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Titel 
 
 

Huvud eller Hjärta? 
Mönster i affektiva och kognitiva reaktioner i förhållande till  
individens prioriterade sätt att hantera information och situationer  
i en oförutsedd situation 
 

Författare Jenny Friedl 
 Karlstads Universitet 

Ämne C-uppsats i psykologi 

Nyckelord Naturalistic Decision Making - Kognition - Affekt - Informationsbearbetning - 
Situationsuppfattning 

 
Bakgrund 

 
Studien undersökte hur deltagarna affektivt och kognitivt upplever en 
fallbeskrivning som simulerar en oförutsedd situation i en kontorsmiljö. Det 
beskrivna fallet handlar om en personalfråga och kräver ett omedelbart beslut 
eftersom en försening kanske inte bara påverkar arbetsprestationen och klimatet i 
organisationen, men också kan leda till att organisationen förlorar ett kontrakt med 
en långsiktig inkomst. 
 

Method/Design Studien är en explorativ och oberoende design som genomfördes vid Karlstads 
universitet. Deltagarna var 72 studenter i två olika kurser, personal- och arbetsliv 
och psykologi. Data för denna undersökning samlades in genom en enkät som mätte 
deltagarnas kognitiva (Situationsuppfattning efter Kleins RPD-modellen, 1993) och 
affektiva reaktioner (PANAS, Watson, Clark, & Tellegen 1985) på 
fallbeskrivningen. Den affektiva och kognitiva reaktionen backades upp av två tester 
som mäter en persons priorierade sätt att bearbeta information (PMPI, Burns och 
D'Zurilla, 1999) och att hantera situationer (Personal Temperament efter MBTI-
skala). Ytterligare ingick deltagarnas demografiska data såsom ålder, kön och 
utbildningsnivå samt frågor om deltagarnas erfarenheter med oförutsedda 
situationer. 
 

Resultat 
 

Resultatet visar en signifikant skillnad mellan deltagarna i personal- och 
arbetsvetenskap och psykologi i sin kognitiva reaktion för den oförutsedda 
situationen. Deltagare med en högre positiv och negativ affekiv respons visade ett 
signifikant högre värde i sin rationell-analytisk informationsbearbetning. Det 
personliga temperament-testet visade sig att vara inte valide. 
 

Slutsats Människor bearbetar och bedömar situationer genom två olika sätt: med sitt hjärta 
och sitt huvud. Inget sätt är överläget de andra, eftersom varje sätt har viktiga 
fördelar och nackdelar. Endast genom att kombinera båda sätten framgångsrikt kan 
vi fatta beslut som kommer att leda till positiva utfall. 
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Head or Heart? 
Patterns of Affective and Cognitive Responses in Relationship  
to Preferred Information- and Situation-Processing Styles  
in a Decisive Situation 

Author Jenny Friedl 
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Subject/Level C-level thesis in Psychology 

Keywords Naturalistic Decision Making - Cognition - Affect - Information Processing - 
Situational Awareness 

 
Background 

 
The study investigated how participants affectively and cognitively experience a 
written description simulating a decisive situation in an office environment. The 
described case is of an personnel issue and requires an immediate decision as a delay 
might not only affect work performance and the climate at the organisation, but also 
can lead to that the organisation looses a contract with a long-term income. 

Method/Design The study is an explorative, independent design and was conducted at Karlstads 
University, Sweden. Participants were 72 undergraduate students in two different 
courses, Human Resources and Psychology. Data for this survey was collected 
through a questionnaire assessing the cognitive (Situational Awareness after Klein’s 
RPD-model, 1993) and affective reactions (PANAS-scale, Watson, Clark, & 
Tellegen 1985) that participants show after having read the case-scenario. The 
affective and cognitive assessment of the decisive situation is backed up by two tests 
which assess a person’s preferred style to process information (PMPI-scale, Burns 
and D’Zurilla, 1999) and to deal with situations (Personal Temperament after MBTI-
scale). Demographic data like age, sex and education level as well as some reflecting 
questions about participants experience with decisive situations were also part of the 
questionnaire. 
 

Results 
 

The result shows significant differences between participants of HR and Psychology 
in their cognitive experience of the decisive situation. Participants with a higher 
positive (PA) and negative affective (NA) response show higher rates in their 
rational-analytic (Ratio) information-processing (tPARatio (70) = 2.4 för p = .020, 
Pearsons r = .347 för p < .01, tNARatio (70) = 2.3 för p = .025, Kendalls t= .239 för p < 
.01). The personal temperament test showed that an individuals preferred style to 
deal with situations has no relevance on how an individual cognitively and 
affectively responses to a situation. 
 

Conclusion Humans assess and process situations by two ways: with the heart and the head. 
Neither way is generally superior to the other, as each way has important advantages 
and disadvantages. Only in combining both ways successfully we will be able to 
make decisions which lead to positive outcomes. 
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ways we humans process information in a decisive situation. Naturalistic Decision Making is 
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decisions. 
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 The thesis is written in Swedish; please kindly let me know if you are interested in an 
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 I declare that this work is my own and that I have received no assistance of any kind, 

that I did not use any other sources than the ones cited and that all sources quoted literally or 

given contextually are referenced as such.  
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gender-equitable. If parts of this work are not worded gender-equitably, I would like to point 
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gender.  
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Inledning 
 
 
 

Varje dag fattar vi många olika beslut, på arbetsplatsen, hemma eller på vår fritid. Det handlar om 

så profunda och vardagliga beslut som om vi ska ta en kopp kaffe eller en kopp te, om vi ska ringa 

en person eller låta bli, om vi ska gå på ett arbetsmöte eller inte eller om vi ska åka till Thailand 

eller Spanien på vår semester.  

Ibland utsätts vi dock för beslut som kräver mer av oss. Det kan vara att vi måste fatta ett 

beslut som kommer att påverka en större grupp människor och som kan medföra stora 

förändringar på olika plan för dessa människor. Till exempel kan det handla om en ny 

anställningsform efter en omstrukturering på ett företag eller om att börja arbeta i ett annat land.  

Det kan handla om att vi måste fatta ett beslut snabbt och under stora påfrestningar, som t ex i en 

livshotande situation. Denna variationsrikedom och mångfalden i en beslutsfattande situation 

gjorde mig nyfiken att undersöka vad det innebär att fatta ett beslut.  

Den traditionella synen på beslutsfattande processer har varit att människor fattar 

rationella beslut som tillför människan njutning eller profit, vilket betyder att rationella beslut 

ska inte leda till att människan upplever smärta eller att beslut leder till förluster. Därmed låg 

fokusen endast på utfallet av ett beslut och inte på de processer som äger rum inom en 

människa som befinner sig i en beslutsfattande process.  

 I denna rapport kommer det att presenteras resultatet av en studie som undersökte de 

processer som äger rum inom en människa som befinner sig i en beslutsfattande situation. 

Eftersom fokusen inte skulle ligga på beslutets utfall, men på de processer som pågår inom en 

individ, valdes det att använda begreppet „oförutsedd situation“ för att deltagarna i studien 

inte skulle påverkas av föruppfattade meningar om beslutsfattandet. 

De flesta av oss spontant associerar med beslutsfattande processer att ett beslut fattas 

antingen utifrån vårt huvud (det rena förnuftet) eller vårt hjärta (våra känslor). I studien 

representerar huvud de kognitiva reaktioner på en oförutsedd situation och individens sätt att 

bearbeta information rationellt och analytiskt, medan hjärta representerar de affektiva 

reaktioner och individens sätt att bearbeta information intuitivt och automatiskt. 
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Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska grunden består av två delar. Först beskrivs det teorier om kognitiva och affektiva 

processer i informationsbearbetning och vilken roll dessa innehar i beslutsfattande processer. I 

andra delen beskrivs det Gary Kleins Recognition Primed Model (1993) vilket är en av flera 

modeller som finns inom Naturalistic Decision Making. 

 
1.) Kognitiva och affektiva strukturer i beslutsfattande processer 

1. a) Informationsbearbetningens roll i individens uppfattning om verkligheten 

Seymour Epstein (Epstein, 2008) menar att hur vi bearbetar information beror på två system 

som kan jobba parallellt och sekventiellt, samtidigt som de interagerar med varandra. Alla 

våra beteenden påverkas av dessa två system och systemens funktion anses vara en funktion 

mellan situationen och personen, det vill säga vi påverkas av situationen samtidigt som vi 

påverkas av våra tidigare erfarenheter. Dessa två system är, enligt Epsteins Cognitive 

Experiental Self-theory (CEST), jämbördiga och varje system har sina styrkor och svagheter. 

Epsteins CEST-teori reflekteras i The Dual System Approach, en teori som beskriver det 

implicita och det explicita minnet (Björklund, 2008). 

Epsteins CEST-teori (2008) och The Dual System Approach om människans 

informationsbearbetningssystem kunde med hjälp av avbildande hjärnforskning bekräfta och 

visa att människor använder sig av två olika kategoriseringssystem för att bearbeta 

information, det rationell-analytiska och det intuitiv-erfarenhetsbundna systemet. Denna 

forskning kunde bevisa att det verkligen finns två skilda kognitiva system eftersom de kunde 

hitta specifika strukturer i hjärnan med specifika beteenden och funktioner som stötta 

antaganden av den duala system teorin (Björklund, 2008). 
 

