

 

 

Indikatorer på analys 
 

Kriterier/villkor – då företagsledaren hänvisat till kravspecifikationer, bankvillkor etcetera. 

 

Objektivt – utvärdering av handlingsalternativ utifrån fastställda villkor/kriterier, alternativt 

att de framkommit förekomst av hårda data, siffror. 

 

Regelbaserat – då företagsledaren tydliggjort att en utvärdering genomförts av handlings-

alternativen utifrån fastställda villkor/kriterier. 

 

Stegvist – då företagsledaren hänvisat till flera olika delar, det vill säga olika aspekter snarare 

än till helheten.  

 

Beräkning – då företagsledaren hänvisat till mätningar, kalkyler, priser etcetera. 

 

Precist – då företagsledaren klargjort att det fanns tydligt uttryckta handlingsalternativ 

och/eller utfall, exempelvis vid en investeringsbedömning. 

 

Tydligt resonemang – då företagsledaren på ett tydligt sätt kunnat återge sitt resonemang. 

 

I samband med visual card sorting tydliggjorde företagsledarna sin syn på intuitionens roll 

vid beslut med olika attribut. Därigenom kunde vi utgå från det när vi analyserade varför 

företagsledarna var intuitiva respektive analytiska vid de specifika besluten. Vi menar således 

att företagsledarnas generella syn i kombination med återberättelserna av specifika beslut gav 

oss djupare kunskap till varför intuition förekommer vid ett visst beslut. I de sammanfattande 

kommentarerna till respektive beslut har vi därför utgått från de resultat vi erhöll från visual 

card sorting för att förklara varför intuition har en viss roll i vart och ett av de specifika 

besluten. På så sätt har vi inte enbart tydliggjort när intuition förekommer utan även försökt 

analysera varför det är så att intuition förekommer i större eller mindre utsträckning vid 

beslutfattandet. 

 

 

3.8 Giltighet och tillförlitlighet 
 

Intuition utgör ett fenomen som inte låter sig kvantifieras och mätas, vilket innebär att vi en-

dast kan identifiera tendenser vad gäller förekomsten av intuition vid olika beslut. Syftet med 

vårt resultat är inte att generalisera det till en större population, utan att utläsa övergripande 

mönster.  
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Vår metod innebar att företagsledarna dels fick återberätta beslut som de ställts inför. Dahm-

ström (2005) påpekar att risken med tillbakablickande undersökningar, det vill säga retro-

spektiva studier, är minnesfel hos respondenten. I och med att vi analyserar intuitionens roll 

utifrån hur företagsledarna beskriver dessa beslut finns det risk för att företagsledarna minns 

fel och att studiens tillförlitlighet påverkats. Dahmström framhåller att sådana minnesfel kan 

beaktas genom att ge respondenten vägledande frågor som hjälper denne att ge mer ”korrekta” 

och utförliga svar. I samband med företagsledarnas återberättelser använde vi oss därför att 

några huvudfrågor som skulle bidra till att respondenten återgav delar från samtliga tre stadier 

vi identifierat i beslutsprocessen (se bilaga 2).    

 

Det finns också risk för att företagsledarna såväl medvetet som omedvetet lämnat ute delar i 

sin redogörelse av dessa beslut (Bryman, 2002). De delar som respondenterna eventuellt läm-

nat ute kan vara intressanta för identifieringen av intuitionens roll, vilket medför att tillför-

litligheten i sådana fall påverkats. En tänkbar orsak till att sådana delar lämnats ute vid 

företagsledarnas återberättelser kan vara att en del av beslutsfattandet skett omedvetet. Dess-

utom finns risk för socialt önskvärda svar (Bryman, 2002). I vår studie finns exempelvis risk 

för att företagsledarna framhållit sitt beslutsfattande som mer analytiska än vad de i själva 

verket var. Analyser anses vanligtvis ha större legitimitet än intuition och det finns således 

risk för att beslutsfattaren försöker legitimera beslut i efterhand genom att komma på logiska 

argument. För att minska risken för socialt önskvärda svar påpekade vi i vårt brev till före-

tagsledarna att tidigare studier visat att intuition förekommer vid beslutsfattande samt att vi 

inte hade för avsikt att värdera deras sätt att fatta beslut på. 

 

Bristen med att respondenterna återberättat specifika beslut är att företagsledarna fått återge 

beslutsfattandet väldigt fritt och vi därmed har haft svårt att få fram vilka attribut som haft be-

tydelse för vilka kognitiva stilar som tillämpats. Däremot har vi här kunnat identifiera hur 

intuition kommer till uttryck i verkliga beslut och hur företagsledarna faktiskt går tillväga då 

de fattar beslut. Vid visual card sorting och övriga intervjufrågor har företagsledarna däremot 

fått uttrycka sin syn på intuition vid beslutfattande mer generellt. I detta fall tvingas respon-

denten själv avgöra intuitionens roll vid olika beslut samt vilka attribut som är betydelsefulla. 

Bryman (2002 s. 174) påpekar att det ibland ”finns en skillnad mellan uppgivet och faktiskt 

beteende”. Den innebär att det företagsledarna gör kan skilja sig från det de påstår sig göra.  

 

Svensson och Starrin (1996) menar att alla metoder har felkällor och de menar därför att flera 

metoder ska tillämpas för att felkällorna ska neutraliseras. Genom att använda de ovanstående 

metoderna har vi haft ambitionen att balansera upp respektive metods brister. Dessutom har vi 

kontrollerat huruvida det empiriska materialet från de båda metoderna är samstämmiga eller 

ej. Påstår till exempel företagsledare X i samband med visual card sorting att han tenderar att 

vara intuitiv vid beslut med hög osäkerhet kan hans svar styrkas med hans återberättelse av 

hur han fattat ett specifikt beslut med hög osäkerhet. Om företagsledaren inte återberättat ett 

beslut med hög osäkerhet har en sådan jämförelse dock inte varit möjlig. Således har vi för-

sökt jämföra företagsledarnas uppgivna och faktiska beteende. 

 

Vid vår analys av de beslut som företagsledarna återberättat utgick vi från vår definition av 

intuition. Med hjälp av vår analysmodell identifierade vi indikatorer på att intuition förekom-

mit vid ett visst beslut. I föregående metodavsnitt 3.7.2 Specifika beslut presenterades hur vi 

definierat dessa indikatorer och kodat det empiriska materialet i syfte att uppnå transparens.  

 

Som nämnts tidigare har en del av de indikatorer vi använt oss av för att identifiera intuition 

respektive analys visat sig tillämpbara i tidigare studier av intuition och dess förekomst vid 
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beslutsfattande. Blackler et al. (2010) såg i likhet med oss hänvisningar till tidigare erfaren-

heter som en indikator på intuition. Inbar et al. (2010) har i sin tur lyft fram att explicita krite-

rier indikerar analys medan oprecisa och personliga preferenser snarare indikerar intuition. I 

och med att vi tagit utgångspunkt från dessa indikatorer vid vår identifiering av intuition 

respektive analys i de specifika besluten har vi haft en ambition att styrka studiens giltighet.  

 

Med tanke på att individuella faktorer också inverkar på individens användning av intuition, 

strävade vi efter att få respondenter med olika bakgrund. Detta har dock inte varit ett uttalat 

urvalskriterium, likt dem kriterium vi ställde upp för att företaget skulle definieras som ett 

mindre företag. Exempelvis återfinns företagen som företagsledarna är verksamma inom i 

olika branscher. Trots vår ambition att uppnå spridning och olikhet mellan respondenterna har 

vi endast intervjuat manliga företagsledare. Förklaringen till det är att de kvinnliga företags-

ledare som vi kontaktade avböjde att delta i studien. Huruvida detta påverkat resultatets gil-

tighet är svårt att uttala sig om, men det är i alla fall värt att påpeka att så är fallet.  
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4 Empiri och analys 
 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet. Detta har dels samlats in 

via semistrukturerade intervjufrågor och dels via metoden visual card sorting. I vissa fall har 

citat omformulerats till ett mer begripligt och korrekt skriftspråk.   

 

Presentationen av empirin har delats upp utifrån om respondenten återgett sin syn på intuitio-

nens roll vid beslutsfattande i allmänhet utifrån beslutets attribut, eller om företagsledaren 

återberättar ett specifikt beslut denne ställts inför. Kapitlet är således indelat i två avsnitt. I det 

inledande avsnittet presenteras och analyseras vilka beslutsattribut som företagsledarna lyft 

fram med avseende på vilken roll intuition får vid beslutsfattande. I det efterföljande avsnittet 

återges och analyseras i sin tur ett antal specifika beslut som företagsledarna återberättat vid 

intervjuerna. För att besvara vilka beslutsattribut som föranleder intuition analyseras dels vil-

ken roll intuition har vid de specifika besluten, och dels vilka beslutsattribut som känne-

tecknar respektive beslut. 

 

 

4.1 Beslutsattribut 
 

Nedan presenteras företagsledarnas syn på ett antal beslutattribut och deras betydelse för 

vilken roll intuition får vid beslutsfattande. I avsnitt lyfter vi fram skillnader och likheter i 

företagsledarnas svar samtidigt som vi presenterar citat som tydliggör företagsledarnas 

uppfattningar. Vi ställer dessutom våra resultat i relation till tidigare studier och teorier. De 

olika företagsledarnas syn på respektive beslutattribut och dess inverkan på intuitionens roll 

vid beslutsfattande presenteras här var för sig. 

 

 

4.1.1 Beslutsområde  
 

Beslutsområde avser om beslutet avser personal, finansiering, kunder eller leverantörer, före-

tagets produkt-/tjänsteutbud etcetera. En del företagsledare lyfte fram att personalbeslut kan 

skilja sig mycket åt, då personalbeslut innefattar ett brett spektrum av beslut som avser perso-

nal. Till exempel får ett beslut som avser rekrytering av personal större konsekvenser för 

företagets verksamhet än vad ett beslut får som avser huruvida en medarbetare ska få semester 

en viss vecka eller ej. Därav framhöll dessa företagsledare att beslutets relevans oftast är mer 

avgörande för vilken roll intuition får vid beslutsfattande än vilket beslutsområde det rör sig 

om. En av företagsledarna kopplade beslutets relevans till beslutsområde på följande sätt:  

 
”Verksamhetsbeslut, finansieringsbeslut och personalbeslut, där är det mycket mindre 

intuition överhuvudtaget. Verksamhetsbeslut är ju som jag ser det lite större beslut […]. 

Finansieringsbeslut är ju samma sak. […] Personalbeslut är väl det som vi gått på mest 

nitar under åren, så där är vi väldigt noga med att anlita rekryteringsbyrån för ganska 

många olika uppgifter. Det kan vara att samla in personal för att sedan utvärdera, ta 

fram kandidater, tycka till om kandidaterna. […] Där använder vi då, ska jag säga, lite 

intuition idag.” 

(Företagsledare B) 

 

Enligt flera företagsledare blev dock intuitionens roll traditionellt sett stor vid beslut som av-

såg personal på grund av att människor var inblandade och det därmed sällan fanns hårda och 
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objektiva data att tillgå. Likaså lyftes kund- och leverantörsbeslut fram på ett likartat sätt då 

dessa beslut också involverar människor. Vid dessa beslut ansågs dock förekomsten av hårda 

och objektiva data vara större vilket medförde att intuitionens roll inte blev lika påtaglig som 

vid personalbeslut. Bland annat genomför företagsledare A kreditbedömningar av sina kunder 

och leverantörer. Prissättningsbeslut beskrevs delvis som intuitiva, då prismallar endast appli-

ceras i viss utsträckning. En viss avvägning och intuition används också för att sätta lämpliga 

priser. Företagsledare F menade exempelvis att ingen fullständig information finns att tillgå 

om utbuds- och efterfrågekurvan och att intuitionen således har en roll att spela även vid pris-

sättningsbeslut. Vid finansieringsbeslut ansåg företagsledarna att intuitionens roll var som 

minst. Motiveringen till detta var att det vid finansieringsbeslut finns hårda och objektiva data 

att tillgå, vilket möjliggör analyser.  

 

Några av företagsledarna uttrycker sin syn på finansieringsbeslut respektive personalbeslut på 

följande sätt: 

 

”Finansieringsbeslut […] där är det mycket ettor och nollor och procent. […] I per-

sonalbeslut finns det nästan inga hårda data, där får man gå helt och hållet på intuition 

eller väldigt mycket på intuition. Man får titta på vad personen har för record […]. En 

oerhört viktig sak är ju referenser. Men också referenser får man bedöma. Vad är de 

här referenserna värda? Det är inte alltid de är värda så mycket, har man fått lära 

sig.”  

(Företagsledare F) 

 

”Det jag inte kan se så mycket intuition i är finansiering. […] Det är mera faktabaserat. 

[…] Personalbeslut, det är lite, det är lite mjukare fakta, lite intuitivt. […] Så det ligger 

en bit ut på intuitionsskalan, ett personalbeslut. Det hör hemma där, medan finansie-

ringen tycker jag är rent objektiv.” 

(Företagsledare A) 

 

Enligt Inbar et al. (2010) och deras teori om task cuing föranleder beslut som upplevs som 

objektiva och analysliknande beslutsfattaren att genomföra en analys. På samma sätt antas 

subjektiva beslut vara intuitionsliknande och därmed föranleda beslutsfattaren att använda sin 

intuition. Vi finner således visst stöd för teorin om task cuing då företagsledarna tenderar att 

ge intuition en större roll vid personalbeslut än vid finansieringsbeslut. Anledningen tycks 

vara att personalbeslut anses vara subjektiva och bestå av mjukare fakta, medan finansierings-

beslut upplevs som objektiva och bestående av hårda data.  

 

 

4.1.2 Frekvens  
 

Beslutets frekvens avser hur ofta återkommande beslutet är. En del företagsledare menade att 

det inte är avgörande för dem om beslutet återkommer ofta eller sällan med avseende på 

vilken roll intuition får vid beslutsfattandet. Återigen lyfter företagsledarna fram att det främst 

är beslutets relevans som avgör intuitionens roll.  

 

”Beslut som är sällan återkommande. […] Det beror på vilken typ av beslut det är men. 

[…] Det beror på digniteten här. Det kan vara ett stort beslut som är sällan återkom-

mande.”  

(Företagsledare C) 
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”Ofta och sällan tror inte jag är så himla viktigt, men jag tror det man ofta gör är jag 

rätt så säker på att där har man en vettig bas för dem besluten.” 