Figur 1 här 
 

Det rationell-analytiska respektive explicita systemet, skriver Björklund (2008), kan 

beskrivas med adjektiv såsom ”thinking-conceptual-logic, analytical-rational, deliberative-

effortful-intentional-systematic, explicit, extentional och verbal.” Det explicita minnet lagrar 

kunskap som sedan används för att föra logiska och rationella resonemang. Det explicita 

minnet möjliggör att människor snabbt lär sig saker och ting om denna kunskap aktivt 

underhålls. Epstein (2008) tillägger att det rationella systemet inom oss är kapabelt att lösa 

abstrakta problem, att planera och att tillämpa regler och principer i olika situationer samt att 

ta långsiktiga överväganden i beaktande. Det explicita minnet har dock ett problem: det kan 
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bara hantera en viss mängd information samtidigt, mellan fem till nio enskilda variabler, det 

vill säga att all information som sinnena fångar in från omgivningen inte kan tas in via det 

explicita systemet. Forskare beskriver detta med metaforen flaskhals som illustrerar 

problemet med vårt explicita minne (Klingberg, 2009). Plessner (2006) beskriver det explicita 

systemet som det övervägande systemet vilket innefattar alla processer som behöver kognitiv 

ansträngning och medveten uppmärksamhet, vilket betyder att situationsbedömningar sker 

genom reflektion och användandet av explicit kunskap. Med explicit kunskap definieras 

kunskap som är omedelbart tillgänglig i olika situationer. 

Det implicita eller erfarenhetsbundna systemet, skriver Björklund (2008), kan 

beskrivas med adjektiv såsom ”intuitive, natural, automatic, heuristic, schematic, 

prototypical, narrative, implicit, imaginistic-nonverbal och experiental.” Detta system är ett 

robust och snabbt system som inte hindras av den flaskhals som det explicita systemet 

hämmas av och kan ta in information av sinnena på en stor bandbredd utan att vara medveten 

om detta. Det betyder att denna information inte kan användas på ett medvetet sätt, dessa blir 

till dold eller tyst kunskap. Plessner (2006; 2007) menar att många av våra kognitiva 

processer i vardagen sker utan medveten kontroll, det vill säga de är automatiska, och 

bestämmer därmed många aspekter i vårt liv, som t ex hur vi uppfattar och reagerar i vissa 

situationer och till och med hur vi fattar våra beslut. Epstein (2008; 2010) förklarar att det 

implicita systemet är en källa för vår motivation och passion och utan det vore det inte möjligt 

för människor att engagera sig i målorienterat beteende. Det erfarenhetsbundna systemet kan 

lösa problem som är utanför det rationella systemets förmåga eftersom det implicita systemet 

använder sig av ett holistiskt synsätt istället för ett analytiskt synsätt. Detta beror på att det 

erfarenhetsbundna systemet beror på kunskap genom erfarenhet och att detta system använder 

sig av associationer som triggas igång i situationer som visar likheter med tidigare 

erfarenheter. Epstein (2008; 2010) tilläger att det erfarenhetsbundna systemet arbetar ihop 

med emotioner vilket gör att systemet får ett så stort utrymme inom oss. Ett exempel är att om 

något känns bra så är vi mycket mer benägna att följa denna känsla och agera i enlighet med 

denna känsla, även om vårt rationella system inte är övertygat om detta. Detta system kan 

också kallas för det intuitiva systemet enligt Plessner (2006) eftersom detta system innefattar 

alla informationsbearbetande processer som reagerar spontant, automatiskt och utan vår 

medvetenhet. I nästa avsnitt kommer begreppet intuition att förklaras vilket är processen som 

ligger bakom det implicita systemet i samband med beslutsfattande processer. 
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1. b) Intuitionens roll i beslutsfattande processer 

Begreppet intuition har ställt forskare framför ett problem eftersom det handlar om kunskap 

som vi inte kan verbalisera i motsatts till rationell kunskap. Intuitiv förmåga betyder ”vi vet 

hur” vi ska göra något, men vi har svårt att beskriva detta ”något” med detaljerade ord 

(Plessner, 2006). Intuition uppfattas utifrån teorin om det duala systemet som en motprodukt 

av rationalitet (T. Betsch, 2008; Glöckner & Witteman, 2010; Horstmann & Hausmann, 2010; 

Kahneman & Klein, 2009; Klein & Klinger, 1991; Klein, 1993). Vissa forskare menar att 

intuition är en källa till kunskap, andra uppfattar intuition som en process där automatiska och 

implicita processer äger rum. Slutligen finns det några som uppfattar intuition som ett system 

där intuition innehar en särskild del i minnet (T. Betsch, 2008). Denna tredje uppfattning 

kunde neurofysiologisk forskning verifiera (Björklund, 2008).  

Epstein definierar utifrån CEST-teorin intuition som ”the accumulated tacit information 

that a person has acquired by automatically learning from experience” (2008:29). T. Betsch 

utvecklar fenomenet intuition genom att använda sig av Epsteins CEST-teori, Hogarths teori 

om omedveten och medveten databearbetning och Hammonds teori om intuitiv och analytisk 

kognition och skriver att: 

Intuition is a process of thinking. The input to this process is mostly provided by knowledge 
stored in long-term memory that has been primarily acquired via associative learning. The input 
is processed automatically and without conscious awareness. The output of the process is a 
feeling that can serve as a basis for judgements and decisions (2008:4). 

 

T. Betsch (2008) motiverar sin definition med att den specificerar den intuitiva 

databearbetningsprocessen: kunskaper som förvärvats genom erfarenhet och lagrats i 

långtidsminnet. Intuition drar därmed nytta av tidigare kunskaper som förvärvades genom ett 

långsamt lärande system snarare än av information från vårt korttidsminne. Herbert Simon 

(citerad i Kahneman & Klein, 2009:516) sammanfattar Betschs uttalande med följande ord 

”Intuition is the recognition of patterns stored in memory.” Klein utvidgar Betsch och Simons 

uttalanden om intuition till beslutsfattande processer samt dess påverkan och konsekvenser 

och skriver 
Intuition is the way we translate our experiences into judgements and decisions. It’s the ability to 
make decisions using patterns to recognize what’s going on in a situation and to recognize the 
typical action scripts with which to react. Once experienced intuitive decision makers see a 
pattern, any decision they have to make is usually obvious (2003:13). 

 

Sadller och Smith går ännu ett steg längre och inkluderar den känslomässiga sidan av 

intuitioner (citerad i Glöckner & Witteman, 2010:2): 
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Intuition is an involuntary, difficult-to-articulate, affect-laden recognition or judgement, 
based upon prior learning and experiences, which is arrived at rapidly, through holistic 
associations and without deliberative or conscious rational thought. 

 

Hogarth (2010) förklarar två begrepp som oftast blandas ihop med intuition för att förtydliga 

intuitionens innebörd. Dessa två begrepp börjar också med ”in-”; instinkt och insikt. Under 

instinkt förstås en reaktion som är medfödd, t ex att stänga sina ögonlock som ett svar på ett 

kallt luftdrag. Intuition skiljer sig dock från instinkt eftersom intuition handlar om inlärt 

beteende. Insikt innebär att man kan ’se in’ i strukturen av ett problem. Insikt är dock ett 

fenomen som också kan förvärvas genom medvetna och övervägande processer, därför bör 

insikt inte blandas ihop med intuition enligt Hogarth (2010). 

Dessa definitioner är överens om att intuition bygger på automatiska processer som är 

beroende av kunskapsstrukturer som förvärvas genom associativt lärande. Epstein (2008) 

sammanfattar med att intuition fungerar till stor del utan att individen är medveten om denna 

process. Resultatet av denna process leder till känslor, signaler eller tolkningar, vilka påverkar 

hur vi bedömer och agerar i en situation. Intuition resulterar i annorlunda resultat än analytiskt 

tänkande som är styrt av det explicita systemet. Intuition betyder att vi inte kan förklara varför 

vi känner och tänker så eftersom källan till denna känsla och tanke inte är tillgänglig för oss. 

Intuition uppstår främst i familjära miljöer eftersom intuition baserar sig på erfarenheter och 

familjära uppgifter. Utifrån denna förståelse är intuition bunden till igenkännande av mönster, 

”pattern-recognition”, det vill säga att vi har lärt oss att känna igen de signaler och ledtrådar 

som kännetecknar vissa situationer och kan bedöma dessa utifrån vår tidigare erfarenhet.  

Forskare anser intuition som en resurs och förklarar detta med att genom erfarenhet 

utvidgar vi våra mentala kartor vilket leder till en ökad förmåga att reagera snabbt och 

effektivt i olika situationer. Den snabba och effektiva reaktionen är i sin tur också en resurs. 

Enligt forskare är det en förutsättning för att intuition kan anses som en resurs att förstå att 

intuitiva reaktioner bara kan leda till bra beslut om miljön är känd för personen och att 

situationen levererar ledtrådar respektive signaler som är representativa och tillförlitliga 

(Glöckner & Witteman, 2010; Hogarth, 2010; Kahneman & Klein, 2009; Plessner, 2006). 

 

1. c) Affektens roll i beslutsfattande processer 

Tills nu har intuitionens roll i beslutsfattande processer beskrivits genom att redovisa för hur 

intuition bidrar till beslutsfattande processer genom bland annat mönsterigenkännande. 

Intuition innebär dock en vidare aspekt vilket under de senare åren har uppmärksammats av 

många kognitionsforskare.  
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 Peters, Västfjäll, Gärling och Slovic (2006:79) skriver i artikeln ”Affect and Decision 

Making: A ’Hot’ Topic” att ”the influence of ’hot processes”, har länge försummats till 

förmån för ”cold, deliberative, and reason-based decison making”. Detta på grund av att 

känslornas påverkan på beslutsfattande processer ansågs som partiska (biased) vilket leder till 

irrationella och ologiska handlingar, till och med destruktiva. En vidare grund till varför 

forskare exkluderade känslor från forskning var att de ansågs som inte mätbara och ostabila 

(Zeelenberg, Nelissen, Breugelmans, & Pieters, 2008). Ny forskning visar dock att 

emotionella tillstånd kan mätas och att de beter sig förutsebart (Bagozzi, Baumgartner, & 

Pieters, 1998; Baumeister, Vohs, DeWall, & Liqing Zhang, 2007; Dickert, 2010; Frijda, 

Kuipers, & ter Schure, 1989; Russell, 1980; Russell, Lewicka, & Niit, 1989; Watson, Clark, 

& Tellegen, 1988).  

 Baumeister, Vohs, DeWall och Liqing Zhang (2007) analyserade i artikeln "How 

Emotion Shapes Behavior: Feedback, Anticipation, and Reflection, Rather Than Direct 

Causation” genom en meta-anlys 300 artiklar med empiriska forskningsresultat som handlar 

om känslor och hur dessa påverkar vår kognition och våra beteenden. Artikeln redogör även 

för skillnaden mellan affekt och emotion. Vi använder oss av begreppet känsla för att beskriva 

alla diverse känslomässiga tillstånd men vi skiljer inte på hur denna känsla uppstår och vi 

skiljer inte på vilket syfte eller vilken funktion en känsla har för oss i vårt vardagliga 

språkbruk. Baumeister et al. (2007) analys visar att idag följer forskare inte längre antaganden 

om Direct Causation Theory om emotioner (att en emotion förorsakar ett beteende direkt), 

men utgår ifrån en Dual Process Theory om emotioner. Dual Process Theory utgår ifrån att 

det finns två olika känslomässiga processer för hur vi reagerar på stimuli. Ena processen är en 

omedveten känslomässig process och kallas för automatisk affektiv reaktion. Den andra 

processen är en medveten känslomässig process som kallas för medveten emotionell reaktion. 

Båda processer stimulerar kognition och beteendet, dock med olika syften. 
 

Figur 2 här 
 

 En automatisk affektiv reaktion, eller kortfattad affekt, tillhör de automatiska 

processerna och är en automatisk respons på ett stimuli. Automatiska processer kräver inte en 

mental ansträngning och äger rum i mindre än 500 millisekunder (Smith, Cacioppo, Larsen, & 

Chartrand, 2003). Affekt är en snabb känsla av att något är bra eller dåligt, eller att vi tycker 

om något eller inte. Det betyder att affekt har en valensdimension, det vill säga vi värderar ett 

stimuli antingen positivt eller negativt. Denna valens passar väl till den snabba och enkla 
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responsen som affekten ger oss, eftersom affekt inte medför den intensiva medvetna 

upplevelsen som emotioner har för oss. En automatisk affektiv reaktion uppstår utan att den 

stimulerar en fysiologisk respons som emotioner gör på grund av att den uppstår snabbt och 

upplöser sig lika snabbt. Affekt saknar bandbredden och utbudet av upplevelsen de medvetna 

emotionerna ger oss, affekt är en enkel känsla av att något är bra eller dåligt, att vi vill närma 

oss eller undvika något. Affekt vilar inte på en kognitiv bearbetning som våra medvetna 

emotioner gör, men det finns en kognitiv komponent och ett syfte med affekt. Affekt ska 

stimulera oss till beteenden i situationer där en omedelbar respons är viktig för vår 

överlevnad, t ex att möta en lejonflock är farligt, så spring iväg är den affektiva och därmed 

omedelbar ’rätta’ responsen i denna situation. Känslan av rädsla träder i så fall in i bilden i 

exemplet när vi redan springer ifrån lejonflocken och rädsla tillhör de medvetna emotionella 

reaktioner vi har, eller kortfattat emotion. Emotioner är mycket långsammare i att uppträda än 

affekt och forskare som Baumeister et al. (2007) resonerar att detta är viktigt för att inte störa 

individen under krishanteringen (affektsituationen). På grund av att undersökningen inte 

kommer att ta hänsyn till individens emotionella upplevelse beskrivs emotioner inte 

utförligare  (Baumeister et al., 2007; Smith et al., 2003). 

 Peters et al. (2006) analyserade i sin artikel om affekt och beslutsfattande 

forskningsresultat och de kom fram till följande funktioner av affekt i beslutsfattande 

processer. För det första, affekt fungerar som en informationskälla till beslutsfattaren genom 

att beslutsfattaren får en signal som leder henne genom processen, t ex beslutsfattaren 

upplever en spontan känsla av sympati eller inte i en situation. Damasio och hans forskarteam 

(Bechara, Damasio, Tranel, & Damasio, 1997) undersökte hur ’normala’ människor och 

människor med en skada i den ventromediala hjärnbarken agerade i en beslutsfattande 

situation.  Den ventromediala hjärnbarken är bland annat en av de strukturer som innehåller 

erfarenhetsbaserad kunskap vilket hänger ihop med individens intuitiva systemet.  Deras 

resultat stöder Baumeister et al. (2007) och Peters et al. (2006) argument att affekt fungerar 

som en signal i beslutsfattande processer, eftersom människor med skador i den 

ventromediala delen saknade den affektiva responsen vilket bland annat också ledde till att de 

upprepade sina misstag. I motsats till det reagerar ’normala’ människor på signalen och 

handlar utifrån sin affektiva upplevelse. Dessa människor lärde sig också under forskningens 

experiment och upprepade inte sina misstag. Dickert (2010) tilläger att affekt kan fungera som 

en moderator för vilken sorts databearbetning, implicit eller explicit, en person använder och 

anför forskning som visar att en positivt upplevd affekt, såsom sympati, leder till att 

människor litar mer på sin magkänsla än en negativt upplevd affekt, såsom ogillande. 

   



Jenny Friedl  8  

 För det andra, skriver Peters et al. (2006) verkar affekt fungera som en gemensam valuta 

i beslutsfattande processer där mycket komplex och överväldigande information finns. Affekt 

medför att vi får en feedback hur vi värderar en situation utan att vi måste ta hänsyn till 

miljöns komplexa informationserbjudande, vilket gör att vi snabbt och utan stor mental 

ansträngning kan fatta ett beslut. De skriver att  
[b]y translating more complex thoughts into simpler affective evaluations, decision makers can 
compare and integrate good and bad feelings rather than attempt to make sense out of a 
multitude of conflicting logical reasons (Peters et al., 2006:80). 

 

Dickert (2010) skriver att affekt har motiverande egenskaper som har inflytelse på ”approach-

avoidance” beteenden, det vill säga beteenden som gör att man antingen närmar sig eller 

undviker en situation. Izard, Libero, Putman och Haynes (1993) stöder resonemanget och 

menar även att våra känslomässiga reaktioner är tätt förknippade med vår personlighet 

eftersom de anses som organiserande och motiverande processer för vår personlighet.  

 

1. d) Personlighetens roll i beslutsfattande processer 

Forskare såsom Izard et al. (1993) kom fram till att det finns individuella skillnader i hur 

människor närmar sig situationer och hur de handlar i dessa situationer. Det betyder att 

människor använder sig av olika kognitiva och affektiva processer för hur de reagerar och 

agerar i dessa situationer. 

Psykoanalytikern Carl G. Jung utvecklade en teori om våra personligheter, den så 

kallade personlighetstypologin, som publicerades i boken Psychological Types år 1921. Jung 

menade att det finns två olika kognitiva funktioner som bestämmer hur vi tänker och agerar, 

rationell eller irrationell. Dessa två olika kognitiva funktioner samspelar med de två olika 

grundhållningar individer har mot sin omvärld, extroversion och introversion, och med 

individens sätt att hantera situationer, planerande eller improviserande. Utifrån Jungs 

förståelse och teori utvecklades Myers-Briggs Typ Indikator som resulterade i 16 olika 

personlighetstyper. Dessa personlighetstyper visar vilket förhållningssätt och vilken kognitiv 

funktion en individ föredrar i mötet med omvärlden (Huitt, 1992; Quenk, 2000). Dessa 

personlighetstyper är enligt dessa forskare stabila över tid och rum vilket är intressant för 

denna undersökning eftersom den vill undersöka om dessa stabila personlighetstyper står i 

förhållandet till individens kognitiva och affektiva strukturer i en beslutsfattande situation. 