(Företagsledare A) 

 

Andra företagsledare lyfte dock fram att beslut som återkom ofta fattades oreflekterat och på 

rutin utifrån deras tidigare erfarenheter. Dessa ofta återkommande beslut sker därmed 

oreflekterat och upplevs som säkra då utfallen av dessa beslut är väl kända. Företagsledare B 

anser att sådant rutinmässigt beslutsfattande inte är intuition, utan snarare erfarenhet.  

 

”Beslut som är ofta återkommande där används ingen intuition alls. Utan då har vi nog 

tänkt igenom det hela. Ofta är det ju sådana här beslut som är ofta återkommande, då 

har man ju någon erfarenhet från hur det gick förra gången”  

(Företagsledare B) 

 

Likt Beach och Mitchell (1978) betraktar vi emellertid vanor och rutiner som en form av non-

analytic det vill säga icke-analys. Salas et al. (2010) betonar dessutom att individer har 

benägenhet att använda expertise-based intuition i de fall då de sedan tidigare har tillräcklig 

kunskap. Att betrakta vanor och rutiner som expertise-based intuition innebär således att 

intuitionen får en mer betydande roll då företagsledarna fattar beslut som återkommer ofta, 

eftersom företagsledarna har relevanta erfarenheter från liknande situationer. Trots respon-

denternas uppfattning om att detta inte är intuition, definierar vi i likhet med Beach och 

Mitchell (1978) samt Salas et al. (2010) inte det som analys, utan som expertise-based intui-

tion.  

 

Företagsledare E och D tydliggör i sin tur att ofta återkommande beslut upplevs som mer 

säkra än sällan återkommande beslut.  

 

”Vid beslut som har liten osäkerhet och som sker ofta låter man intuitionen få styra 

utan att man tänker på det.  […] Beslut med högre grad av osäkerhet, som sker mer 

sällan, kräver mer eftertanke.”   

(Företagsledare E)  

 

”I ofta återkommande beslut då vet man ju. Du sätter nyckeln i låset varje dag. Du vet 

ungefär vad som kommer att hända.” 

(Företagsledare D) 

 

Clark och MacKaness (2001) betonar att då individen utgår från tidigare erfarenheter kan 

hon/han få en känsla av att ha kontroll. Detta kan medföra att företagsledaren upplever att 

osäkerheten är lägre än vad den faktiskt är, vilket i sin tur kan medföra att hon/han tillförlitar 

sig för mycket på sin förmåga att fatta korrekta beslut. Det innebär således att beslut som är 

ofta återkommande kan upplevas som säkra, fastän så inte är fallet. 

 

 

4.1.3 Strategisk situation, offensiv respektive defensiv  
 

Beslutets strategiska situation avser om beslutet är offensivt eller defensivt, det vill säga om 

det avser expansion eller nedskärning. Företagsledarna framhöll att intuitionen får mindre 

betydelse vid beslut som är av defensiv karaktär. Det beror på att nedskärningar inte är något 

de eftersträvar, utan snarare tvingas till, och att de därmed vill förlita sig på analyser. Dess-

utom tydliggör de att defensiva beslut vanligtvis behöver legitimeras inför andra, såsom inför 
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anställda, kunder, leverantörer etcetera. Inbar et al. (2010) påpekar att analytiskt besluts-

fattande vanligtvis anses ha bättre legitimitet än intuitivt beslutsfattande, vilket kan förklara 

varför företagsledarna väljer att använda analys vid defensiva beslut. En anledning till att 

analys upplevs som mer legitimt kan enligt Klein (1999) vara att intuitiva beslut är svåra att 

förklara, då de baserar sig på en omedveten kognitiv process utifrån individens tidigare erfa-

renheter. Analytiska beslut är däremot lättare att förklara för omgivningen och kan på så sätt 

bidra till förståelse för företagsledarens val.  

 

Vad gäller offensiva beslut, det vill säga beslut som avser satsningar, lyfte företagsledarna 

fram osäkerhetsaspekten. De menade att de upplevde offensiva beslut som osäkra i och med 

att besluten avser framtiden och utfallen därav är mycket ovissa. Vid offensiva beslut får så-

ledes intuitionen en mycket större roll än vid defensiva beslut. Det är samtidigt mer mjuk 

information vid offensiva beslut än vid defensiva beslut. Ett resonemang som överensstämmer 

med Häckners (1985) resultat om att företagsledare använder mjuk information vid offensiva 

beslut, medan de föredrar hård data vid defensiva beslut.   

 

”Beslut som avser nedskärningar är tufft. Och där har vi precis faktiskt haft en variant 

där vi konstaterade att vi har för många copywriters. […] Det är väl underbyggt. Här 

får vi inte gå på magkänsla. Aldrig magkänsla vid beslut om nedskärningar. […] Dels 

för att det känns omoraliskt. […] Beslut om expansion är ju lite mera intuitivt. […] Då 

är det mera okej. Det är mer mage här.” 

(Företagsledare C) 

 

”Beslut som avser nedskärning där är det ofta väldigt lite magkänsla, där är det väldigt 

mycket svarta siffror. […] De andra är beslut som avser expansion, vilket är ett stort 

osäkerhetsmoment och mycket känsla, driv och förväntningar […] och då blir det intui-

tion.”  

(Företagsledare G) 

 

Företagsledare B särskiljde sig lite från övriga företagsledare då han menade att nedskär-

ningsbeslut är beslut som han upplever som obekväma och snabbt ville få överstökande. Detta 

medför att han tillåter sig att använda sin intuition vid dessa beslut. Eftersom intuition är en 

snabb kognitiv process medför det således att besluten går snabbt att fatta.  

 

”Sen när det gäller beslut om nedskärning så är det helt klar att det används intuition 

och kanske inte jättemycket smarta genomtänkta beslut. Och kanske inte alltid att man 

har räknat igenom vad som är den smartaste nedskärningen. Då skjuter man gärna från 

höften. Det beror på att man liksom är otrygg i den situation som är. Och att man 

snabbt vill få till förändringar. Och då tror jag att man inte alltid tänker igenom vad 

man beslutar sig om.” 

(Företagsledare B) 

 

4.1.4 Osäkerhet  
 

Osäkra beslut avser beslut där utfallen av de handlingsalternativ beslutsfattaren beaktar är 

ovissa. Flera företagsledare har lyft fram att ingen kan förutspå framtiden, då framtiden endast 

kan utvisa vad som sker. Dessa företagsledare menar att de av den anledningen måste tillför-

lita sig mer på sin intuition vid beslut som de upplever som osäkra, då en fullständig analys 

inte är möjlig i dessa fall.  

 



 

42 

 

”Det finns ju ingen fullständig beslutsinformation, det har man ju aldrig, och man har 

ju aldrig något facit i förväg. […] Låg osäkerhet då är det lite mer fakta.[…] Hög osä-

kerhet då är det lite fakta och mycket intuition”  

(Företagsledare A) 

De företagsledare som fört fram osäkra beslut på detta sätt menar således att osäkerheten är 

något som du som beslutsfattare får leva med och som du inte kan göra så mycket åt. Det 

finns dock företagsledare som för fram att de försöker göra osäkra beslut mer säkra genom att 

ge intuitionen en mindre roll vid beslutsfattandet till fördel för analys. Dessa företagsledare 

förutsätter emellertid att tillförlitlig information finns att tillgå som kan reducera osäkerheten. 

Frågan är hur detta är möjligt om sådan information inte existerar? Dessa företagsledare tycks 

associera osäkerhet med okunskap och att det är möjligt för dem att öka sin kunskap via ana-

lyser. Det innebär att de försöker samla på sig så mycket information som möjligt och därefter 

analysera den utifrån kriterier och villkor.  Anledningen till att intuitionen får en mindre roll 

vid osäkra beslut är att analyser då genomförs i syfte att reducera graden av osäkerhet. Exem-

pelvis beskriver företagsledare B att han upplever det som osäkert att rekrytera personal, 

vilket medfört att hans företag idag anlitar rekryteringsfirmor som utformar kravspecifika-

tioner och hjälper dem med rekryteringsprocessen. Han påpekar dessutom att de från början 

genomförde nyanställningar internt på företaget och att de i dessa fall till stor del gick på 

magkänsla, men då de inte blev nöjda med resultatet av dessa anställningar har de försökt 

minska intuitionens roll genom att gå över till ett mer analytiskt tillvägagångssätt. 

 

”Beslut som har hög osäkerhet, där försöker vi nog skaffa oss mer information för att 

minska osäkerheten. Så där tror jag inte det används så mycket intuition överhuvud-

taget.”    

(Företagsledare B) 

 

”Beslut som har hög osäkerhet, […] då måste man analysera. Inte så himla mycket 

intuition där.”  

(Företagsledare C) 

 

 

Att analys tenderar att förekomma vid osäkra beslut, eftersom osäkerheten behöver vägas upp 

av analys, är en uppfattning som även Van Cauwenbergh et al. (1996) kom i kontakt med i sin 

studie på stora företag. Därigenom blir det tydligt att analyser uppfattas reducera graden av 

osäkerhet, medan intuition snarare upplevs öka osäkerheten. 

 

 

4.1.5 Relevans  
 

En vanlig uppfattning bland företagsledarna var att ju mer relevant beslutet är, det vill säga ju 

större konsekvenser beslutet får för verksamheten eller dess omgivning, desto mindre roll får 

intuition vid beslutsfattandet. Den betydelse som beslutets relevans har enligt företagsledarna 

kan relateras till Huysmans (1970), som lyft fram beslutets relevans som en avgörande faktor 

för vilken kognitiv stil som anammas vid beslutsfattande. 

 

”Ja alltså, man chansar inte på den typen av saker [relevanta beslut]. Alltså beslut som 

har stor relevans är ofta förknippade med expansion, som är förknippade med kostna-

der. Så investeringar, då vill man vara ganska säker.”  

(Företagsledare B)  
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Företagsledarna för även fram att analyser tar för mycket tid vid mindre relevanta beslut, vil-

ket föranleder dem att då ge intuitionen en större roll. Bland annat uttrycker de det på följande 

sätt:  

 

”Är det liten relevans, då går man på magkänsla. Herregud, det får hellre bli fel. Det 

gör inget. […] Bolla inte runt ett litet problem, som har liten relevans, för länge. Det 

tar bara energi. […] Och dem som har liten relevans dem kan vi ta beslut om direkt.”   

(Företagsledare C) 

 

”Beslut som har lite relevans, där kan jag väl känna att det inte spelar så stor roll om 

genomslaget inte är så stort.” […] Stor relevans där försöker jag tona ner intuition. Är 

det liten relevans så spelar det ju inte så stor roll. Man orkar ju inte tänka noga på allt. 

Då tar vi det med ett magbeslut.”  

(Företagsledare A) 

 

Dessutom har flertalet företagsledare tydliggjort att triviala beslut såsom val av gem, pappers-

handdukar, pennor och bord inte är så viktiga för deras verksamhet och att de därför inte läg-

ger ned så mycket tid på sådana triviala beslut. Däremot lägger de ned mer tid på att fatta be-

slut som är av strategisk karaktär, såsom förvärv av bolag etcetera. 

 

”Det är också frågan om vad beslutet handlar om. Om vi ska köpa in pappershand-

dukar till toaletten eller om vi ska köpa en ny firma i Stockholm.”  

(Företagsledare F) 

 

Företagsledarna ger dessutom uttryck för att de inte behöver legitimera beslut med liten rele-

vans inför andra. Detta kan förklara varför företagsledare tenderar att vara mer intuitiva vid 

sådana beslut som inte bedöms få så stora konsekvenser, då en underliggande uppfattning hos 

företagsledarna är att analys är mer legitimt än intuition. Klein (1999) i sin tur hävdar att intu-

ition fått lägre legitimitet på grund av att det är svårt att förklara för sin omgivning vad 

beslutet faktiskt baseras på då intuition ligger till grund för beslutsfattandet. 

 

”Ju mer grundligare man kan analysera någonting ju bättre är det. Snabba beslut, är 

kanske inte alltid genomtänkta.”  

(Företagsledare B) 

 

 

”Jag tvingas vara väldigt analytisk eftersom jag har det jobb jag har. Dels som con-

troller, redovisningschef och dels som VD tvingas man ta ett djupt andetag och tänka en 

gång till, analysera lite grann.”  

(Företagsledare A) 

 

 

4.2 Specifika beslut 
 

I detta avsnitt presenteras och analyseras de specifika beslut som företagsledarna återberättat. 

Varje beslut återges utifrån hur det uppkom, hur företagsledaren bedömde, resonerade kring 

beslutet samt hur företagsledaren slutligen valde handlingsalternativ. Uppdelning har skett 

utifrån varje företagsledare, vilket innebär att de beslut som företagsledare A återgett presen-

teras och analyseras separat från de beslut som företagsledare B återgett etcetera. I och med 

att en av företagsledarna valde att inte återberätta några specifika beslut som han ställts inför i 
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sin roll som företagsledare är det endast sex stycken företagsledare som innefattas i detta av-

snitt.  

 

Viktigt att påpeka är att vi endast återger delar av företagsledarnas beskrivningar av nedan-

stående beslut utifrån beskrivningarnas relevans för vårt syfte och vår forskningsfråga. Analy-

sen har skett utifrån den analysmodell som utvecklades och presenterades i avsnitt 2.5.4 

Analysmodell. Utifrån de indikatorer som presenteras i denna modell har förekomsten av 

intuition och analys identifierats i beslutsprocessens tre stadier. Dessutom har de 

beslutsattribut som kunnat utläsas vid återberättelserna kodats. 

 

 

4.2.1 Företagsledare A 
 

Personalbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Företagsledare A berättar om när han anställde en försäljningschef till företaget. (Offensivt 

beslut) Företagsledare A beskriver varför han valde att anställa en försäljningschef på föl-

jande sätt: ”Jag var försäljningschef också och det vart lite väl många roller att spela, så jag 

ville ha någon som höll i försäljningen. Jag blev jättekluven, jag räckte inte till.” (Subjektivt) 

”Jag pysslar med ekonomifrågor och försäljning i huvudsak. Så var jag chef också då och jag 

räckte inte till. Jag var tvungen att ha avlastning.” (Subjektivt) ”Jag kände att jag inte orkade 

helt enkelt och jag jobbade helt enkelt för mycket och jag trodde att någon som kunde sälj 

skulle kunna göra det här bättre. Någon som hade lyckats som försäljare.” (Känsla; Subjek-

tivt) 
 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare A framhåller att hans företag tog hjälp av en rekryteringsfirma då de anställde 

en försäljningschef. Rekryteringsfirman utformade en kravspecifikation utifrån företagets 

önskemål. (Kriterier/villkor) Företagsledare A menar att de gick mycket på de sökandes CV 

(Regelbaserat) Dessutom vägde han in det personliga mötet vid anställningsintervjuerna. 