 Jungs teori förklarar de två grundhållningar extraversion/utåtvänd (E) och 

introversion/inåtvänd (I) på följande sätt. Extroversion betyder att personen är orienterad mot 

den yttre världen. Personer som föredrar extroversion får energi från sina handlingar och de 
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tenderar att handla innan de reflekterar över sina handlingar. Dessa individer blir trötta och 

omotiverade av att inte göra något, de behöver handling för att må bra. Extroverta personer 

använder sig av brainstorming och högljutt tänkandet för att fatta ett beslut. De är bra på att 

diskutera med andra i en beslutsfattande process. I motsatts till dessa personer, är personer 

som föredrar introversion, orienterade mot sin inre värld och de får energi genom att vara 

ensamma. Dessa personer reflekterar över sina handlingar innan de agerar. 

Sammanfattningsvis menar forskare att extroverta  individer är ”action oriented” medan 

introverta individer är ”thought oriented” (Huitt, 1992; Moxnes, 2008; Quenk, 2000). 

 Sinnesförnimmelse (S) och intuition (N) är de båda perceptionsfunktionerna och 

handlar om hur en individ samlar in information och beskriver hur en individ förstår och 

tolkar situationer. En individ som föredrar sinnesintryck litar på sina fem sinnena, alltså vad 

som syns, hörs, etc. och det betyder att de litar på faktdata och sin personliga erfarenhet 

utifrån den ’verkligheten’ de förnimmer och inte på sin magkänsla. Forskare menar till och 

med att faktdata är meningsbärande för dem. Dessa personer använder sig också av 

procedurer som fungerade förut och de är bra på att se detaljer i en beslutsfattande process 

och vad som kan gå fel, det vill säga de använder ett induktivt sätt att resonera omkring ett 

beslut. Utifrån denna förståelse utvecklar de en detaljrik plan för att implementera beslutet. I 

motsatts till detta litar individer som föredrar intuition på sina magkänslor, vilket betyder att 

de litar på information som är mera teoretisk eller abstrakt, alltså inte direkt gripbar. Dessa 

individer söker enligt Jungs teori efter mönster eller teorier som de känner igen och de får 

mening utifrån huruvida information relaterar till deras mönster eller teorierna. Detta betyder 

att dessa personer använder ett deduktivt sätt att resonera omkring ett beslut och att de är bra 

på att visualisera och föreställa en möjlig lösning vilket medför att de är bra på att se möjliga 

fel i en lösning. Dessa personer är mer benägna att utveckla nya lösningar än att använda det 

som fungerade förut eftersom de försöker se helheten med alla sina förbindelser och länkar 

emellan (Huitt, 1992; Moxnes, 2008; Quenk, 2000). 

 Tanke (T) och känsla (F) är värderingsfunktionerna och handlar om hur en individ 

bedömer situationer och fattar sina beslut. Båda funktionerna använder sig av den 

informationsmetod med vilken individen samlar in data, alltså antingen genom sinnesintryck 

(S) eller intuition (N). De individer som föredrar att använda tankar är mer benägna att fatta 

beslut utifrån en objektiv ståndpunkt och av vad som är logiskt. De försöker att matcha sitt 

beslut med bestående regler, principer normer och att beslutet är logiskt utifrån dessa regler, 

principer och normer.  Det betyder att de använder sig av ett klassificerande och 

kategoriserande sätt att analysera uppgifter och situationer vilket medför att de är bra på att 
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värdera ett beslut utifrån sin effektivitet. De individer som föredrar att fatta beslut utifrån 

känslor är mer benägna att införliva sig i situationen, det vill säga, de försöker att ta hänsyn 

till värderingar och känslor i den rådande situationen och av vad som krävs för att få ett beslut 

som är i balans med omvärlden och med de olika behoven av inblandade parter (Huitt, 1992; 

Moxnes, 2008; Quenk, 2000). 

 Hur en individ hanterar en situation, skriver Moxnes (2008), hänger ihop med en 

individs orientering mot att antingen planera (J) eller improvisera i (P)  en situation. En 

person som mer tenderar att planera situationer föredrar struktur och organisation vilket för en 

beslutsfattande process innebär att individen noggrant planerar och steg för steg följer sitt 

beslut. Dessa individer är oftast bakåt orienterade vilket medför att dessa individer är bra på 

att identifiera möjliga problem i ett beslut. En person med en tendens att improvisera i 

situationer föredrar flexibilitet och försöker att anpassa sig till situationen. Det vill säga den 

samlar in data och skapar oftast komplexa lösningar. Deras teknik att lösa problem och fatta 

beslut är att brainstorma och att ta in en annan persons perspektiv (Huitt, 1992; Quenk, 2000). 

 Dessa typer handlar om en persons prioritering och inte en persons förmåga att agera 

på sin omvärld och vilka strategier personen använder för att hantera omvärlden. 

Personlighetstyperna är i detta hänseende intressanta för denna undersökning eftersom de inte 

bara beskriver hur en person förhåller sig till sin omvärld i en okänd eller oförutsedd situation, 

utan  att de använder olika strategier för att fatta ett beslut.  

 

2.) En beslutsfattande modell 

L. E. Olsson (2007) definierar individuellt beslutsfattande med att dessa beslut är individuella 

i sin natur, det vill säga de påverkar inte andra individer. I fall av att ett beslut görs i en social 

interaktion som kan ha en möjlig påverkan på andra individer talar Olsson om interdependent 

decision making. Fokus av denna studie ligger på en individs affektiva och kognitiva 

strukturer i förhållandet till individens prioriterade sätt att bearbeta information och handera 

situationer. Detta placerar undersökningen i en särskild underkategori av individuellt 

beslutsfattandet. Underkategorien handlar om individens affektiva och kognitiva processer 

utifrån individens förhållningssätt till sin omvärld. I detta hänseende är Naturalistic Decision 

Making (NDM) en relevant modell för undersökningens upplägg, vilket kommer att förklaras 

härnäst. 
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2. a) Naturalistic Decision Making  

Naturalistic Decision Making (NDM) är en forskningsansats som försöker förstå hur 

människor fattar beslut i ’real-world contexts’ genom att studera beslut av erfarna 

beslutsfattare. NDM undersöker de olika särdrag av ett beslut och de ämneskunskaper och 

erfarenheter som är relevanta för ett beslut, alltså hur människor använder sin erfarenhet för 

att fatta ett beslut i deras naturliga omgivning, som t ex brandmän, läkare, piloter, etc. (G. 

Klein, 2008; R. Lipshitz, Klein, Orasanu, & Salas, 2001; Orasanu & Connolly, 1993). 

NDM försöker förstå själva processen hur människor fattar ett beslut utan att komma 

fram till reglerande, alltså normativa, modeller som beskriver det bästa sättet att fatta ett 

beslut. NDM är en ansats där man tar hänsyn till hur individer uppfattar och iakttar situationer 

och att de utifrån denna uppfattning och iakttagelser agerar. Det betyder att NDM använder 

sig av forskning som görs i kognitiv psykologi om perception och informationsbearbetning 

samt att forskare undersöker hur kunskap representeras genom mentala kartor vilket 

bestämmer hur vi uppfattar och iakttar situationer (Klein, 2008). 

Definitionen om vad Naturalistic Decision Making är har förändrats sedan NDM har 

undersökts i forskarsamhället. Orasnu och Connelly (1993) som la fram den första 

definitionen av NDM betonade de egenskaper i själva beslutskontexten, alltså att det finns 

karakteristiska särdrag i naturliga beslutssituationer. 1997 la NDM-forskare fram en ny 

definition av Naturalistic Decision Making där man definierade Naturalistic Decision Making 

som sättet hur människor använder sig av sin erfarenhet, expertis och kunskap för att fatta 

beslut, vilket betyder att NDM-forskning lade mer fokus på hur experter fattar beslut och med 

vilken kunskap och hur de använder sig av denna kunskap än förut (R. Lipshitz, Klein, 

Orasanu, & Salas, 2001). De menar dock att en människas kunskap, erfarenhet och expertis är 

bunden till kontexten. Det vill säga att kontexten påverkar hur experten bestämmer sig för att 

hantera situationen eftersom ”the influence of field settings [...] establish the eliciting 

conditions for making decisions and shape decisions through their constraints and 

affordances” (2001:334). Klein och Klinger ger en bra beskrivning för naturalistiskt 

beslutsfattande: 
The FGCs [urban fireground commanders] argued that they were not making “choices”, 
“considering alternatives”, or “assessing probabilities”. They saw themselves as acting and 
reacting on the basis of prior experience; they were generating, monitoring, and modifying 
plans to meet the needs of situations. We found no evidence for extensive option generation. 
[…] Moreover, it appeared that a search for an optimal choice could stall them long enough to 
loose control of the operation altogether (Klein & Klinger, 1991:17). 
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2. b) Recognition Primed Decision (RPD) 

Gary Kleins RPD-modell beskriver hur en beslutsfattare iakttar och värderar situationer. 

Modellen finns i tre varianter från en enkel modell där beslutsfattaren känner igen situationen 

och omedelbart agerar, en variant där beslutsfattaren mentalt simulerar om lösningen kommer 

att fungera och en variant där beslutsfattaren simulerar och ser i sin simulation behov av att 

anpassa lösningen (Klein, 1993; Klein, 2008).  

För undersökningens frågeställning och syfte används den enklaste modellen. Utifrån 

denna modell upplever beslutsfattaren en situation och utifrån denna situation får hon en 

förståelse för om situationen är familjär eller ny för henne. Situationen förmedlar till henne 

signaler och ledtrådar vilket resulterar i igenkännandet av mönster. Om situationen verkar 

vara familjär får beslutsfattaren genom denna kunskap om mål, ledtrådar och förväntningar 

som informerar henne om hur situationen kan utvecklas och vad hon bör fortsätta att 

observera för att kunna kontrollera situationen. Dessa tre aspekter leder till hur beslutsfattaren 

kommer att agera (Klein, 1993; Klein, 2008). 
 

Figur 3 här 
 

 Den enkla RPD-modellen (Klein, 1993) är en modell som återger processen där 

personen använder sig av sin erfarenhet i form av mentala kartor för att fatta ett beslut. 

Beslutsfattaren varken analyserar eller tillbringar tid med att jämföra olika alternativ eller att 

optimera den följande handlingen. Att använda den komplexare RPD-modellen i 

undersökningen skulle innebära en kvalitativ del i forskningsdesignen eftersom denna modell 

inkluderar beslutsfattarens analytiska och övervägande förmåga (system två) genom att 

simulera situationen och handlingen mentalt.  

Klein (1993; 2008) menar att RPD-modellen återger en bra bild av verkligheten hur 

människor fattar beslut och citerar empiriska forskningsresultat som har gjorts på olika 

yrkeskategorier såsom läkare, psykologer, soldater, sjuksköterskor och schackspelare. Denna 

modell bygger på en människas iakttagelse och uppfattning om en situation (eng. Situational 

Awareness, SA) vilket påverkas av individens mentala kartor. Endsley definierar SA med att 

Situation awareness is the perception of the elements in the environment within a volume of 
time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in the 
near future (Endsley, 1995:36). 

 

Denna definition beskriver att SA handlar om en persons iakttagelse av en situation som leder 

till en särskild förståelse för situationen och hur en person agerar utifrån den. Åt SA har det 

ägnats mycket uppmärksamhet i forskning de senaste åren på grund av att forskare erkände att 
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det är situationsuppfattningen som skiljer erfarna från oerfarna beslutsfattare (Shanteau, 

1992). En vidare anledning till forskarnas intresse för SA var en fortskridande förståelse för 

de kognitiva informationsbearbetande processer och hur dessa påverkar vår 

bedömningsförmåga av situationer (Björklund, 2008). Denna ökade förståelse ledde till att 

forskare erkände att i en värld som bjuder på stora mängder av datamaterial är det en 

avgörande faktor att veta vad som händer i påfrestande och oförutsedda situationer och inte 

endast fokuserar på det önskade målet. Detta är viktig för att kunna tolka och därmed använda 

det tillgängliga datamaterialet korrekt och för att uppnå det önskade målet (Klein, 1993). Ett 

exempel här är den utveckling som har skett i cockpits av flygplan. För i tiden var det enkelt 

för en pilot att veta vad som hände med planet och omvärlden eftersom instrumenten var få 

och hon hade också tid att iaktta omvärlden bakom flygplanets fönster. Nu finns det talrika 

instrument och dataskärmar som hela tiden levererar information och det har blivit svårare för 

piloten att hålla kontakten med flygplanet och dess omvärld på grund av dessa ’stödjande’ 

hjälpmedel (Endsley, 1999).  
 

Figur 4 här 
 

Situational Awareness påverkas av olika faktorer såsom arbetsbelastning, en snabb 

föränderlig och komplex miljö vilket leder till en inskränkt SA. Detta kan i sin tur leda till 

beslut som kan medför negativa konsekvenser för beslutsfattaren.  

Förståelsen för SA ledde forskare inom NDM-ansatsen till att undersöka 

informationsbearbetande processer för att få en ökad förståelse för hur beslutsfattare agerar, 

vilket är ett syfte med denna undersökning. Ytterligare började NDM-forskare undersöka 

experter och noviser för att se hur de skiljer sig i sina informationsbearbetande system (Klein 

& Klinger, 1991; Klein, 1993; Klein, 1997; Klein, 2008). 

 

2. c) Experter versus noviser utifrån NDM 

Expertis utifrån NDM-forskning betyder att en expert kan redovisa en historia av 

framgångsrika resultat. NDM mäter expertkunskap inte utifrån kvantitativa nyckeltal som 

beskriver prestation men utgår ifrån att 
Experts are operationally defined as those who have been recognized within their profession 
as having the necessary skills and abilities to perform at the highest level (Shanteau, 
1992:255).  

 
Kognitionsforskare som Epstein (2008) antar att expertens förmåga att snabbt fatta beslut och 

agera därefter till stor del är beroende på att den använder det implicita systemet. Det betyder 
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att experten är omedveten och inte analyserar på ett logiskt och rationellt sätt, men agerar 

utifrån de sinnesintryck hon/han upplever i en situation. Björklund skriver för  

att orientera sig och skapa ordning i en komplicerad omvärld använder hjärnan implicit 
kunskap om regelbundenheter och samvariation. På detta sätt kan en omedveten igenkänning 
av en kontext förbättra förmågan att hitta och känna igen objekt som hör till densamma 
(2008:102). 
 

Många forskningsresultat genomförda i olika yrkeskategorier visar att experters sätt att lösa 

problem är att intuitivt använda sin tysta kunskap (Björklund, 2008). Denna tysta kunskap 

styr mönsterigen-kännande som tillåter ett snabbt och effektivt agerande. Det vill säga 

expertens förmåga bygger på dessa två aspekter som blir till en agerande helhet och som 

också gärna benämns med handlingskompetens. Processen liknar en automatisk process och 

beror på att experten har ett stort antal reaktioner till förfogande på grund av sin erfarenhet av 

många situationer, vad de betyder och hur de kan hanteras. Björklund (2008:123) menar att 

expertens ”mönsterigenkännande system kan hantera en mycket större detaljrikedom, ger ett 

snabbare svar och kan initiera en automatisk respons” och fortsätter att denna respons 

“bygger på en användning av ett bibliotek av beprövade erfarenheter som hela tiden kan 

utvidgas och förfinas.” 

Shanteau (1992) sammanfattar kognitiv forskning som har undersökt hur experter 

uppnår sin expertis, som han kallar för Stages of Cognitive Development. Det första steget 

kallas för cognitive stage och där lagras faktdata som är nödvändiga för att kunna utföra en 

speciell uppgift. Det andra steget är associative stage där kopplingar mellan faktdata, så 

kallade mentala kartor, skapas. Mentala kartor gör att den stora mängden av information som 

finns omkring oss blir kategoriserat i meningsfulla enheter, genom våra mentala kartor får det 

som händer omkring oss en mening för oss. En person i en vit överrock tolkar vi med hjälp av 

vår mentala karta som en läkare och en stor fyrkant av metall och glas med gummihjul 

identifierar vi som en bil. Mentala kartor bestämmer hur vi klassificerar händelser, saker och 

ting, men de bestämmer också vart vår uppmärksamhet riktas och hur vi identifierar 

informationen. Mentala kartor avgör hur vi förstår en situation eftersom de bidrar till hur vi 

tolkar de ledtrådar och signaler vi får från omgivningen. I en miljö där vi inte är hemma kan 

detta lätt leda till att vi antingen misstolkar ledtrådar och signaler eller vi kan till och med inte 

förstå själva situationen (Kahneman & Klein, 2009). Kunda (1999, kap. 2) menar att vi ser 

ingen mening i en sån situation. Det sista steget i en experts utveckling, som kallas för 

autonomous stage, medför att expertens mentala kartor framgångsrikt kan användas i 

praktiken och blir till expertens handlingskompetens. Utifrån dessa forskningsresultat menar 
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Naturalistic Decision Making att individens expertis och kunskap är avgörande för hur 

individen iakttar problemsituationen. Mentala kartor bestämmer hur de bedömer en situation 

och hur handlingen utifrån denna bedömning ser ut. Klein och Klinger beskriver 

brandmännens sätt att iakttar en situation med följande ord:  

[T]he FGCs relied on their ability to recognize and appropriately classify a situation. Once 
they knew it was “that” type of case, they usually also knew the typical way of reacting to it 
(1991:17).  

 

Shanteau (1992) visar också att experter använder sig av ett annorlunda sätt att tänka än 

noviser när de ska lösa problem. Noviser tänker och argumenterar baklänges, det vill säga de 

resonerar från målet till den nuvarande situationen medan experter tänker framåt, från den 

nuvarande situationen till målet, genom att använda sig av den tysta kunskapen, intuitionen, 

som aktiverar deras mentala kartor. Noviser, visar forskning, saknar denna tysta kunskap, 

eller ”biblioteket av beprövade erfarenheter” (Björklund, 2008:123) och använder sin 

analytiska och logiska förmåga. De tar också hjälp av regler och manualer (t ex SOP, så 

kallade standard operation procedures) för att bedöma situationer och komma fram till en 

lösning. Deras sätt att fatta beslut genom att använda det explicita systemet som medför att ett 

agerande på en situation tar längre tid samt att processen till viss del är annorlunda 

strukturerad eftersom de tänker baklänges, från målet till den nuvarande situationen 

(Björklund, 2008; Kahneman & Klein, 2009; Klein & Klinger, 1991).  