(Subjektivt) CV:t skulle visa att personen var duktigt som försäljare och ”gjort succé” samt 

att personen var en duktig chef. (Regelbaserat) 

 

Företagsledare A betonar att beslut som rör nyanställningar är väldigt ”välgrundade” och 

”ruskigt viktiga”, då ”man knyter upp sig för en minst en halv miljon per person och år i ett 

antal år och det är ett elände att byta personal”. (Relevant beslut) Han för även fram att det är 

betydligt enklare att anställa personal för kortare uppdrag samt till tjänster som inte kräver 

lika mycket kompetens. 

 

Efter att företaget beslutat sig för att anställa en försäljningschef började personer kontakta 

företagsledare A och tipsa om att hans företag borde anställa bekanta till dem. Företagsledare 

A nämner en person som han reagerade över. Såväl hans chef som en reklambyrå försökte 

med alla medel få personen anställd hos företagsledare A. Det medförde att företagsledare A 

”drog öronen åt sig”, och valde att inte gå vidare med personen ifråga. Företagsledare A ansåg 

att detta gav dåliga indikationer och hans slutsats var därför ”att det är något som inte stäm-

mer här”. (Känsla)  
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Efter att en stor del av ansökningar sållats bort utifrån CV och personligt brev var det endast 

två kandidater som var tänkbara för tjänsten som försäljningschef, en manlig sökande och en 

kvinnlig sökande. Till anställningsintervjun kom den kvinnliga sökanden olämpligt klädd, 

vilket företagsledare A inte uppskattade. ”Man klär sig inte så.” ”Det gör man inte på ett för-

sta besök.”  Företagsledare A menade att hennes utseende inte var passande för branschen då 

det skulle ge fel intryck till företagets kunder. (Subjektivt) I hennes CV uppmärksammade 

företagsledaren dessutom att hon hade kunder istället för tidigare chefer som referenter. ”Det 

är en jättevarningssignal”. (Känsla) Företagsledare A säger att han ”känner typen”. (Erfa-

renhet) Företagsledare A framhåller även att han sedan tidigare har dåliga erfarenheter av att 

anställa personer som endast varit anställda kortare perioder hos tidigare arbetsgivare, vilket 

var fallet med den kvinnliga kandidaten. En gång anställde han en säljare med endast kortare 

anställningar i bagaget. ”Det tog drygt ett år så lämnande han. Det är något i personligheten 

mer, det sitter där.” (Erfarenhet) Det fanns dessutom ytterligare ett skäl till att företagsledare 

A upplevde att den kvinnliga sökanden troligtvis inte skulle bli långvarig på hans företag om 

hon blev anställd. Vid intervjun framhöll hon nämligen att anledningen till att hon ville sluta 

på sitt nuvarande jobb var att hon inte fått den befattning hon velat ha där. ”Jaha, tänkte jag, 

det är väl klart, händer väl här också efter ett år eller två.” (Känsla)    

 

Choice-stadiet 
 

Den person företagsledare A valde att anställa som försäljningschef valdes på grund av att 

”kravspecifikationen uppfylldes i väldigt hög grad”. (Regelbaserad; Kriterier/villkor) Dess-

utom bekräftades att han var lämplig för tjänsten i det personliga mötet. Företagsledare A 

begärde även referenser på honom. Sammantaget ”verkade det som väldigt mycket stämde”. 

(Känsla; Helhetsbild) 
 

Sammanfattande kommentar 
 

Initialt uppkom beslutssituationen av en känsla av att ”tiden inte räcker till”. Initiala stadiet 

karaktäriseras därmed av intuition då företagsledare A ger uttryck för subjektivitet. Däremot 

byggde företagsledarens bedömning på analys då han utgick från CV:t, det vill säga tydliga 

kriterier. Samtidigt får företagsledarens bedömning stora inslag av intuition då han ständigt 

uttrycker vilken (mag)känsla han hade för respektive kandidat. Slutligen fattade företags-

ledaren ett beslut baserat på såväl CV:t som subjektiva uppfattningar i form av personliga 

preferenser. Vi tolkar detta som att intuitionen och analysen pekade på samma handlingsalter-

nativ då företagsledarens (mag)känsla för respektive kandidat stämde överens med kravspeci-

fikationen. Därigenom uppstod ingen konflikt mellan de kognitiva stilarna, något som Sloman 

(1996) och Inbar et al. (2010) påstår kan uppkomma då analysen och magkänslan säger emot 

varandra. På så sätt ger företagsledaren uttryck för både intuition och analys i choice-stadiet. 

 

I och med att beslutet förorsakar stora kostnader, och därav var relevant, kan det finnas anled-

ning för företagsledaren att göra en grundlig analys. Företagsledare A uttrycker nämligen att 

”kortare anställningar” inte är lika välgrundade som en ”längre anställning” eftersom företaget 

i det senare fallet ”knyter upp sig om cirka en halv miljon”. Företagsledare tydliggör på så sätt 

att ju större de ekonomiska konsekvenserna är av ett handlingsalternativ desto mer analytiskt 

blir beslutet. Att företagsledaren i detta fall grundade sitt beslut på analys kan bero på att 

beslutet upplevdes som just relevant. Däremot karaktäriserades beslutet av subjektivitet då 

beslutet avsåg individer och inslag av intuition förekom således. Detta kan förklaras utifrån 

det resonemang Inbar et al. (2010) för fram om att intuitionsliknande attribut, såsom subjekti-

vitet, föranleder användning av intuition. 
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Finansieringsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Företagsledare A berättade om hur han gått tillväga vid ett beslut som avsåg vilket leasing-

bolag företaget skulle anlita vid finansieringen av två enheter för datorlagring. Företagsleda-

ren uppskattar att dessa enheter kostade ”en halv miljon till en miljon”. Eftersom företaget har 

”massor av dokument”, det vill säga ”oerhörda mängder datalagringar”, behövdes verkligen 

dessa lagringsenheter för verksamheten enligt företagsledaren. (Relevant beslut; Subjektivt)  

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare A valde att finansiera detta inköp med hjälp av leasing då han ville ”skona 

kassan lite grann”. Dessutom förde han fram att ”det var lågräntetider, så leasing var ruskigt 

billigt”. (Beräkning) Företagsledare A beskriver att han ”tog in två leasingofferter”, vilka 

hade ”exakt samma villkor”. ”Samma initial betalning, samma tidslängd, samma restvärde, 

allt lika.” (Precist; Regelbaserat; Beräkning; Objektivt) 

 

Choice-stadiet 
 

Valet föll på det billigaste alternativet. (Objektivt; Regelbaserat) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Beslutet uppkom till följd av att företagsledare A upplevde att de behöver lagringsenheter till 

verksamheten. Detta baserades inte på hård fakta utan snarare på företagsledarens subjektiva 

uppfattning av att detta behövdes. På så sätt uppkom beslutssituationen på intuitiva grunder. 

Däremot baserades själva bedömningen av beslutet på en renodlad analys, då företagsledaren 

endast uttrycker villkor och beräkningar som grunden till beslutsfattandet. Likaså baserade 

företagsledaren sitt val av handlingsalternativ på analys då han utgick från sina beräkningar 

och valde det alternativ som var billigast. Hammond (1996) hävdar dock att analytiska beslut 

sällan förekommer i sin renaste form. Trots Hammonds påstående framstår detta beslut som 

väldigt renodlat analytiskt, bortsett från att själva beslutssituationen uppkom på intuitiva 

grunder.  

 

Att företagsledaren i detta fall var analytisk i bedömningsstadiet och choice-stadiet kan bero 

på att det fanns hård fakta att tillgå. Samtidigt ger företagsledaren uttryck för att beslutet var 

relevant i och med att enheterna skulle kosta ”en halv miljon till en miljon”. I och med att 

beslutet var relevant och det fanns möjlighet att göra en analys tenderar företagsledaren såle-

des att göra en välgrundad bedömning.  

 

 

Produkt-/tjänstebeslut  
 

Initiala stadiet 
 

Företagsledare A återger ett beslut som avsåg huruvida de skulle utveckla en ny tjänst eller ej. 

(Offensivt beslut) Han tydliggör att: ”Det började som en kundförfrågan”, då beslutet upp-

kom på grund av att en kund kontaktade företaget och frågade om de kunde ”hjälpa dem med 

ärendehantering”. (Yttre faktor) 
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Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare A menar att de bedömde att det fanns en efterfrågan på tjänsten ärendehanter-

ing utifrån följande resonemang: ”Frågar den här kunden efter det så är det andra som behöver 

det och då kommer det snart öppnas en marknad här och då kommer det gå att tjäna pengar 

här också.” (Subjektivt) ”Här är det mycket magkänsla och naturligtvis en förståelse av att 

det här behövs.” (Känsla) 

 

Företagsledaren upptäckte att företagets konkurrenter hade en dyrare och mer komplicerad 

lösning än vad de skulle kunna erbjuda sina kunder. ”Vi kan ge dem betydligt enklare lös-

ningar som är lika bra.” (Subjektivt) ”Vi såg ju en möjlighet och vi tänkte att vi har en jätte-

bra produkt idag och vi skulle vilja ha en till, så har vi ett ben till att stå på”. (Subjektivt) 

 

Choice-stadiet 
 

De valde att börja utveckla en tjänst för ärendehantering, vilket baserade sig på ”ett ganska 

snabbt beslut i huvudet”. (Snabbt) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Beslutet uppkom då en kund efterfrågade en viss tjänst, och på så sätt var det en yttre faktor 

som initierade beslutet. I både bedömningsstadiet och choice-stadiet tenderar företagsledare A 

att vara mer intuitiv då han ständigt tydliggör sin subjektiva uppfattning om situationen. 

Företagsledare A säger dessutom själv att beslutet baserades på ”mycket magkänsla”. Sam-

tidigt poängterar företagsledaren att beslutet gick snabbt att fatta vilket indikerar att intuitio-

nen fått stor betydelse vid beslutsfattandet då intuition ”ger snabba svar”. 

 

Då beslutet avsåg expansion, det vill säga ett offensivt beslut, saknas i många fall möjligheten 

att göra en analys eftersom det inte går att göra en korrekt bedömning av framtiden, då det 

saknas hård fakta att basera bedömningen på. Inbar et al. (2010) hävdar nämligen att då den 

information som finns att tillgå är oprecis föranleder det beslutsfattaren att använda intuition. 

Företagsledare A uttrycker själv att det krävs en ”förståelse av att det här behövs” och att ”här 

är det mycket magkänsla”.  

 

 

Kund-/leverantörsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Beslutet gällde huruvida företagsledare A skulle göra sig av med en leverantör eller ej. 

(Defensivt beslut) Företagsledare A hade nämligen identifierat att en av deras leverantörer 

hade mycket dålig kreditvärdighet. Detta upptäcktes vid en av företagsledarens rutinmässiga 

granskningar. Företagsledare A erhåller nämligen utskick från UC varje dag avseende kredit-

värdigheten hos kunder, leverantörer och konkurrenter. (Regelbaserat; Objektivt) 

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare A valde att granska leverantörens revisionsberättelse och upptäckte då att den 

var oren. Han försökte då ”ta reda på vad det beror på”. Han ”ringde även upp leverantören 

och frågar: Vad är det här för någonting?” Men leverantören kunde inte ge någon förklaring. 

Företagsledare A fick reda på att leverantören ”riskat hela bolagets existens” genom att ha 

”skrapat ihop varenda krona han kan komma över” och ”köpt aktier i ett obskyrt bolag”. Det 
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gav företagsledare A en ”riktigt, riktigt dålig känsla”. (Känsla) 

 

Företagsledare A funderade också på om de skulle tappa kunder på att byta leverantör, då de 

hade ett joint venture tillsammans. Företagsledaren bedömde dock att de tjänade lite pengar 

på de kunder som berördes av samarbetet med denna leverantör. (Beräkning) Dessutom 

framhöll företagsledaren att han bedömde det som riskfyllt att fortsätta samarbetet med leve-

rantören då det kunde leda till att hans eget företag fick dåligt rykte. (Subjektivt)  

 

Choice stadiet 
 

Eftersom leverantören inte förstod att hans aktieköp var olämpligt då företagsledare A ringde 

och pratade med honom, beslutade sig företagsledare A för att byta leverantör. Beslutet base-

rade sig även på att leverantörens agerande gav honom en ”riktigt, riktigt dålig känsla”. 

(Känsla) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

En diskrepans mellan faktisk och önskvärd kreditvärdighet hos leverantören medförde att 

beslutssituationen uppkom. Företagsledaren ifrågasatte därmed samarbetet med sin leverantör. 

Beslutet uppkom sålunda till följd av en analys. Däremot fick företagsledaren en känsla av att 

leverantören inte kommer att kunna sköta sina framtida åtaganden då han ”riskat hela bolagets 

existens”. Bedömningen ger därmed utryck för intuition då företagsledarens (mag)känsla sade 

att de inte borde fortsätta att samarbeta med leverantören. Bedömningen är emellertid inte 

enbart intuitiv utan får även inslag av analys då företagsledaren gjorde beräkningar av förlus-

terna vid en uppsägning av samarbetet. Företagsledare A ger sålunda uttryck för det 

Hammond (1996) benämner för oscillation, där företagsledaren pendlade mellan de båda kog-

nitiva stilarna under bedömningsstadiet.  

 

Företagsledare A säger att situationen var ”riskfylld” då samarbetet kunde leda till ett dåligt 

rykte för det egna företaget. Den otrygga situationen kan tänkas ha föranlett ett intuitivt beslut 

då ett sådant beslut enligt Blackler et al. (2010) ger snabba svar. I denna situation var före-

tagsledare A relativt intuitiv vilket kan förklaras utifrån att företagsledaren snabbt ville undgå 

denna ”riskfyllda” situation. Likaså kan nedskärningar vara obekväma av den anledningen att 

de inte enbart påverkar det egna företaget, utan i detta fall även påverkade berörd leverantör 

och kund.  

 

 

4.2.2 Företagsledare B 
 

Personalbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Företagsledare B berättar att behovet av att rekrytera en ny person uppkom då en säljare, som 

jobbat i företaget i ungefär tre år, sade upp sig. (Yttre faktor) I och med uppsägningen be-

hövdes därmed en ny person som kunde ersätta den gamla säljaren. 

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare B hävdar att ”de flesta beslut fattar man ju själv”, men att större beslut ofta 

fattas i ledningsgrupp, vilket skedde i detta fall. (Relevant beslut) I det här fallet skulle en 
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person ersättas och det var egentligen inget att fatta beslut om, utan beslutet handlade snarare 

om vem de skulle anställa. Slutligen valde de att anlita en rekryteringsbyrå för att hitta poten-

tiella kandidater. Rekryteringsfirman valde i sin tur ut två lämpliga kandidater som företags-

ledare B sedan fick träffa.  

 

Med hjälp av underlaget från rekryteringsfirman för respektive kandidat kunde företagsleda-

ren fatta ett beslut om vem av kandidaterna som skulle anställas. Företagsledare B säger att 

”jag gick nästan helt och hållet på rekryteringsbolagets underlag”. (Kriterier/villkor; Objek-

tivt; Regelbaserat) ”Jag tycker personligen att det är ganska svårt att rekrytera, framförallt 

försäljare.” (Osäkert beslut) Vidare menar företagsledare B att rekryteringsfirmornas under-

lag ger ett brett underlag på många olika områden, och påpekar samtidigt att det är detta de 

betalar rekryteringsfirmorna för, det vill säga att hitta en person som passar bäst i deras före-

tag. 

 

Personen som rekryteringsfirman valde ut som kandidat nummer ett hade lite mer erfarenhet 

av försäljning och var lite äldre än kandidat nummer två. (Objektivt; Regelbaserat) Sam-

tidigt hade kandidat nummer ett haft större ansvar i tidigare anställningar än vad nummer två 

hade. (Objektivt; Regelbaserat) Kandidat nummer två var därav något mer osäker. (Osäkert 

beslut)  
 

Vid val av kandidat hade företagsledare B svårt att tydligt yttra sig om kandidat nummer två: 

”nej, nummer två är det svårt att säga” ”CV:t var lite flyktigt. Han hade inte stannat så länge 

på olika anställningar. Det fanns massa olika punkter som inte kändes bra... Men han gav ju 

förklaringar till alla de här punkterna, men det kändes ändå som om det inte riktigt...”. (Svår-

förklarligt) Företagsledare B berättar vidare att han förstod varför kandidaten blev nummer 

två i rekryteringsfirmans rekommendation: ”jag förstår varför det tog honom som nummer 

två”. 

 

Choice-stadiet 
 

Tillsammans med underlag från rekryteringsfirman och magkänsla valdes kandidat nummer 

ett ut, det vill säga rekryteringsfirmans rekommendation. (Kriterier/villkor; Känsla) Dock 

tackade kandidat nummer ett nej till en anställning då han fått ett annat erbjudande som han 

tyckte var mer intressant. Frågan gick då över till person nummer två. Företagsledare B och 

kandidat nummer två träffades igen, vilket resulterade i en anställning.  

 

Sammanfattande kommentar 
 

I denna situation tenderar företagsledare B att tillförlita sig mer på analys än intuition, vilket 

kan förklaras utifrån hur osäkert företagsledaren upplevde beslutet. Analyser upplevs 

nämligen reducera osäkerheten, vilket både Van Cauwenbergh et al. (1996) och vi funnit i 

våra studier. Grunden till företagsledarens bedömning är analys i och med att han tydliggör 

kriterier och villkor i form av en kravspecifikation. Däremot får bedömningen inslag av 

intuition då företagsledaren gjorde en bedömning av kandidaternas CV. Exempelvis yttrar sig 

intuitionen genom att företagsledaren inte riktigt kan sätta ord på kandidat nummer tvås CV, 

”det är svårt att säga…”. Däremot styrker rekryteringsfirmans rekommendation företagsleda-

rens magkänsla, så valet av handlingsalternativ föll sig relativt naturligt. Därmed karaktäri-

seras choice-stadiet av både analys och intuition.  

 

Analysen kan förklaras utifrån att företagsledaren anser att beslutet är relevant och att han 

därför ville fatta ett välgenomtänkt beslut. Samtidigt poängterar företagsledaren att han anser 
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att det är svårt att rekrytera, vilket kan medföra att han ville fatta ett beslut baserat på analys 

då beslutet upplevdes som osäkert. Företagsledaren lyfter även fram att han inte var säker på 

den andra kandidatens lämplighet och ville kanske därför väga upp osäkerheten genom att 

tillförlita sig på rekryteringsfirmans kravspecifikation. 

 

 

Finansieringsbeslut  
 

Initiala stadiet 
 

Företagsledare B berättar att hans företag säljer IT-drifttjänster men att det för några år sedan 

bestämde sig för att även börja leverera bredbandstjänster till företag. Efter att de börjat leve-

rera bredbandstjänster märkte de dock efter ett tag att den kompetens som fanns i företaget 

inte var tillräckligt hög inom det specifika området. (Subjektivt) Företagsledare B säger att 

det ”kändes som om det här är inge bra”. (Känsla) När det uppstod problem var de tvungna 

att anlita externa konsulter som kostade väldigt mycket pengar. (Beräkning) Det är inte bra 

att befinna sig i en sådan situation enligt företagsledaren. Företagsledare B menar därmed att 

det var ”högst relevant” att åtgärda den bristande kompetensen på bredbandsområdet. (Rele-

vant beslut) Leveransen av bredband förväntas vara en tjänst som ständigt fungerar. Före-

tagsledare B påpekar att ”det var ganska irriterande när det uppstod problem som gjorde att 

det stannade och så vill man ju inte ha det”. (Subjektivt)  

 

Bedömningsstadiet 
 

Enligt företagsledare B fanns det två handlingsalternativ: antingen att anställa någon som 

hade kompetens inom området eller att köpa den lilla lokalkonkurrenten som även arbetade 

med bredbandstjänster. (Precist) Det handlingsalternativ som dock fick mest fokus var för-

värvet av lokalkonkurrenten.  

 

”Som köpare vill man ha allt, men det är inte alltid säkert säljaren kan erbjuda det.” ”Det går 

ju inte att säljaren garanterar allt heller” berättar företagsledare B. (Osäkert beslut) För att 

företagsledaren skulle köpa företaget krävdes det att säljaren uppfyllde tydliga kriterier (Kri-

terier/villkor) där exempelvis alla kundavtal, inventarier, anskaffningsvärde och kostnader 

tydliggjorts och bestämts. Företagsledare B säger att ”man försöker rama in det så gott det 

går, så att det här ingår i det här köpet”. Detta för att det ska bli så tydligt och säkert som 

möjligt för både säljare och köpare.  

 

En del kalkyler för förvärvet gjordes även. Både köpare och säljare gjorde kalkyler. Bland 

annat beräknades priset, inkluderat alla förväntade vinster som i sin tur nutidsberäknades och 

som slutligen testades utifrån olika scenarion. Går det bra eller går det dåligt och hur påverkas 

priset givet de olika scenariona? (Beräkning) 

 

Choice-stadiet 
  

Då företagsledare B berättar varför de valde att förvärva lokalkonkurrenten säger han: ”det 

verkade vara en bra affär. Ett plus ett blev tre.” (Känsla) Framförallt menade företagsledaren 

att förvärvet till stor del berodde på att individerna i företaget var duktiga och hade en hög 

kompetensnivå. 
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Sammanfattande kommentar 

 

Utifrån företagsledare B:s återberättelse av hur beslutssituationen uppkom var han till en bör-

jan relativt intuitiv i beslutsprocessen. Däremot var företagsledaren väldigt analytisk i bedöm-

ningsstadiet då han tydligt lyfter fram villkoren för förvärvet.  Men då företagsledaren ska 

fatta det slutgiltiga valet baserade han sitt val på en känsla av att det ”verkade vara en bra 

affär”. Det kan dock vara viktigt att poängtera att denna känsla troligtvis var ett resultat av 

den grundliga analys företagsledaren gjort i sin bedömning.  

 

Företagsledarens analytiska resonemang kan utifrån teorin om task cuing förklaras med att det 

fanns hård fakta att tillgå samt att beslutet ansågs vara viktigt (Inbar et al., 2010). I och med 

att ett förvärv oftast förknippas med ekonomiska konsekvenser kunde det samtidigt finnas 

skäl för företagsledaren att grundligt analysera om förvärvet var en bra affär. Däremot på-

pekar företagsledaren att ”som säljare kan man inte garantera allt” och att det därmed före-

kommer en viss osäkerhet. Då säljaren inte kunde garanter ”allt” var företagsledaren således 

tvungen att basera sitt beslut på ”framtida bedömningar”, vilka ofta får inslag av intuition då 

det vanligtvis saknas tillförlitlig information att basera en sådan bedömning på. 

 

 

Produkt-/tjänstebeslut 

 

Initiala stadiet 
 

Företaget som företagsledare B jobbar för kommer börja leverera en ny tjänst. (Offensivt 

beslut) Idén till den nya tjänsten uppkom via en anställd som hade erfarenhet från tjänsten 

och som ”tyckte att detta skulle vi börja erbjuda våra kunder”. (Subjektivt) Beslutssituationen 

företagsledaren stod inför var sålunda: ska vi börja leverera denna tjänst? 

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare B berättar att den anställde hade har egna erfarenheter från tjänsten då han 

tidigare testat på tjänsten. Han kände även leverantören och han kunde således gå i god för att 

”det här var bra saker”. Samtidigt kunde den anställde se att det fanns ett stort kundunderlag 

för den nya tjänsten, det vill säga ip-telefoni. (Subjektivt) Ingen behovskalkyl låg till grund 

för denna uppfattning. Angående efterfrågan på ip-telefoni säger företagsledare B: ”det känns 

som om det [ip-telefoni] funnits ganska länge på marknaden, men det är inte förens nu som 

det börjar hända saker för de kunder som vi jobbar med”. (Känsla) Företagsledare B menar 

sålunda att det finns en kundgrupp som är intresserad av denna tjänst. 

 

Den anställde såg dessutom att det fanns en marknad för tjänsten och samtidigt bedömdes de 

ha all nödvändig kunskap och infrastruktur för att lansera ip-telefoni. Företagsledare B på-

pekar att det inte heller ”skulle vara en stor uppoffring” (Liten relevans) för dem att börja 

erbjuda den nya tjänsten.  

 

Choice-stadiet 
 

”Jag litar på X.” (Känsla) Företagsledare B uttrycker även att det var säkert för honom att 

utöka företagets tjänsteutbud med ip-telefoni via den här leverantören, då han litar på sin med-

arbetare. (Säkert beslut) ”Jag tror att han har rätt, att det är en bra produkt och att det är en 

bra leverantör trots att det inte alltid ser ut som det.” (Känsla) 
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Sammanfattande kommentar 
 

Företagsledaren var relativt intuitiv i samtliga stadier då han enbart nämner subjektiva upp-

fattningar angående tjänsten. Anledningen till att företagsledaren var intuitiv i sitt besluts-

fattande kan bero på att han upplevde situationen som säker då han litar på sin kollegas 

bedömning. Samtidigt påpekar företagsledare B att det inte skulle vara någon uppoffring att 

börja leverera tjänsten och tydliggör därmed att beslutet inte medför större ekonomiska kon-

sekvenser och att företagsledaren därmed kan fatta ett mindre analytiskt beslut. Oavsett om 

beslutet blir bra eller dåligt medför det ingen ”större uppoffring”.  

 

 

4.2.3 Företagsledare C 
 

Personalbeslut 
 

Initiala stadier 
 

Beslutssituationen uppkom då en anställd i företaget meddelade ”att han blivit uppvaktad av 

ett annat företag”. Personen i fråga ville således säga upp sig. (Yttre faktor) Problemet för 

företagsledare C var hur han skulle gå tillväga vid uppsägningen.  

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare C berättar att det fanns två möjliga sätt att agera på. Antingen skulle personen 

som sade upp säg få ”gå på en timme, gå på dagen”. Det vill säga bli uppsagd på direkten, 

vilket företagsledaren benämner som ”den hårda Stockholmslinjen”. Eller så kunde de göra 

”en schysst avlämning” där personen som sade upp sig fick ta den tid han behövde för att ”ge 

över” sina kunder till en kollega. (Precist) 

 

Däremot menar företagsledaren att handlingsalternativ 1 ”inte ger en skön känsla i magen, 

vare sig för den som säger dem sakerna eller för den som går”.  Företagsledare C menar där-

för att de vill känna att personen som sade upp sig ”ändå går härifrån med en bra känsla i 

magen och tänker att dem gjorde det här schysst”. (Känsla) 

 

Företagsledaren påpekar samtidigt att ”man vet aldrig”. ”Den här personen kommer förmod-

ligen inte stanna på det här jobbet hela livet utan hamnar kanske som marknadschef på vilket 

bolag som helst. Då borde ju vi som företag kunna vara ett val i nästa led.” Företagsledaren 

menar sålunda att personen som sade upp sig kanske blir en viktig person för företaget i 

framtiden, och att det därmed är viktigt att inte bränna några broar. (Stegvist) Företagsledaren 

frågade sig därför: ”Hur gör vi nu? Ska vi klippa direkt? Eller ska vi köra det här snyggt, så vi 

gör en schysst avlämning?” Frågan togs därefter upp i ledningsgrupp. De bedömde ”utifrån 

plus och minus, är det bra om han går på dagen eller är det bra att han stannar kvar”. (Tydligt 

resonemang) 
 

”Här är det ganska skönt att kunna luta sig mot en värdegrund. (Känsla; Säkert beslut) Vi 

pratar ofta med våra kunder att man måste ha en bas att stå på. Har man ett varumärke som 

oss […] ska man vårda det på ett bra sätt. Och ett bra sätt att vårda ett varumärke på är att veta 

vad man håller på med. Vi har definierat vår värdegrund som att vi kan luta oss mot att vi ska 

vara professionella, vi ska vara kreativa, och vi ska ha glädje” Denna värdegrund menar före-

tagsledaren således bör lyftas fram i beslutsfattandet.  
  



 

53 

 

Choice-stadiet 
 

”Vi bedömde att vi ska göra det så snyggt vi kan utifrån företagets bästa synvinkel. Vi sätter 

ofta de mjuka värdena först. Det är viktigt att den person som lämnar, lämnar med bra smak i 

munnen och en skön känsla i magen. (Känsla) Det är också viktigt att vi kan titta varandra i 

ögonen och säga att det här gjorde vi ganska bra. Att man ska vara förbannad på varandra och 

inte kunna hälsa på stan […] det funkar inte. Man vet aldrig var man hamnar i nästa led.” 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Företagsledare C var relativt analytisk i sin bedömning, men har ändå väldigt mycket inslag 

av intuition i sitt beslutsfattande då han refererar till känslor och inga tydliga kriterier. Han 

lyfte dock fram olika scenarion och försökte uppskatta vad som skulle hända om han valde ett 

visst handlingsalternativ och han var på så sätt analytisk. Men som tidigare nämndes basera-

des dessa uppskattningar mycket på eget tycke och tänk och bedömningen fick därmed inslag 

av intuition.  