En studie som gjordes av Walker, Stanton, Salmon, Jenkin, Rafferty och Ladva (2010) 

undersökte i vilket hänseende noviser skiljer sig från experter. De kunde visa att noviser 

skiljer sig från experten genom faktorer såsom snabbhet och precision. Experter var snabbare 

och kunde göra mer precisa uttalanden om situationen. Vidare visade det sig att experter 

värderar situationer annorlunda än noviser. Även om det finns samma mängd kunskap och 

information om situationen, så är typen av kunskap olika. Experters nätverk av 

kunskapsområden visar flera länkar mellan olika kunskapsområden än novisers nätverk, vilket 

medför att experter hade en fullständigare bild av situationen och av vad som krävdes för att 

lösa situationen.  

Björklund (2008:124) beskriver ytterligare två aspekter som stöder resonemanget att 

experter använder sig av det implicita systemet medan noviser använder sig av det explicita 

systemet för att agera. Studier utförda med noviser kunde visa att de ”lätt störs av yttre stimuli 

och parallella arbetsuppgifter” medan experter kunde ”förbättra sin prestation då de 

samtidigt distraheras av yttre händelser.” Dock i motsatts till noviser som kunde öka sin 

prestation när de bads att koncentrera sig på uppgiften, försämrades experters prestation när 
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de medvetet skulle fokusera på sin prestation. Dessa resultat tyder på att det är den 

automatiska förmågan att bedöma och reagera, eller vad Kahneman och Klein (Kahneman & 

Klein, 2009) kallar för den intuitiva förmågan, som skiljer experter från noviser.  

 

2. d) Att utveckla den intuitiva förmågan utifrån NDM 

Naturalistic Decision Making fokuserar på hur och under vilka omständigheter den intuitiva 

förmågan kan utvecklas och främjas. Vilken miljö bidrar till att vår intuitiva förmåga att 

bedöma situationer kan bli till ett tillförlitligt verktyg?  

Kahneman och Klein (2009) och Hogarth (2010) har kommit fram till att om man kan 

lita på intuitiva bedömningar eller inte beror på den miljö där bedömningen görs och att 

individen har lärt sig lagbundenheten i denna miljö. De använder begreppet validitet för att 

definiera om miljön bjuder på ledtrådar/signaler som främjar lärandet eller ej. En miljö med 

en hög validitet är en miljö där stabila relationer mellan lätt identifierbara ledtrådar/signaler 

eller stabila relationer mellan ledtrådar/signaler och utfall av möjliga åtgärder finns (t ex 

medicin och brandbekämpning). En miljö med låg validitet kännetecknas av ostabila 

relationer mellan identifierbara ledtrådar/signaler eller där resultatet inte är förutsebart (t ex 

aktiemarknad och långsiktiga prognoser av politiska händelser). Validitet och osäkerhet är 

inte oförenliga. Vissa miljöer har både hög validitet och stark osäkerhet, som t ex poker och 

krig (Kahneman & Klein, 2009). 

Miljöer med en hög validitet är en nödvändig förutsättning för utveckling av en 

skicklig intuition menar Kahneman och Klein (2009). Dessutom är det viktigt att miljön 

bjuder på tillräckligt många möjligheter till lärande. Ytterligare ska miljön ge relevanta 

ledtrådar/signaler och bra feedback. Dessa faktorer bidrar till att den intuitiva skickligheten 

utvecklas i individer. Även om verklig skicklighet inte kan utvecklas i en oregelbunden eller 

oförutsägbar miljö, så görs ibland bedömningar eller beslut som är framgångsrika av ren 

slump, menar Kahneman och Klein (2009) och motiverar detta påstående med att dessa 

’lyckliga’ individer kommer att vara känsliga för illusionen av skicklighet och en orealistisk 

tro i sin egen kompetens. Den finansiella sektorn anses av Kahneman och Klein (2009) som 

osäker och inte tillförlitlig och där bör man ta emot en experts råd med en viss försiktighet.  

 Sammanfattningsvis handlar Naturalistic Decision Making om hur individer bedömer 

komplexa mönster i dynamiska situationer och hur kognitiva processer styr individens 

agerande utifrån dess mönsterigenkännande. NDM intresserar sig för hur mönsterigen-

kännande kan utvecklas och vilka miljöer som bidrar till att invididens mönsterigenkännande 

leder till positiva konsekvenser. 
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Undersökningens syfte 

Undersökningens syfte är att få insikt och förståelse för deltagarnas affektiva och kognitiva 

reaktion på en oförutsedd situation i förhållande till deras sätt att hantera information och 

situationer.   
 

Figur 5 här 

 

Frågeställning 

Frågeställningen reflekterar undersökningens syfte och finns även i en grafisk form (figur 5) 

tillgänglig för att se helheten av undersökningen. Frågorna är uppdelade i följande 

delområden: 

Fråga 1: Hur ser den affektiva reaktionen för den beskrivna situationen ut och vilken skillnad 

finns mellan olika grupper? 

Fråga 2: Hur ser den kognitiva reaktionen (Situational Awareness) för den beskrivna 

situationen ut och vilken skillnad finns mellan olika grupper? 

Fråga 3: Vilket sätt att bearbeta information prioriterar deltagarna och vilken skillnad finns 

mellan olika grupper? 

Fråga 4: Hur värderar deltagarna sin inlevelseförmåga, mönsterigenkännande, erfarenhet och 

kunskap i hänseende till oförutsedda situationer och vilken skillnad finns mellan grupperna? 

Fråga 5: Vilket sätt att hanterar situationer prioriterar deltagarna och vilken skillnad finns 

mellan olika grupper? 

 
 

Metodbeskrivning 
 

Innan det beskrivs de olika delarna i metoden anses det viktigt att beskriva några aspekter 

som bildar grunden i undersökningen och genomsyrar den metodiska ansatsen. En av de 

svåraste aspekter inom psykologisk forskning anser Nicky Hayes (2000) är att studieobjektet 

är kapabel att tänka, att hon kan ändra beteendet och interpretera sociala meningar. Detta kan 

ha inflytande på en undersökning vilket medför att det finns en rubrik där det beskrivs 

reliabilitet och validitet för att synliggöra hur deltagarna skulle kunna ha påverkat 

undersökningens resultat.   

Undersökningen ska kunna ge svar på vilket samband det finns mellan affektiva och 

kognitiva strukturer och hur dessa står i relation till personens prioriterade sätt att hantera 

information och situationer. Det finns empirisk forskning om beslutsfattande processer, om 
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hur affektiva och kognitiva strukturer påverkar beslutsfattaren och det finns också forskning 

om hur en individs personlighet kan spela roll i hur beslut fattas. Därför skulle denna 

undersökning kunna följa en deduktiv ansats eftersom det finns empirisk forskning om de 

olika delarna. Denna undersökning kombinerar dock dessa befintliga teorier utifrån en egen 

formulerad lösningsansats för att komma fram till ett resultat vilket kräver en induktiv ansats. 

 

Deltagarna 

I undersökningen deltog 72 studenter från Karlstads Universitetet. Av de 72 deltagarna är 54 

kvinnor och 18 män. Kvinnorna är i genomsnitt 24 år och har läst i genomsnitt två terminer. 

Männen är i genomsnitt 22 år och har läst i genomsnitt två terminer, vilket betyder att 

samtliga deltagare befinner sig i början av sin akademiska utbildning. Enligt Shanteau (1992) 

definition om Stages of Cognitive Development kan deltagarna anses som noviser. 

För undersökningens syfte valdes dessa deltagarna på grund av att de befinner sig i ett 

utbildningsstadium där kunskap förvärvas genom analys och reflektion. Denna utbildning ska 

bidra och leda till att deras mentala kartor berikas och utvidgas för att de i sitt senare yrkesliv 

ska kunna fatta effektiva och hållbara beslut i sina respektive yrkesområden. Valet av 

deltagare skedde genom att det kontaktades olika lärare på Karlstads Universitet och frågades 

om tillstånd för att få presentera undersökningen. De lärare som kontaktades tackade ja till 

studien. Av det deltagande läser  50 personer arbetsvetenskap och 22 personer 

beteendevetenskap.  

Speciellt intressant med urvalet är att det handlar om två olika inriktningar och att de 

fokuserar båda på människan, dock utifrån två olika synvinklar. I arbetsvetenskap intresserar 

sig forskare för interaktionerna mellan individerna samt påverkan av arbetsmässiga faktorer i 

en specifik miljö vilket innebär ett mer sociologiskt perspektiv på människan. I psykologi 

intresserar sig forskare för individen själv, hur den påverkar sin miljö och hur den blir 

påverkad av miljön. Båda forskningsinriktningarna och utbildningarna har dock ett specifikt 

intresse för människan vilket kanske reflekteras i hur dessa människor föredrar att hantera 

situationer.   

Utifrån dessa synpunkter handlar det om en kombination av opportunity och random 

sampling, eftersom det bara tillfrågades vissa klasser i vissa utbildningskategorier på 

Karlstads Universitet för att ingå studien samtidigt som alla tillfrågade studenter i dessa 

klasser kunde vara delaktiga (Hayes, 2000). 