 

Beslutet var av defensiv karaktär, och kanske därför föredrog företagsledare C en analys, där 

han ”tänkt igenom allt”.  Inbar et al. (2010) har påpekat att analyser traditionellt sett anses ha 

bättre legitimitet än intuition, något som vi även uppmärksammat i de svar vi fått från dem 

intervjuade företagsledarna. Företagsledare C hävdar till exempel att det är omoraliskt att 

enbart utgå från sin intuition vid beslut som är defensiva. 

 

 

Finansieringsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Företagets befintliga lokal började bli för liten för deras växande verksamhet så företagsledare 

C ansåg att det var dags för nya lokaler. (Subjektivt) Företagsledaren funderade på om det 

vore en bra investering att köpa en fastighet som de sedan kunde renovera. I dagsläget be-

talade de mycket pengar för liten yta, utan parkeringsplats. (Beräkning) 

 

Efter en viss tids letande fann de ett lämpligt objekt och en finansieringssituation uppstod 

därmed. Frågan var dock vilken bank de skulle anlita som finansiär till fastigheten. ”Finansie-

ring av en kåk är en stor grej.” (Relevant beslut) 

  

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare C vände sig först till sin befintliga bank. I samband med att de blivit kunder 

där för ett par månader sedan hade företagsledaren fått vissa villkor för en eventuell finansie-

ring. Men när finansiering väl skulle omsättas i praktiken och ”pengarna skulle fram, då 

kände man att man måste göra på det här viset, binda pengarna i företaget, vi måste ha så här 

mycket borgen”. ”Det var mycket hängslen, fallskärm och livrem.” (Kriterier/villkor) Före-

tagsledaren kände sålunda att ”det här är ingen bank som vill vara med när åskan går”. 

(Känsla) ”Dem vill bara ha en trygg position själva.” 

 

Företagsledaren kontaktade då en annan bank. ”Vi kände att de hade en annan vilja, att fak-

tiskt gå in med pengarna. De litade på oss som företag.” (Känsla) Samtidigt påpekar före-

tagsledaren att de fick en ”bättre lösning”. Här var det inte ”hängslen, livrem, fallskärm”. 

”Det är självklart det ska finnas en säkerhet i huset, men det borde räcka med borgen hos 
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ägarna, man måste inte också binda fast kapital från verksamheten till banken under x antal år. 

Vi vill ha rimliga villkor och de måste lita på oss.” (Kriterier/villkor) 

 

Choice-stadiet 
 

Företagsledaren betonar att valet att byta bank baserades på den finansieringslösning banken 

var villig att erbjuda. ”De hade en bättre finansieringsform när det kom till kritan. Då var det 

inga problem att byta [bank].” (Objektivt) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Företagsledare C var till stor del analytisk i sitt beslutsfattande då han refererar till olika krite-

rier och villkor, vilket han slutligen även baserade valet av handlingsalternativ på. Däremot 

kan intuition även identifieras i beslutsfattandet då företagsledaren vägde in känslomässiga 

aspekter i sin bedömning, såsom förtroende för respektive bank.  

 

En möjlig förklaring till att beslutet till stor del byggde på analys kan bero på att beslutet av-

såg finansiering, vilket vanligtvis förknippas med hård fakta. En jämförande analys mellan 

finansieringskällor är sålunda möjlig. Samtidigt påpekar företagsledaren att en investering av 

en fastighet är ”stor grej” och beslutet därmed antas ha varit relevant. Det kan i sin tur ha 

medfört att företagsledaren ville fatta ett välgenomtänkt beslut baserat på en grundlig analys.  

 

 

Kund-/leverantörsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

En dag hörde en ny kund av sig till företaget och undrade om de ville anta dem som kund. 

(Yttre faktor) Kunden hade tydliga kriterier för vad de förväntade sig av företaget. ”De ville 

ha på ett visst sätt.” Kunden hade bland annat tydliggjort vilken typ av annons de önskade där 

format, bilder och tema redan var bestämt. ”Egentligen hade de en mall för hur det skulle 

vara.”  Företagsledare C fick därmed fråga sig om de skulle anta kunden.  
 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledaren berättar att de först och främst funderade över: ”vad är det här för kund?”, 

”vad är det vi ska göra?”. De konstaterade att detta inte var ett reklambyråjobb, utan snarare 

ett ”rent produktionsuppdrag”. De kom fram till att det i detta fall borde vara en ”orginalare” 

snarare anlitas, som i sin tur sätter ihop annonserna med befintliga bilder och text. Alternativt 

att kunden gör det själv.  

 

Företagsledaren berättar om den värdegrund som de ständigt beaktar. (Kriterier/villkor) 

”Kan vi göra det här proffsigt? Ja det kan vi göra. Kan vi göra det kreativt? Nej. Eftersom de 

[kunden] redan bestämt sig för hur det ska vara. Kan vi göra det här med glädje? Tveksamt.” 

(Stegvist) 
 

”Det känns som om vi blir en jävla leverantör. Och vi vill ju vara en partner med våra kunder. 

Där man utvecklas ihop. Vi ska ju göra våra kunder framgångsrika. Då måste man jobba ihop. 

I det här fallet var det de som dikterade villkoren. Då tyckte inte vi att vi var rätt partner.” 

(Känsla; Subjektivt) 
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”Hade man sett det rent ekonomiskt, så hade vi kanske tjänat pengar på det. Men herregud, 

livet är för kort för att bara stå där och tjäna pengar. Man måste ha kul när man jobbar.” (Sub-

jektivt) 
 

Choice-stadiet 
 

”Då sa vi att det är bättre att vi skiter i det här. Vi tackar nej till en kund som kommer in med 

en miljon eller två. (Beräkning) Till förmån att ha lite roligare med befintliga kunder, att ha 

mer kreativa uppdrag med våra befintliga kunder. Eller försöka lägga krut på de kunder som 

vi vill ha. Istället för att ta in någon som vi bara tjänar pengar på. Det blir inte bra. Så vi tack-

ade nej.” (Subjektivt) 

 
”Vi valde inte pengarna. Utan vi valde att luta oss mot hur vi tycker att det ska hanteras. (Kri-

terier/villkor) Kan vi inte vara kreativa så faller det ju. Då får man ju hålla sig mot det. ” 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Det kan tolkas som om företagsledare C uppfattade att beslutssituationen var säker då han har 

en värdegrund att basera beslut på. Så länge han kan motivera sitt beslut med ledorden spelar 

det ingen roll vilket beslut han fattar.  

 

Överlag kan det tyckas som om företagsledare är relativt intuitiv i sitt beslutsfattande då han 

uttrycker att det inte kändes bra, vilket han även slutligen baserar sitt beslut på. Han beaktar 

dock analytiska aspekter såsom resurser och priser, men påpekar att dessa inte är viktiga då 

hans känsla säger något annat. Samtidigt motiverar han tydligt sitt beslut utifrån ledorden, 

men de får ständigt inslag av intuition då hans motivering baserades på subjektiva preferenser 

och uppfattningar.  

 

 

4.2.4 Företagsledare D 
 

Personalbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Anledningen till att företagsledare D valde att anställa en ny person till företaget berodde på 

att han upplevde det som att tiden inte räckte till. (Känsla)  

 

Bedömningsstadiet 
 

Det råkade sig att företagsledare D hade en kompis som hade möjlighet att börja jobba med 

kort varsel och företagsledaren funderade därför på om han skulle anställa kompisen eller ej. 

 

Företagsledaren berättar att han upplevde det som att han kunde lita på kompisen ifråga 

(Känsla), vilket medförde att beslutet gick relativt snabbt att fatta. (Snabbt) Företagsledare D 

påpekar dock att samtliga i hans omgivning tyckte att valet att anställa kompisen inte var bra 

eftersom ”han strulat på sina tidigare jobb”. Själv ansåg företagsledaren att kompisen var en 

toppenkille. ”Har jag fått för mig en sak så spelar det ingen roll om alla säger nej. Då måste 

jag göra så.” Att följa sin egen känsla är således viktigt för företagsledare D. (Subjektivt; 

Känsla)  
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Företagsledaren berättar att orsaken till att han litade på kompisen berodde på att ”folk kan ju 

ändra sig”. (Subjektivt) Det visade sig dock att det inte gick att lita på den nyanställde då det 

bara efter några dagar saknades pengar i kassan.  

 

Choice-stadiet 
 

Valet att anställa kompisen grundade sig på känslan av att företagsledare D kunde lita på sin 

kompis. (Känsla) Då valet fattades kändes situationen säker eftersom företagsledaren oftast 

litar på människor i sin omgivning. (Säkert beslut) Däremot händer det inte så ofta att 

företaget anställer ny personal, och det var på så sätt en relativt ny situation företagsledaren 

stod inför. (Sällan återkommande beslut) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Företagsledare D var väldigt intuitiv i sitt beslutsfattande då han ger uttryck för känslor i varje 

beslutsstadium. Företagsledaren fick nämligen en känsla av att han skulle anställa sin kompis 

trots att hans omgivning tyckte att han fattade ett felaktigt beslut. Företagsledaren tillförlitade 

sig således på sin magkänsla.  

 

En möjlig anledning till att företagsledare D var intuitiv i sitt beslutsfattande kan vara att han 

som person tenderar att tillförlita sig på sin magkänsla trots att andra faktorer pekar på att det 

inte är rätt beslut. Denes-Raj och Epstein (1994) hävdar nämligen att vissa individer tenderar 

att förlita sig på sin intuition trots att hon/han är medveten om att det strider mot ett logiskt 

resonemang. Det spelar således ingen roll om beslutet är relevant eller osäkert, utan det vikti-

gaste är att följa sin magkänsla.  

 

 

Finansieringsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

För ett antal år sedan valde företagsledare D att bygga ut den befintliga verkstaden (Offensivt 

beslut), något som inte händer speciellt ofta. (Sällan återkommande beslut) Motiveringen 

till utbyggnaden var att företagsledaren ansåg att det var trångt i lokalen, samtidigt som han 

ansåg att utbyggnaden skulle få ett strategiskt läge och därmed trodde han att det skulle vara 

en bra investering. (Subjektivt) Samtidigt fanns det redan byggrätt på tomten så det var bara 

att få klartecken från banken innan utbyggnaden kunde påbörjas.  

 

Bedömningsstadiet 
 

”Jag gör som jag alltid gör, jag kör utan att tänka.” (Svårförklarligt) Inga beräkningar på 

utbyggnaden gjordes. Företagsledare D kontaktade bara banken som i sin tur gav sitt god-

kännande för finansieringen av utbyggnaden.  

 

Choice-stadiet 
 

Företagsledare D valde alltså att bygga ut verkstaden. Enligt företagsledaren gick beslutet 

snabbt att fatta (Snabbt), trots att företagsledaren inte upplevde någon tidspress. ”Jag bara 

körde... Så är det alltid med mig.” (Svårförklarligt) ”Jag orkar inte sitta och älta, allt ska gå 

fort.” 
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Sammanfattande kommentar 
 

Även i detta fall tillförlitade företagsledare D sig på sin (mag)känsla. Företagsledaren har 

svårt att återge sitt resonemang och på så sätt kommer intuitionen till uttryck. På samma sätt 

som vid personalbeslutet ovan fick intuitionen stor betydelse vid beslutsfattandet och det var 

intuitionen som var avgörande för vilket handlingsalternativ som företagsledade D valde.  

 

 

Kund-/leverantörsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Valet av en specifik leverantör uppkom på grund av att företagsledare D upplevde att det 

fanns en efterfrågan på en specifik produkt, då flera kunder muntligt efterfrågat denna pro-

dukt. (Känsla) 

 

Bedömningsstadiet 
 

”Kunder efterfrågar, eller så vet jag att folk vill ha, att jag kommer att sälja om jag har det 

hemma.” (Subjektivt; Erfarenhet) ”Det är ju ingen idé jag säljer typ Michellindäck om det 

inte är någon som vill ha dem.” 

 

Företagsledaren påpekar även att priset var väldigt viktigt eftersom konkurrensen är väldigt 

hård. (Beräkning) ”Alltså alla kan ju sälja däck, du kan också köpa en maskin på Biltema och 

tycka att du har en däckverkstad typ.”  

 

Däremot var det inte företagsledaren själv som tog kontakt med leverantören utan det var 

leverantören som tog kontakt med företagsledaren. Företagsledare D menar att leverantören 

”var skön att prata med, han var lätt att prata med, på samma nivå”. (Subjektivt) Deras kom-

munikation med varandra var därmed viktigt för företagsledaren då han fattade sitt beslut.  

 

Choice-stadiet 
 

Beslutet om vilken leverantör företagsledaren skulle välja var lätt att fatta och företagsledaren 

kände sig därmed säker på beslutet. (Säkert beslut) Detta motiverar han med att: ”Jag är ändå 

såpass insatt i mitt fall.” ”Är man ny kanske det är svårare.” Beslutet baserade sig slutligen på 

en kombination av den muntliga efterfrågan, priset samt den goda kommunikation han hade 

med leverantören. (Subjektivt; Beräkning) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Till en början var företagsledare D intuitiv, det vill säga när han bedömde huruvida en ny 

produkt skulle köpas in. Intuitionen återspeglas i företagsledarens känsla för att det fanns en 

efterfrågan på produkten. Däremot fick företagsledarens bedömning inslag av analys då han 

nämner priset som en avgörande faktor. I detta fall fanns hård fakta att tillgå i form av priser, 

det vill säga objektiv information. Det medförde att en analys blev möjlig att genomföra. 

Huysmans (1970) påpekar att intuitivt orienterade individer inte enbart fattar intuitiva beslut, 

utan att beroende av vilket beslut de står inför får intuitionen olika stor roll vid besluts-

fattandet. Företagsledare D är ett bra exempel på detta då han uppvisar tecken på att vara väl-

digt intuitiv över lag, men i likhet med många av de andra företagsledarna tenderar han att bli 

mer analytisk då det exempelvis finns tillgång på hårda fakta i form av siffror. På så sätt ger 

även detta beslut stöd för teorin om task cuing, där objektiva och precisa beslut föranleder 
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analys, medan subjektiva och oprecisa beslut medför intuitivt beslutsfattande (Inbar et al., 

2010). 

 

Företagsledare D tog utgångspunkt från sina tidigare erfarenheter från liknande situationer. 

Därigenom får beslutet även inslag av det som Salas et al. (2010) benämner för expertise-

based intuition. 

 

Orsaken till att företagsledaren var intuitiv i sin bedömning kan bero på att han upplevde att 

situationen var säker då han har erfarenhet från att fatta liknande beslut. En sådan förklaring 

stämmer överens med Clark och MacKaness (2001) påstående om att individer får en känsla 

av att ha kontroll då hon/han utgår från tidigare erfarenheter, vilket i sin tur medför att 

osäkerheten upplevs vara låg. Företagsledaren kan sålunda hänvisa till sina tidigare erfaren-

heter och fatta ett beslut baserat på dessa och därigenom få en känsla av att osäkerheten är låg. 

 

 

4.2.5 Företagsledare E 
 

Produkt-/tjänstebeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Enligt företagsledare E mäter de och utvärderar sin verksamhet såväl i kvantitativa termer 

som i kvalitativa termer, det vill säga dels hur stor output de producerar och dels hur god kva-

litet denna output har. (Beräkning) Företagsledare E framhåller att företagets ägare och 

finansiärer anser att ”det är för låg nivå” på företagets output och att de därmed ”vill ha högre 

nivå”. Att kvaliteten behöver höjas är därmed en önskan från företagets ägare. (Yttre faktor) 

Företagsledaren betonar att alla projekt som de genomför är i stort behov av kapital och kostar 

mycket pengar. Därav är finansiärernas åsikter väldigt viktiga ”säger de att det är för låg nivå 

då är det för låg nivå”. (Relevant beslut) På grund av en önskan från ägarna uppkom därmed 

en beslutssituation där frågan var: ”Hur höjer vi kvaliteten på outputen?”. 

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare E bedömde att en ökad kvalitet skulle kunna uppnås på två sätt. (Precist) Dels 

genom att ”ställa högre krav på insläppen. Även om det går ut över volymen.” Det innebär att 

de affärsidéer som företag E beslutar sig för att ta sig an och vara med och utveckla till nya 

företag måste uppfylla högre kvalitetskrav än tidigare. (Beräkning) 

 

Den andra bedömningen var att också deras interna process måste hålla bättre kvalitet. Denna 

slutsats baserar företagsledare E på att det inte räcker med att endast öka kvaliteten på inpu-

ten, utan själva transformeringen från input till output också måste bli bättre. (Stegvist) 

 

Företagsledare E kom på att ett möjligt sätt för dem att höja kvaliteten på processen vara att 

”ta hjälp utav externa partners som har ett naturligt incitament att vilja vara med”. Företags-

ledare E för fram att de affärsidéer som de hjälper till att utveckla till nya bolag kommer att 

”exponeras för ett 20-tal branscher redan år 1. För det är ju en ren konsekvens av att du startar 

ett bolag”.  Företagsledaren menar därför att dessa externa partners kan bli ”delaktiga i vår 

process och tillföra de värden som de kan och det de står för […] i form utav seminarieserier, 

föreläsningar”. Företagsledaren menar att de externa partnersföretagen ska se det ”som ett 

pågående relationsbyggande, så den dag de [nya bolagen] tar examen härifrån ska de bli fullt 

betalande kunder. Och sköter de sina kort rätt, leverantörerna, kommer den relationen vara så 
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god så det är självklart att de [nya bolagen] kommer att fortsätta att jobba med dessa partners-

företag.” (Tydligt resonemang) 

 

Choice-stadiet 
 

Företagsledare E framhåller att ”för nästa år då kommer vi att omge oss med ett stort antal 

partners som vi ska teckna avtal med. Bland dessa kommer vi välja ut åtminstone ett tiotal 

branscher som vi skriver branschexklusiva avtal med.” Företagsledaren baserar således sitt 

beslut på sitt tydliga och stegvist uttryckta resonemang. (Tydligt resonemang; Stegvist) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

I och med att företagsledaren lyfter fram att ägarnas åsikter är av stor betydelse tolkar vi det 

som att beslutet har stor relevans. Beslutets relevans kan tänkas komma till uttryck då före-

tagsledaren i stor utsträckning är analytiskt i sin bedömning. En möjlig förklaring till samban-

det är att företagsledaren är tvungen att legitimera sitt beslutsfattande inför ägarna och därav 

tenderar att fatta ett mer analytiskt beslut.  

 

 

4.2.6 Företagsledare F  
 

Personalbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Företagsledare F berättar att en man dök upp i deras butikslokal en dag och undrade om de 

hade en ledig tjänst som säljare. (Yttre faktor) En beslutssituation uppkom därmed, där 

företagsledaren var tvungen att överväga om han skulle anställa personen ifråga.  

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare F kände mannen som tagit kontakt med företaget. ”Vi känner till honom lite 

sen tidigare.” (Subjektivt) Mannen hade nämligen tidigare drivit en egen firma i samma stad i 

många år. Däremot hade mannen ”lagt ner sin firma” för något år sedan och hade planerat att 

gå i pension. Han berättade dock att han inte var nöjd med livet som pensionär och att han 

därav ville börja jobba på nytt. Mannen i fråga gav således en anledning till varför han sökte 

arbete hos dem.  

 

Mannen hade erfarenhet från bilförsäljning sedan tidigare. (Objektivt; Regelbaserat) Före-

tagsledare F säger att: ”Vi visste att han var en oerhört duktig säljare.” Företagsledaren be-

rättar dock att han inte var säker på om mannen trivts med att jobba som bilsäljare. 

 

Företagsledaren säger att han funderade ”många gånger” på huruvida han skulle anställa 

mannen. ”Vi drog på oss en kostnad, kommer vi få igen den? (Beräkning: Relevant beslut) 

Sen så tänkte jag, att hade det kommit in en kille från gatan då hade jag inte tagit det.” (Sub-

jektivt) Samtidigt hade mannen sålt väldigt bra [när han tidigare arbetat som säljare] och där-

för ansåg företagsledaren att det skulle blir en bra satsning. (Offensivt beslut) 
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Choice-stadiet 
 

Företagsledare F beslutade sig för att anställa honom. Detta gjorde han utifrån sin uppfattning 

av personen ifråga och dennes kompetens, samt utifrån de ekonomiska konsekvenser som en 

nyanställning skulle få för företaget. (Subjektivt; Beräkning) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Då företagsledaren uttrycker att anställningen var en satsning tolkas det som ett offensivt be-

slut. Företagsledaren betonar även att beslutet medför att de drog på sig en stor kostnad och 

det kan därav betraktas som ett relevant beslut. 

 

Företagsledaren var till stor del analytisk i sin bedömning i och med att företagsledaren utgick 

från att mannen hade erfarenhet från försäljning sedan tidigare. Dock påpekar företagsledaren 

att han ”känner till” mannen och därmed fick analysen inslag av subjektivitet och känsla då 

”vår känsla” om olika personer oftast baseras på våra egna subjektiva uppfattningar. Analysen 

förekom därmed inte i sin renaste form utan tenderade även att oscillera mot intuition. Före-

tagsledaren hänvisar nämligen till att de skulle ”dra på sig en kostnad” men han menar där-

emot att han inte skulle anställa någon han inte kände till. Företagsledaren ger på så sätt ut-

tryck för intuition i sitt beslutsfattande då han visar ett större förtroende för mannen än för 

personer han inte känner till. Företagsledare F beaktade vissa faktorer, såsom kostnader, men 

tillförlitade sitt slutgiltiga beslut till stor del på sitt förtroende till mannen, det vill säga sin 

intuition.  

 

Anledningen till att beslutsfattande fick både inslag av intuition och analys kan bero på att 

beslutet upplevdes som subjektivt i och med att människor är involverade vid en anställning. 

Det går inte att förutse framtiden och mänskligt beteende och vi måste därmed tillförlita oss 

mer på (mag)känsla än på hård fakta. Hård fakta, i form av uppgifter om personens antal år i 

branschen och eventuell försäljningsstatistik, kan dock ge indikationer på att personen är en 

bra försäljare, men kanske inte påvisar hur han till exempel fungerar i grupp. Återigen kan 

detta relateras till teorin om task cuing av Inbar et al. (2010), som påstår att hårda och objek-

tiva data föranleder analys medan subjektiv och oprecis information föranleder intuition. En 

kombination av sådan information tycks därmed förklara kombinationen av analys och intui-

tion vid företagsledarens beslutsfattande. 

 

 

Finansieringsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

För tre år sedan skulle ytterligare två personer bli delägare i företaget. Företagsledare F kände 

då att han ville diskutera med olika banker för att undersöka vilken bank som skulle passa 

bäst för den nya ägarkonstellationen. (Känsla)  

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare F började med att kontakta olika banker. Samtliga banker gav olika villkor och 

ställde vissa krav. (Kriterier/villkor) Då menar företagsledaren att ”då får man också göra en 

personlig värdering av hur jag känner inför det här”. (Subjektivt; Känsla) Företagsledaren 

påpekar att ”det kommer in sådana här saker som privata borgensåtaganden, och massa så-

dana här saker” som även måste beaktas.  
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Samtidigt påpekar företagsledaren att det är viktigt att ha en bank som ”man känner till”. Han 

menar att har banken varit pålitlig historiskt sett säger troligtvis inte banken upp krediterna 

vid förlustår. ”Och det är ju oerhört viktigt.” (Erfarenhet) ”Men man vet ju inget om fram-

tiden de kan ju byta personal och allting.” (Oprecist; Osäkert beslut) 

 

Choice-stadiet 
 

Företagsledaren valde att fortsätta med den befintliga banken, alltså att inte byta bank. Han 

motiverar sitt val med att han förlitar sig på dem då ”vi visste vem de var och hur de funge-

rade och visste att det dem sa också gäller”. (Erfarenhet; Känsla) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Beslutet uppkom på intuitiva grunder, men grunden till beslutet var analys i och med att ut-

gångspunkt togs från tydliga kriterier och villkor. Analysen var emellertid möjlig i och med 

att det fanns hård fakta att tillgå. Däremot tenderar företagsledaren att väga in personliga vär-

deringar i sitt beslutfattande. Vad vill jag? Vem litar jag på? Bedömningen fick därmed inslag 

av intuition. 

 

I och med att företagsledaren påvisar att situationen var osäker då ”det inte går att se in i 

framtiden” kan det motivera varför företagsledarens bedömning fick inslag av intuition. Efter-

som det inte går att bedöma framtiden utifrån hårda fakta var företagsledaren på så sätt 

”tvungen” att förlita sig på sin magkänsla. Det saknades därmed information för att göra en 

renodlad analytisk bedömning.  

 

 

Kund-/leverantörsbeslut 
 

Initiala stadiet 
 

Generalagenten till företaget, där företagsledare F arbetar, hade skrivit ett samarbetsavtal med 

olika bolag som erbjuder tjänster till deras återförsäljare. Tanken bakom dessa avtal är att 

återförsäljarna ska få bra villkor då de handlar med dessa samarbetspartners.  

 

I detta fall hade företagsledaren använt en samarbetspartner som skulle leverera olika pro-

dukter. Samarbetspartnern hade nämligen ett erbjudande om ett affärsupplägg där resande 

säljare ställer ut hyllor med anpassande lådor som de i sin tur fyller på med olika produkter. 

Dessa resande försäljare ser dessutom till att det finns produkter i lådorna så att de anställda i 

företaget inte behöver oroa sig över att produkterna ska ta slut. Samarbetspartnern ser således 

till att det som företaget behöver ha hemma finns i deras lager. ”Nåväl, vi har jobbat nu i flera 

år... Vi har väl dock tyckt att det var varit en viss tendens till att dem här beställningarna är 

rätt välfyllda. (Känsla) Företagsledare F fick på så sätt en känsla av att ”något inte stämmer”. 

Frågan som uppstod var därför: ska företaget behålla den befintliga leverantören eller ska de 

byta till någon annan?  

 

Bedömningsstadiet 
 

Företagsledare F tog kontakt med kollegor. Alla styrkte företagsledarens känsla av att leve-

rantören beställer mer produkter än företaget behöver, för att på så sätt tjäna mer pengar. 

Företagsledaren valde därför att ta kontakt med en annan leverantör som gav ett lägre pris 
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(Beräkning) samtidigt som de gav företaget möjlighet att själva avgöra hur mycket produkter 

de ville köpa in. (Objektivt; Regelbaserat) 

 

Choice-stadiet 
 

I och med att den andra leverantören kunde erbjuda ett bättre pris samtidigt som de gav före-

taget möjlighet att själva bedöma hur mycket de skulle köpa in, valde de att samarbeta med 

den nya leverantören. (Beräkning) 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Initial uppkom beslutssituationen då företagsledaren upplevde en känsla av att leverantörer 

försökte beställa mer produkter än företaget behövde, för att på så sätt tjäna så mycket pengar 

som möjligt. Besluten uppkom av den anledningen på intuitiva grunder. Däremot syns tecken 

på att företagsledaren var väldigt analytisk i sin bedömning av ny leverantör då han helt och 

hållet tillförlitade sig på hård information såsom pris. Anledningen till att företagsledaren var 

analytisk kan bero på att det fanns hård fakta vilket gör att en prisjämförelse mellan olika 

leverantörer var möjlig.  
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5 Slutsats och reflektioner 
 

I följande kapitel ges svar på vår forskningsfråga utifrån det empiriska resultat vi erhållit. Vi 

relaterar även vårt resultat till tidigare studier. Dessutom lyfts intressanta reflektioner fram 

och uppsatsens teoretiska bidrag diskuteras. För att tydliggöra vad våra slutsatser syftar till att 

besvara återges inledningsvis uppsatsens övergripande forskningsfråga.  

 

Vilka beslutsattribut föranleder företagsledare i mindre företag att använda intuition vid be-

slutsfattande, och varför? 

 

 

5.1 Slutsats 
 

Företagsledarna i de studerade företagen förde fram att de tenderar att vara intuitiva vid beslut 

som avser personal då sådana beslut innefattar individer och därmed subjektivitet. Således 

försvåras möjligheten till en analys som baseras på hård och objektiv fakta. I kontrast till per-

sonalbeslut har företagsledarna påpekat att beslut som däremot avser finansiering karaktäri-

seras av ”mycket ettor och nollor och procent”, som företagsledare F uttrycker det. Inom 

finansiering ges därmed intuition en mindre roll. Ett tydligt exempel på detta är det specifika 

finansieringsbeslut som företagsledare A återberättat där det framgick att intuitionen inte fick 

någon betydelse i beslutsfattandet eftersom det fanns hård fakta att tillgå.  