 

 

   



Jenny Friedl  19  

Design 

Studien är en explorativ och oberoende undersökningsdesgin. Explorativ eftersom det hittills 

inte har gjorts en studie med detta undersökningsupplägg och oberoende på grund av att 

studien utgår ifrån att variablerna såsom positiv och negativ affekt, rationell, emotionell och 

automatisk informationsbearbetning är obereonde av varandra. Efter en noggrann evaluering 

och granskning av olika psykometriska tester, som stöttas av vetenskapliga artiklar och 

litteratur valdes det ut tre tester. I hänseende till hur affekt kan mätas valdes det bland följande 

tester, Evaluative Space Grid, Self-Assessment Manikin, BIS/BAS-Scale och PANAS, den 

sistnömnde på grund av Dickerts (2010:184f) rekommendation. Dickert (2010) skriver att 

PANAS kan användas såväl för att mäta ett affektivt tillstånd eller ett personlighetsdrag. I 

undersökningen används PANAS för att mäta ett affektivt tillstånd, reaktionen på 

fallbeskrivningen. Ytterligare är PANAS lätt att använda i förhållande till stimuli och 

beslutsfattande processer (Dickert, 2010). Detsamma gäller för testet för hur individer 

bearbetar information. Här valdes utifrån flera möjliga tester PMPI-testet (Perceived Modes 

of Processing Inventory) av Burns och D’Zurilla (1999). Detta på grund av att detta test 

rekommenderas av C. Betsch och Ianello (2010) för beslutsfattande undersökningar, samt att 

den relaterar till Epsteins CEST-teori (2008). Det tredje psykometriska test som används är 

Personligt Temperament (PT) och är ett test som inte har validerats än. Personligt 

Temperament-testet är en svensk version av Myers-Briggs Typ Indikator (MBTI) och täcker i 

vissa områden, intuition, tanke och känsla, det områden som PMPI-testet gör vilket kan hjälpa 

till att validera testet efter denna undersökning. Ytterliggare kan PT-testet utvidga förståelsen 

för en individs förhållningssätt i en oförutsedd situation på grund av att den har fler variabler 

som inte finns med i PMPI-testet. En avgörande faktor för att använda PT-testet i motsatts till 

MBTI-testet, som också gäller för PANAS och PMPI-testet, är att testet är kostnadsfritt och 

fri tillgänglig. Ett argument som C. Betsch och Iannello (2010) stödjer. 

 Dessa tre tester med fallbeskrivningen som ska mäta deltagarans situationsuppfattning 

(Situational Awareness) av den oförutsedda situationen ska kunna ge svar på undersökningens 

frågeställning. De tre använda psykometriska testerna beskrivs härnäst, medan de tre 

kognitiva variablerna för SA (Situational Awareness) beskrivs under rubriken 

datainsamlingsmetod.  

 

Instrument 

PANAS - Positive Affect and Negative Affect Scales. PANAS-instrumentet är en 

självrapporterande psykometrisk test som blev konstruerat för att fånga upp positiva och 
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negativa känslotillstånd i två oberoende dimensioner (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). 

PANAS testet består av tio adjektiv för varje dimension. Negativ affekt mäts genom tio 

adjektiv: Förtvivlad, upprörd, haft skuldkänslor, rädd, fientlig, retlig, skamsen, nervös, 

pirrig/ängslig och skrämd, medan positiv affekt mäts med engagerad, entusiastisk, stolt, på 

alerten, inspirerad, bestämd, uppmärksam, aktiv, ivrig och stark. Deltagarna värderar sin 

affektiva respons på en fem-gradig Likertskala från 1 = inte alls till 5 = väldigt mycket. 

Resultatet av denna värdering kan respektive dimension (PA/NA) ge minimum 10 poäng och 

maximal 50 poäng. Testet har visat en god reliabilitet och validitet, t ex Watson, Clark och 

Tellegen (1988) rapporterar en reliabilitet med hjälp av Cronbach’s alpha för PA mellan .86 

till .90 och för NA mellan .84 till .87. 

 PMPI - Perceived Modes of Processing Inventory. PMPI-instrumentet är en 

självrapporterande psykometrisk test som värderar en individs uppfattning och bedömning om 

individens prioriterade sätt att hantera stressfulla situationer (1999). C. Betsch och Ianello 

(2010) rekommenderar testet för beslutsfattande situationer på grund av att den värderar 

automatiska processer som är en viktig aspekt av intuition. Testet består av tre variabler (RP = 

rationell informationsbearbetning, EP = emotionell informationsbearbetning och AP = 

automatisk informationsbearbetning) med totalt 32 påståenden. RP består av 12 påståenden, 

som t ex ”Jag avsätter vanligtvis tillräckligt tid för att tänka igenom saker och ting ordentligt 

och för att se vad som är den bästa lösningen.”, EP består av 10 påståenden, som t ex “Jag 

brukar vanligtvis göra det som känns rätt”, och AP består också av 10 påståenden, som t ex 

“Jag behöver sällan fundera över saken, för hur jag ska hantera situationen blir fort uppenbart 

för mig”. Dessa påståenden besvaras med en fem-gradig Likertskala där 1 = Inte alls sant för 

mig och 5 = Väldigt sant för mig ( Burns och D’Zurilla, 1999).  

Testet finns bara i engelska så den översattes. Översättningen och originalversionen 

läsdes av tre personer i olika ålder, yrkesbakgrund och -erfarenhet. Efter deras korrektur 

gjordes förbättringar och anpassningar. Dessutom ersattes ordet ’stressfylld’ med ordet 

’oförutsedd’ för att kunna reflektera undersökningens fallbeskrivning och syfte. Burns och 

D’Zurilla (1999) skriver att en sån anpassning är möjligt och önskvärt för att matcha testet 

med undersökningens syfte. Burns och D’Zurilla (1999) rapporterar en god reliabilitet, 

Cronbach’s alpha för RP mellan .88 till .90, för EP mellan .86 till .88 och för AP mellan .80 

till .82. På grund av att testet har översatts bör testets reliabilitet och validitet diskuteras. 

PT - Personligt Temperament. PT-instrumentet är en självrapporterande 

psykometrisk test som mäter en individs prioriterade sätt att hantera situationer. Testet 

reflekterar Myers-Briggs Typ Indikator där fyra dimensioner med respektive två variabler 
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resulterar i 16 personlighetstyper (Huitt, 1992; Moxnes, 2008; Quenk, 2000). Dessa typer 

beskriver hur en person förhåller sig till sin omvärld och vilka möjliga strategier denna person 

använder för att lösa ett möjligt problem eller fatta ett beslut. PT-testet består av 30 frågor där 

deltagaren kan välja mellan två svarsalternativ (A eller B). Till dessa 30 frågor tillkommer 14 

ordpar där deltagaren måste välja vilket alternativ som reflekterar henne/honom bäst. Dessa 

44 frågor utvärderas sedan till de fyra variablerna som kan sättas ihop till de 16 

personlighetstyperna. PT-testet har hittills inte validerat samt att det inte finns några siffror 

om testets reliabilitet. I samband med PMPI-testet ska det dock vara möjligt att kunna ge svar 

om testets reliabilitet och validitet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enligt Nicky Hayes (2000) är enkätundersökningar ett värdefullt redskap för 

forskningspsykologen. Även om en enkät inte tillåter att man kan kolla in i djupet så är 

fördelen med en enkät att man kan samla in information från ett stort antal människor, mycket 

mer än t ex i en observations- eller experimentundersökning. Speciellt värdefull är enkäter när 

man vill studera något som inte har studerats tidigare. Dessa punkter är anledningen till att 

utforma en enkät.  

Enkätens första sida är ett introduktionsbrev där det informeras om undersökningens 

syfte, om enkätens upplägg, om konfidentialitets- och samtyckekravet. Själva enkäten består 

av tre delar. 

Del 1 är en fallbeskrivning där en kognitiv test utifrån Kleins RPD-modell ingår. 

Inspirationen att göra en kognitiv test kom från en studie som Walker et al. (2010) gjorde. 

Walker och hans kollegor undersökte bland annat hur mentala kartor skiljer sig mellan 

experter och noviser. Eftersom studien är begränsad till en kvantitativ undersökningsdesign 

samtidigt som det inte finns en kvantitativ testmetod för mentala kartor är denna test ett första 

försök att utveckla en metod som kunde återge deltagarnas uppfattning om situationen 

(Situational Awareness).  Härnäst kommer det att presenteras fallet som deltagarna ska läsa 

igenom innan det beskrivs den kognitiva uppgiften.  

Beskrivningen handlar om att en chef för en avdelning på ett internationellt företag blir 

konfronterad med olika uppgifter som hon/han ska ta hand om. Texten är upplagd så att det 

inte finns en genomgående röd tråd som det skulle väljas i en narrative berättelse. Snarare ska 

beskrivningen reflektera ’verkligheten’ där många krav ’dyker upp’ mer eller mindre 

samtidigt och oförutsett vilka ska hanteras på mer eller mindre en gång i den närmaste 

framtiden av chefen. Dessa krav består inte enbart av arbetets uppgifter i det beskrivna fallet, 
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men också av familjära krav. Ytterligare försöktes det att beskriva personens värderingar som 

han/hon fick förmedlade från sin mormor hur en bra chef och ledare ’ska vara’. Dessa 

individuella värderingar står uppenbarligen i konflikt med den nya företagspolicyn som just 

publicerades om chefens roll som ledare. Fallet som chefen ska lösa handlar om en 

personalfråga, där en långtidssjukskriven och konfliktförorsakande person återvänder till sin 

arbetsplats där en väldigt omtyckt och effektiv vikarie har arbetat under personens frånvaro. 