 

Vid kund-/leverantörsbeslut och prissättningsbeslut finns till viss del objektiv och hård fakta i 

form av priser och kreditbetyg. Dock är kund-/leverantörsbeslut starkt förknippade med för-

troendet för individer, medan prissättningsbeslut snarare associeras med ofullständig infor-

mation om utbud- och efterfrågekurvan. I och med att båda dessa beslutsområden karaktärise-

ras av såväl objektivitet som subjektivitet samt ofullständig information tenderar intuition att 

kombineras med analys. Intuitionen ges därmed en större roll vid kund-/leverantörsbeslut och 

prissättningsbeslut än vid finansieringsbeslut.  

 

Det resultat vi erhållit stödjer till viss del teorin om task cuing av Inbar et al. (2010). Vid 

objektiva beslut där hård data finns att tillgå tenderar analys att förekomma, som exempelvis 

vid finansieringsbeslut. På motsvarande sätt tenderar subjektiva beslut föranleda intuition då 

företagsledarna i vår studie tydliggjort att intuition förekommer i större utsträckning vid 

beslut som avser exempelvis människor. 

 

Vårt resultat tyder även på att frekvensen, det vill säga hur ofta beslutet återkommer, får bety-

delse för intuitionens roll. Detta trots att företagsledarna själva inte upplever frekvensen som 

betydelsefull med avseende på intuition. Företagsledarna betonar snarare att intuitionen får en 

mindre roll vid beslut som ofta återkommer då de fattar dessa beslut utifrån tidigare erfaren-

heter. Företagsledarna påpekar att de vid ett tidigare tillfälle ”nog tänkt igenom det hela”, citat 

av företagsledare B, och att beslutsfattande därmed sker oreflekterat och på rutin. Som fram-

kom i analysavsnittet definierar vi dock vanor och rutiner som expertise-based intuition, efter-

som företagsledarna i dessa fall har erfarenhet från liknande beslut samt inte genomför en 

regelrätt analys i samband med beslutsfattandet (Beach & Mitchell, 1978; Salas et al., 2010). 

Vår definition av expertise-based intuition innebär sålunda att intuition förekommer vid beslut 

som är ofta återkommande.  

 

Vi har samtidigt kunnat utläsa en koppling mellan beslutsattributet frekvens och besluts-

attributet osäkerhet. Ofta återkommande beslut tenderar nämligen att upplevas som mer säkra 
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än sällan återkommande beslut. Osäkerhetens inverkan på intuitionens roll vid beslutsfattande 

diskuteras i samband med att detta beslutsattribut berörs nedan. 

 

Vid defensiva beslut, det vill säga vid beslut som avser nedskärning, får intuitionen en mindre 

roll eftersom företagsledarna anser att de måste legitimera sådana beslut. Framförallt gäller 

detta då nedskärningen får konsekvenser för omgivningen, såsom för kunder och leverantörer, 

eller för specifika individer, som exempelvis för företagets egen personal.  I dessa fall måste 

företagsledaren kunna förklara och motivera sitt beslutsfattande inför andra för att skapa för-

ståelse. Företagsledarna tenderar därför att vara mer analytiska med tanke på att intuition är 

svårförklarligt medan analys är lättare att förklara utifrån tydliga kriterier och villkor.  

 

Däremot har företagsledarna benägenhet att tillförlita sig mer på sin intuition vid offensiva 

beslut. Företagsledarna menar att detta beror på att offensiva beslut avser framtiden. Till ex-

empel uttrycker företagsledare A att det vid dessa beslut ”aldrig finns något facit i förväg”, 

vilket i sin tur medför att offensiva beslut upplevs som oprecisa.  

 

Osäkerhet kan liknas vid beslut som är oprecisa och enligt task cuing skulle de då föranleda 

intuition. Företagsledare A hävdar exempelvis att om det inte finns fakta att gå på har han 

inget annat val än att förlita sig på sin intuition. Det finns dock flera företagsledare som för 

fram att de beslut som upplevs som osäkra kräver mer analys än de som upplevs som säkra, 

vilket innebär att osäkra beslut enligt dem föranleder analys och inte intuition. Att osäkra 

beslut behöver vägas upp med analyser, medan säkra beslut snarare kan basera sig på intuition 

är även något som Van Cauwenbergh et al. (1996) fann i sin studie av större företag. Denna 

relation mellan osäkerhet och analys förutsätter dock att det finns tillförlitlig information att 

tillgå som kan minska osäkerheten. Utifrån vårt empiriska resultat råder det därmed delade 

meningar om ett osäkert beslut föranleder intuition eller analys. 

 

Resultatet från vår studie visar att beslutets relevans har en stor inverkan på intuitionens roll 

vid beslutsfattande, då majoriteten av företagsledare påpekade relevansens betydelse. Det 

kunde dessutom utläsas från återberättelserna av företagsledarnas specifika beslut. Exempel-

vis tenderar beslut som får stora konsekvenser för företaget eller omgivningen, och som där-

med är att beteckna som relevanta beslut, att föranleda analys och därav ge intuitionen en 

mindre roll. Förklaringen till det tycks vara att företagsledarna till stor del uppfattar intuition 

som mindre legitimt än analys, och vid relevanta beslut är det viktigare att besluten blir ”rätt” 

och att företagsledarna kan förklara sig för sin omgivning. Exempelvis påpekar företagsledare 

F att det är viktigt att skapa en förståelse för sitt beslutsfattande. På samma sätt tenderar beslut 

som endast får mindre konsekvenser för företaget eller omgivningen, och som därmed är att 

beteckna som mindre relevanta beslut, att föranleda intuition. Vid dessa mindre relevanta 

beslut uttrycker företagsledarna att det är viktigare att fatta ett beslut än att inte fatta något 

alls. Det får förr vara så att beslutet blir fel och att de får ta konsekvenserna av det. 

 

Ett beslut innehar olika beslutsattribut och kombinationen av dessa attribut påverkar vilken 

roll intuition får vid beslutsfattandet. I de fall då beslutets samtliga attribut föranleder 

intuition, exempelvis vid ett personalbeslut som återkommer ofta och som är subjektivt efter-

som det avser individer, är valet av kognitiv stil relativt okomplicerad. Detta beror på att attri-

buten inte står i konflikt med varandra, det vill säga samtliga beslutsattribut föranleder 

intuition. Men så fort attributen föranleder olika kognitiva stilar blir sambandet mellan 

beslutsattribut och kognitiv stil genast mer komplext. Exempelvis har företagsledarna tenderat 

att vara analytiska i sitt beslutsfattande vid beslut som avser personalrekrytering, ett beslut 

som enligt vårt resultat egentligen skulle föranleda intuition. Förklaringen till att 
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personalbeslutet tenderar att bli mer analytiskt kan förklaras utifrån att personalbeslutet kan få 

stora konsekvenser för företaget, bland annat då det innebär att företaget drar på sig en stor 

kostnad. Personalbeslutet innehar således beslutsattribut som både föranleder intuition och 

analys. Enligt våra resultat har dock relevansen störst betydelse för vilken kognitiv stil som 

tillämpas och personalbeslutet tenderar därför att bli analytiskt. Men i och med att vissa 

beslutsattribut även föranleder intuition blir inte analysen renodlad utan får även inslag av 

intuition. 

 

De slutsatser vi drar från vår studie kan sammanfattas på följande sätt. Resultatet av vår studie 

visar att beslutets relevans samt hur osäkert beslutet upplevs vara har störst betydelse för vil-

ken roll intuition får vid beslutsfattande i mindre företag. En möjlig förklaring till en ökad 

användning av intuition vid mindre relevanta beslut är att beslutsfattaren inte behöver legiti-

mera dessa beslut inför andra. Vårt resultat när det gäller osäkra beslut är dock tudelat. En del 

företagsledare anser att osäkra beslut måste balanseras av analyser för att på det sättet redu-

cera osäkerheten, medan andra företagsledare tror att de vid osäkra beslut inte har något annat 

val, än att förlita sig på sin intuition. I vår studie har vi även funnit visst stöd för teorin om 

task cuing, eftersom intuitionsliknande attribut, till exempel subjektiva och oprecisa beslut, 

tycks föranleda intuition, medan analysliknande attribut, till exempel objektiv och precis in-

formation, tycks föranleda analys. Vårt resultat tyder emellertid på att beslutets relevans har 

en något större inverkan på vilken roll intuition får vid beslutsfattandet, än teorin om task 

cuing. 

 

 

5.2 Övriga reflektioner 
 

Inbar et al. (2010) samt Salas et al. (2010) hävdar att intuition baseras på tidigare erfarenheter, 

vilket vi även utgått från i vår studie. Flertalet företagsledare i vår studie har snarare betraktat 

intuition som någon form av gissning. Deras syn på intuition kan sålunda liknas vid immature 

intuition, ett begrepp myntat av Salas et al. (2010). Immature intuition kan nämligen ses om 

en okvalificerad gissning som inte baserats på relevanta erfarenheter. Denna form av intuition 

kan till viss del anses vara icke-legitim eftersom individen som fattar ett beslut, baserat på 

immature intuition, inte har relevanta erfarenheter och därigenom inte har kunskap om hur 

beslutet bör fattas. Att företagsledarna definierar intuitionsbegreppet enbart utifrån immature 

intuition kan sålunda förklara varför företagsledarna anser att de behöver legitimera sitt 

beslutsfattande genom analys. 

 

Vid vår studie fann vi att företagsledarna särskiljer intuition baserad på allmänna erfarenheter, 

och som kan jämföras med en okvalificerad gissning, från intuition baserad på mer specifik 

och relevant erfarenhet. Därmed tycks det vara väsentligt att, likt Salas et al. (2010), göra en 

uppdelning av intuition i immature intuition och expertise-based intuition. Företagsledarnas 

syn på intuitionens legitimitet skiljer sig bland annat åt mellan dessa båda former av intuition, 

då immature intuition ses som mindre legitimt än expertise-based intuition. Att intuitions-

begreppet innefattar två olika former av intuition, som bör särskiljas från varandra, anser vi är 

en viktig kunskap att ha med sig då intuition studeras.  

 

Den uppdelning vi gjort utifrån beslutsprocessen olika stadier har möjliggjort att vi kunnat 

särskilja hur intuitionens roll varierar mellan de olika beslutsstadierna. Det som varit anmärk-

ningsvärt är att det initiala stadiet skiljer sig från bedömningsstadiet och choice-stadiet. I det 

initiala stadiet har beslutet uppkommit på en rad olika grunder såsom yttre faktorer, intuition 

och analys. I detta stadium tycks inte beslutsattributen ha någon inverkan på om beslutet upp-
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kommit via intuition eller ej. Det kan förklaras av att beslutet ännu inte identifieras och defi-

nierats, och att det således inte är känt om beslutet upplevs som osäkert, relevant etcetera. I 

efterföljande beslutsstadier, det vill säga i bedömningsstadiet och choice-stadiet, har vi dock 

kunnat koppla beslutsattributen till intuitionens roll, i och med att dessa stadier till skillnad 

från det initiala stadiet förutsätter att beslutet som sådant är känt för företagsledaren.  

 

Trots att vår studie avgränsats till enbart mindre företag, kan vårt resultat ge insikter om vilka 

beslutsattribut som föranleder intuition vid beslutsfattande även i större företag. En viktig 

skillnad mellan mindre och större företag är dock att beslutsfattandet i större företag inte är 

koncentrerat till företagsledaren på samma sätt som i mindre företag (Bergström & Lumsden, 

1993; Rice & Hamilton, 1979). Även vid vår studie av företag med upp till ett trettiotal 

anställda har vi märkt av att beslutsfattande och ansvar fördelas i större utsträckning ju fler 

anställda företaget har. Företagsledaren fattar i dessa fall de mer strategiska och relevanta 

besluten, det vill säga de beslut som får långtgående konsekvenser för företaget och dess 

omgivning. Således tycks Rice och Hamiltons påstående om att företagsledarna i mindre 

företag fattar såväl triviala som strategiska beslut främst gälla för dem alldra minsta företagen. 

Rice och Hamilton hävdar också att företagsledare i mindre företag ofta tvingas fatta intuitiva 

beslut på grund av bland annat tidsbrist. Men då företagsledarna i viss mån tycks fördela 

ansvar och beslutsfattande till övriga anställda då deras egen tid inte räcker till verkar Rice 

och Hamiltons påstående vara något förenklad.  

 

Vi har även märkt att många företag väljer att lyfta upp frågor och beslut i ledningsgruppen. 

Denna tendens har varit tydligast i de fall då företagsledaren inte är ensam ägare och då det är 

något fler anställda i företaget. Därigenom är det vanligt att företagsledare i mindre företag 

upplever att de behöver legitimera sitt beslutsfattande inför andra, trots att Halabi et al. (2010) 

framhållit motsatsen, det vill säga att företagsledare i mindre företag inte behöver legitimera 

sina beslut för så många andra än sig själv. Då besluten fattas i ledningsgrupp bör företags-

ledaren kunna motivera och legitimera valet av handlingsalternativ inför gruppen och besluten 

kan då tendera att bli mer analytiska. En förklaring till detta kan vara att det är de mest rele-

vanta besluten som behöver legitimeras inför andra och som lyfts upp i ledningsgruppen. I 

dessa fall upplevs det vara lättare att förklara samt skapa förståelse för sitt beslut om det är 

baserat på analys snarare än på intuition. 

 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
 

Då våra resultat tyder på att intuitionsliknande attribut föranleder intuition vore det intressant 

att studera huruvida intuition respektive analys varierar beroende på vilken bransch ett företag 

befinner sig i. De företag som har individer som sin främsta resurs torde, enligt våra resultat, 

fatta mer intuitiva beslut eftersom subjektivitet ofta kommer till uttryck då individer är 

involverade. Frågan är dock om detta stämmer? Tenderar beslut i tjänsteföretag att vara mer 

intuitiva, medan beslut i produktionsföretag tenderar att vara mer analytiska? 

 

 

5.4 Slutord 
 

Vår studie ger en mer nyanserad bild av intuitionens roll vid beslutsfattande i mindre företag 

än vad exempelvis studier av Bergström och Lumsden (1993) samt Andersson och Helander 

(1993) gett. Vi har inte enbart konstaterat att intuition förekommer, utan gått djupare in på 

vilka beslutsattribut som föranleder företagsledare i mindre företag att använda intuition vid 
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beslutsfattande. Vi har i och med detta försökt bidra med ökad förståelse för varför intuition 

ges en viss roll vid beslutsfattandet genom att studera vilka beslutsattribut som föranleder 

intuition och varför beslutsattributen har denna inverkan. 
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Brev till företagsledare 

 

Till företagsledaren 

 

Förekomsten av intuition vid olika beslut i mindre företag 

 

Studier som genomförts på mindre företag har funnit att intuition utgör en viktig del vid 

beslutsfattande. Däremot saknas kunskap om hur förekomsten av intuition varierar mellan 

olika beslut. Som studenter på Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet har vi därför 

valt att under höstterminen skriva en masteruppsats i företagsekonomi med inriktning på 

förekomsten av intuition vid olika beslut. 

 

Orsaken till att vi kontaktar Dig är att Du som företagsledare i ett mindre företag blivit utvald 

att delta i vår studie. Det vi är intresserade av är således hur Du som företagsledare fattar olika 

typer av beslut samt resonerar kring dessa beslut. Då vi endast är intresserade av hur Du fattar 

beslut lägger vi ingen värdering i hur besluten fattas. 

 

Undersökningen kommer att ske genom en traditionell intervju med Dig som företagsledare. 

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och kommer ske vecka 45–46. Självklart anpassar vi oss 

efter Dig och Dina arbetstider. 

 

Dina svar är av stor betydelse för att vår studie ska vara genomförbar samt kunna ge ett 

värdefullt resultat. Vi vore därför mycket tacksamma om Du kunde ställa upp på en intervju. 

Din medverkan är självfallet frivillig, men Dina svar är mycket viktiga för oss. Värt att 

poängtera är att Du kommer att vara anonym i uppsatsen. 

 

Vi kommer ringa upp Dig om några dagar för att höra om Du är intresserad av att delta i vår 

studie. Det går även bra att kontakta oss innan dess om Du redan nu vet att Du är intresserad 

av att delta eller ej. 

 

Har Du funderingar är Du varmt välkommen att kontakta oss på e-post 

masteruppsats2010@gmail.com eller på telefon 070-047 15 30. 

 

Om Du väljer att delta i studien kommer den färdiga uppsatsen skickas till Dig via mail. 

Dessutom kommer uppsatsen publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivets portal 

http://www.diva-portal.org. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Marie Granlund  Sofia Mårtensson            Olle Westin 

Student  Student                   Handledare 

Handelshögskolan  Handelshögskolan            Universitetslektor 

Örebro universitet  Örebro universitet            Handelshögskolan 

Örebro universitet 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 

 

Vi är intresserade av hur Du kom fram till ditt beslut och vi fokuserar därmed inte på vilket 

handlingsalternativ Du väljer. Men för att kunna förstå hur Du kom fram till ditt val måste vi 

ändå veta varför Du gjorde såsom Du gjorde. 

 

 

Bakgrundsinformation om företag och företagsledare 
 

 Vilken erfarenhet har du från det här företaget och den här typen av verksamhet? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur gammal är du? 

 Hur många anställda är ni i företaget? 

 Hur ser ägarstrukturen ut? 

 

 

Specifika beslut 
 

Vi kommer att ställa frågor om olika beslutssituationer Du ställts inför. Vi kommer först be 

Dig att berätta hur Du upplevde beslutssituationen utifrån ett antal olika egenskaper. Därefter 

kommer vi be Dig att berätta hur situationen uppkom, hur Du resonerade kring situationen 

och hur Du slutligen fattade Ditt beslut. 

 

Initiala stadiet (identifiering) 
 

 Hur uppkom beslutssituationen/problemet?  

 

Bedömningsstadiet (bedömning) 
 

 Hur resonerade/bedömde du beslutssituationen? 

 Hur resonerade/reflekterade du kring olika handlingsalternativ?  

 Hur såg beslutsunderlaget ut? 

 

Choice-stadiet (val) 
 

 Vilket handlingsalternativ valdes?  

 Varför valdes detta alternativ? 

 

 



 

 

 

Visual card sorting  
 

Beslutsattribut – del 1 
 

Vid vilka beslut förekommer intuition? Kategorisera följande beslut fritt. 

 

 Personalbeslut 

 Verksamhetsbeslut 

 Finansieringsbeslut 

 Prissättningsbeslut 

 Produkt-/tjänstebeslut 

 Kund-/leverantörsbeslut 

 

För att vi ska förstå hur Du tänker och resonerar ber vi Dig att förklara varför Du har katego-

riserat såsom Du har gjort. 

 

Beslutsattribut – del 2 
 

Vid vilka beslut förekommer intuition? Kategorisera följande beslut fritt. 

 

 Sällan återkommande beslut 

 Ofta återkommande beslut 

 Beslut som avser nedskärning 

 Beaslut som avser expansion 

 Beslut med låg osäkerhet 

 Beslut med hög osäkerhet 

 Beslut med liten relevans 

 Beslut med stor relevans 

 

För att vi ska förstå hur Du tänker och resonerar ber vi Dig att förklara varför Du har katego-

riserat såsom Du har gjort. 

 

Legitimitet 
 

Vad bör ett beslut baseras på? Kategorisera följande beslutsområden fritt. 

 

 Erfarenhet 

 Magkänsla 

 Beräkningar 

 Ställa för- respektive nackdelar mot varandra 

 Nyckelmått 

 Personliga uppfattningar 

 

För att vi ska förstå hur Du tänker och resonerar ber vi Dig att förklara varför Du har katego-

riserat såsom Du har gjort. 

 

 



 

 

 

Intervjufrågor 
 

Legitimitet 
 

Intressenternas betydelse för beslutsfattande med avseende på legitimitet. 

 

 Anser du att du behöver legitimera ditt beslutsfattande inför dina intressenter, såsom 

kunder, leverantörer, personalen, banken, ägare.  

 

 Skiljer det sig åt beroende på vilket beslut det gäller? I så fall vad avgör, vilka faktorer 

påverkar? 

 

 Anser du att det är legitimt att använda intuition vid beslutsfattande? I så fall vid vilka 

beslut? 
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Bakgrundsinformation om företag och företagsledare 
 

Informationen som presenteras nedan är hämtad från respektive bolags senaste årsredo-

visning, bolagens hemsidor samt från de intervjuade företagsledarna. 

 

 

Företag A 
 

 

 

Företag  A 

Verksamhet Utvecklar programvara samt levererar tjänster och ECM-

lösningar för informationshanteringen till företag 

Företaget startades 1999 

Medelantal anställda (2009) 18 st. 

Årlig omsättning (2009) 17,0 miljoner kr 

Balansomslutning (31 dec 2009) 6,5 miljoner kr 

Ägarstruktur VD:n äger 100 % 

  

Företagsledare A 

Position VD 

Ålder 45 år 

Kön Man 

Utbildning Civilekonom 

Erfarenhet Controller, systemtekniker, it-konsult, chefsjobb, 

ledningsgrupper 

Tid i företaget 6 år 



 

 

Företag B 

 

Företag  B 

Verksamhet It-lösningar inom drift, kommunikation och säkerhet 

Företaget startades 2000 

Medelantal anställda (2009) 22 st.  

Årlig omsättning (2009) 27,1 miljoner kr 

Balansomslutning (31 dec 2009) 11,2 miljoner kr 

Ägarstruktur VD och vice VD äger 50 % var 

  

Företagsledare B 

Position Vice VD (f.d. VD) 

Ålder 36 år 

Kön Man 

Utbildning Ekonom 

Erfarenhet Startat upp bolaget och har tidigare varit bolagets VD 

Tid i företaget  Sedan starten 2000, dvs. 10 år 



 

 

Företag C 

 

Företag  C 

Verksamhet Reklam- och annonsbyrå, marknadskonsulter 

Företaget startades 1985 

Antal anställda 34 st. 

Årlig omsättning (2009) 24,9 miljoner kr 

Balansomslutning (31 dec 2009) 8,1 miljoner kr 

Ägarstruktur Fyra delägare inkl. VD:n 

  

Företagsledare C 

Position VD 

Ålder 50 år 

Kön Man 

Utbildning Civilekonom  

Erfarenhet Har tidigare arbetat inom bankvärlden, samt inom en rad 

andra branscher  

Tid i företaget Sedan 1998, dvs. 12 år 



 

 

Företag D 
 

Företag  D 

Verksamhet Handel med däck inom detaljist- och grossistled 

Företaget startades 2006 

Medelantal anställda 

(2008-09-01 – 2009-08-31) 

5 st. 

Årlig omsättning  

(2008-09-01 – 2009-08-31) 

16,7 miljoner kr 

Balansomslutning (31 aug 2009) 20,9 miljoner kr 

Ägarstruktur VD:n äger 100 % 

  

Företagsledare D 

Position VD 

Ålder 32 år 

Kön Man 

Utbildning Ingen eftergymnasial utbildning, ekonomilinje på 

gymnasiet 

Erfarenhet Startade sin första däckfirma vid 17 års ålder 

Tid i företaget Sedan starten 2006, dvs. 4 år 



 

 

Företag E 

 

Företag  E 

Verksamhet Affärsstödjande verksamhet och utvecklingsprogram för 

kunskaps- och teknikbaserade företag  

Företaget startades 2006 

Medelantalet anställda (2009) 4 st. 

Årlig omsättning (2009) 5,7 miljoner kr 

Balansomslutning (31 dec 2009) 1,6 miljoner kr 

Ägarstruktur Offentligt ägande, där kommuner, regionförbund, 

landsting etcetera utgör ägare 

  

Företagsledare E 

Position VD 

Ålder 51 år 

Kön Man 

Utbildning Civilekonom 

Erfarenhet Företagsledaren har själv startat ett 30-tal bolag 

Tid i företaget 2 månader 



 

 

Företag F 

 

  

Företag  F 

Verksamhet Handel med nya och begagnade bilar och tillhörande 

verksamhet samt tjänster inom samma verksamhets-

område 

Företaget startades 1976/2007 

Medelantal anställda (2009) 16 st. 

Årlig omsättning (2009) 100,7 miljoner kr 

Balansomslutning (31 dec 2009) 21,0 miljoner kr 

Ägarstruktur VD, försäljningschef & verkstadschef, där VD:n äger en 

minoritetsandel 

  

Företagsledare F 

Position VD 

Ålder 46 år 

Kön Man 

Utbildning Civilekonom 

Erfarenhet Har tidigare varit VD på en annan bilfirma 

Tid i företaget Sedan 1996, dvs. 14 år 



 

 

Företag G 

 

 

Företag  G 

Verksamhet Butikshandel med datorer och datakonsultverksamhet 

Företaget startades 2007 

Medelantalet anställda  

(1 juli–31 dec 2009) 

9 st.  

Omsättning  

(1 juli–31 dec 2009) 

13,9 miljoner kr 

Balansomslutning (31 dec 2009) 6,9 miljoner kr 

Ägarstruktur Tre jämnstarka huvudägare inkl. VD:n  

  

Företagsledare G 

Position VD 

Ålder 33 år 

Kön Man 

Utbildning En icke-slutförd högskoleutbildning inom datateknik 

Erfarenhet Ingen tidigare erfarenhet av att vara företagsledare 

Tid i företaget Sedan starten 2007, dvs. 2,5 år 
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Analysunderlag vid de specifika besluten 
 

Nedan har vi sammanställt samtliga koder/etiketter som vi använt vid analysen av de specifika 

besluten.  

 

 

Beslutsattribut 
 

Beslutsområde – vad beslutet avser: personal, finansiering, kunder eller leverantörer, eller 

företagets produkter/tjänster. 

 

Frekvens – hur ofta beslutet återkommer: sällan eller ofta 

 

Strategisk situation – om beslutet är offensivt eller defensivt, det vill säga om beslutet avser 

expansion eller nedskärning, såsom lansering av ny tjänst, eller att säga upp samarbetet med 

en leverantör. 

 

Osäkerhet – graden av ovisshet med avseende på beslutets handlingsalternativ och utfall. 

 

Relevans – beslutets genomslagskraft/konsekvenser. Dessa konsekvenser kan dels vara i 

finansiella termer, i form av kostnader etcetera, eller i form av icke-finansiella termer som 

exempelvis i form av relationer med leverantörer. 

 

 

Indikatorer på intuition 
 

Erfarenhet – då företagsledaren hänvisat till tidigare upplevelser. 

 

Känsla – då företagsledaren hänvisat till (mag)känsla, ex. ”det kändes inte bra”. 

 

Subjektivt – då företagsledaren hänvisat till personliga preferenser och/eller uppfattningar 

alternativt uttryckt frånvara av hårda data. 

 

Svårförklarligt – då företagsledaren haft svårt att återge ett tydligt resonemang. 

 

Helhetsbild – då företagsledaren hänvisat till helheten snarare än till olika delar. 

 

Snabbt/automatiskt – då företagsledaren hänvisat till att beslutet gick snabbt att fatta. 

 

Oprecist – då företagsledaren påpekat att utfallen av handlingsalternativen inte är möjliga att 

uttrycka på ett tydligt och tillförlitligt sätt. 

 

 

Indikatorer på analys 
 

Kriterier/villkor – då företagsledaren hänvisat till kravspecifikationer, bankvillkor etcetera. 

 

Objektivt – utvärdering av handlingsalternativ utifrån fastställda villkor/kriterier, alternativt 

att de framkommit förekomst av hårda data, siffror. 



 

 

 

Regelbaserat – då företagsledaren tydliggjort att en utvärdering genomförts av handlings-

alternativen utifrån fastställda villkor/kriterier. 

 

Stegvist – då företagsledaren hänvisat till flera olika delar, det vill säga olika aspekter snarare 

än till helheten. 

 

Beräkning – då företagsledaren hänvisat till mätningar, kalkyler, priser etcetera. 

 

Precist – då företagsledaren klargjort att det fanns tydligt uttryckta handlingsalternativ 

och/eller utfall, exempelvis vid en investeringsbedömning. 

 

Tydligt resonemang – då företagsledaren på ett tydligt sätt kunnat återge sitt resonemang. 

 

 

Anledning till att beslutssituationen uppkommer 
 

Yttre faktor – då beslutet initieras av att någon eller något tvingat fram en beslutssituation, 

såsom att en anställd säger upp sig, eller att en kund efterfrågar en ny tjänst. Alternativet är att 

beslutssituationen uppkommer på intuitiva alternativt analytiska grunder. Se därför ovanstå-

ende indikatorer på intuition respektive analys. 

 

 