Chefen måste hantera denna situation eftersom hans chef vill ha ett beslut så fort som möjligt. 

Ett snabbt beslut är också viktigt i hänseendet att ett kundmöte är arrangerat där företaget 

förväntar sig en långfristig inkomst. 

Fallbeskrivningen är ett försök att efterlikna ett kort ögonblick av en chefs uppgift i sitt 

vardagliga yrkesliv. Det valdes att beskriva fallet utifrån detta perspektiv på grund av flera 

skäl. Ett skäl var att kunna beskriva en person i en ledningsposition som har ansvar för sina 

underordnade. Samtidigt måste dock denna person rapportera till sin chef, det vill säga även 

denna person står i ett beroendeförhållande. Detta medför att denna person, chefen, befinner 

sig i ett socialt nätverk med plikter, regler, normer och krav. Utefter detta var det också viktigt 

att inte beskriva en situation som är för specifik, det vill säga, för expertbunden i den mån att 

det skulle kräva en specifik teknisk eller dylik kunskap om området. Så är fallet, även om det 

handlar om en okänd situation för det flesta deltagarna, så är det dock en situation som de kan 

införliva sig i eftersom de också lever i ett socialt nätverk som kräver beslut och agerande från 

individen. Trots en så generell beskrivning som möjligt försöktes det att anpassa 

fallbeskrivningen i viss mån till stickprovets kunskaper, erfarenheter och färdigheter.  

Samtidigt som deltagaren läser fallet ska den markera eller stryka under de ställen som 

hon tycker respektive anser som avgörande för att kunna lösa fallet. Här används Kleins RPD-

modell (1993)om beslutsfattande processer och upplevelsen av situationen utifrån en kognitiv 

förståelse. I texten finns det enligt RPD-modellen relevanta antydningar (eng. cues) efter 

Kleins teori (1993). Dessa relevanta antydningar hjälper beslutsfattaren att känna igen 

antydningarna utifrån sina mentala kartor vilket ger henne en bild av situationen som leder till 

att hon kan lösa situationen framgångsrikt. Klein (1993) delade in dessa antydningar i 

ledtrådar/signaler, mål och förväntningar. I texten finns det 29 textfraser som ger relevanta 

ledtrådar och signaler till beslutsfattaren, 13 textfraser som handlar om förväntningar på 

beslutsfattaren och nio målsättningar som beslutsfattaren ska uppnå. Utifrån beskrivningen 

skissades det upp en karta  som återger illustrativt i fraser och ord fallet. 
 

Figur 6 här 
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Datainsamlingen för detta avsnitt sker genom att för varje kategori räkna ihop de antal 

ord/fraser som deltagaren har understrukit som betydelsefylla utifrån hennes uppfattning och 

återge de i illustrativ form genom att använda figur 6 som en mall. Utvärderingen sker alltså 

genom att förvandla kvalitativ information till en kvantitativ och därmed mätbar form. Utifrån 

denna utvärdering ska man kunna se hur deltagarnas situationsuppfattning (Situational 

Awareness) i fallet ser ut.   

Del 2 i enkäten är PANAS-testet (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) och frågar efter 

deltagarnas affektiva upplevelse av den presenterade situationen. Utvärderingen av denna 

skala ger ett resultat om deltagarnas affektiva respons och därmed affektiva strukturer vilket 

ska hjälpa till att kartlägga om det finns ett samband och/eller skillnader i deltagarnas 

affektiva och kognitiva upplevelse av situationen och om denna upplevelse särskiljer sig 

bland deltagarna beroende på om dem hanterar information och situationer olika. PANAS-

testet följs av PMPI-testet (Burns & D'Zurilla, 1999) som frågar efter deltagarnas sätt att 

hantera information i en oförutsedd situation. Syftet med detta test är att få fram deltagarnas 

prioriterade stil att bearbeta information i oförutsedda situationer. Denna del ska också ses 

som en bekräftelse för PT-testet eftersom den inte är validerad än. PT-testet beskriver en 

persons prioriterade sätt att hantera situationer och ska kunna ge ett svar på hur deltagarna 

hanterar liknande situationer som i fallbeskrivningen. I samband med PMPI-testet ska detta 

test ge en fullkomligare bild av deltagarnas sätt att vara i oförutsedda situationer.  

Del 3 är den sista delen i enkäten och består av bakgrundsvariabler. Här frågas det efter 

ålder, kön och om hur många terminer deltagaren har studerat och i vilken riktning hon/han 

studerar. De sista fyra frågorna i enkäten ska fungera som en reflektion och stöd för 

deltagarnas upplevelse av situationen och utvecklades utifrån de antaganden som NDM gör 

om beslutsfattande processer. Frågorna mäts genom en VAS-skala som är 10 cm lång. Fråga 5 

frågar ”Hade du lätt att sätta dig in i den beskrivna situationen?” och kan besvaras på VAS-

skalan från ”Inte alls” till ”Väldigt mycket”. Fråga 6 frågade ”Kunde du se ett tydligt mönster 

framför dig hur du skulle kunna hantera den beskrivna situationen?” och kan besvaras på 

VAS-skalan från ”Inte alls” till ”Väldigt tydligt”. Den sjunde frågan är ”På en skala från 0 -

100, hur värderar du din erfarenhet i en situation där du är ledare för en grupp och ska hantera 

olika krav under en kort tid?” och kan besvaras med en kryss på VAS-skalan. Sista frågan, 

nummer 8, frågade ” På en skala från 0 -100, hur värderar du din kunskap (t ex teknisk, 

konflikt- och problemlösning, etc.) i en situation där du är ledare för en grupp och ska hantera 

olika krav under en kort tid?” som fråga 7 med ett kryss på VAS-skalan. 
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Enkäten avslutas med ett tack för deltagarnas medverkan. Enkäten (exkl. psykometriska 

tester) finns som bilaga bifogat till denna rapport. 

 

Genomförande 

Undersökningen började med att noggrant granska vetenskapliga artiklar och litteratur om 

beslutsfattande processer samt att diskutera med lärare och forskare inom psykologi och 

Naturalistic Decision Making hur en kvantitativ undersökning kunde läggas upp. Efter denna 

evaluering genomfördes på B-nivå i psykologi en pilotundersökning om NDM och emotioner. 

Utifrån detta projekt blev det tydligt vad som skulle behöva förbättras respektive förändras för 

att få tillförlitliga och valida svar i  en undersökning om beslutsfattande processer. Det följde 

en ny litteraturgranskning om beslutsfattande processer vilket ledde till att utforma den 

föreliggande forskningsdesignen.   

 Efter en förfrågan hos olika lärare på Karlstads Universitet om tillstånd för att få 

presenteras undersökningen i slutet av lektionerna, skedde datainsamlingen under en period 

av en vecka. Efter en presentation om undersökningens syfte och upplägg samt informationen 

om hur deras svar skulle hanteras i databearbetningen och redovisningen (anonymitetskravet, 

etc.) fördelades enkäterna till de studenter som ville delta. De flesta deltagarna var lugna och 

koncentrerad medan de fyllde i enkäten. Läraren antingen lämnade klassen eller höll sig tyst i 

bakgrunden. En del deltagare var snabbare än andra, i genomsnitt tog det 15 minuter att fylla i 

enkäten. Efter att de hade fyllt i enkäten tackades studenterna för deras deltagande samt 

hänvisades de till min student eMail-adress i fall de skulle ha några frågor om undersökningen 

i efterhand.  

 

Databearbetning 

Databearbetning skedde genom att räkna ihop total poäng för varje test vilket sedan 

överfördes till en matris i statistikprogrammet SPSS, version 18. I ett antal fall i 

databearbetningen förekom det att deltagarna skrev en siffra på VAS-skalan istället för att 

göra en kryss på pilen. I så fall användes deltagarnas siffervärde. I en enkät skrev en deltagare 

’många’ för antal terminer vilket ersattes med medelantal lästa terminer. I en enkät glömde en 

deltagare att ange sin ålder vilket ledde till att deltagaren fick genomsnittsåldern på 

stickprovet. I ett fåtal enkäter missade deltagarna att kryssa in ett fält vilket korrigerades 

genom att räkna ut medelvärdet av hela variabeln vilket sedan adderades till denna variabels 

medelvärde. I fallet av PT-testet kom flera deltagare fram till ett likt antal poäng för variabeln 
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E och I och för J och P. Här infördes det en till bokstav för båda dessa variablerna, X, för att 

visa att deltagaren har lika poäng i antingen E och I eller J och P.  

Undersökningen är en oberoende design vilket medför att analysera datamaterialet 

med hjälp av parametriska och icke parametriska tester såsom t-test (normalfördelade 

frekvenser) och Mann Witney U-test (icke-normalfördelade frekvenser) som beräknar 

skillnader mellan oberoende grupper genom att jämföra medelvärden. Bedömningen om 

svarsfrekvenser är normal eller icke normalfördelade gjordes med hjälp av en Kolmogorov-

Smirnov-Normalitets-test och en grafisk evaluering. I fall av att Kolmogorov-Smirnov visade 

sig signifikant jämfördes resultatet med den grafiska illustrationen för svarsfrekvensen vilket 

ledde till att negativ affekt, inlevelseförmåga och variablerna som kommer från 

fallbeskrivningen, mål, ledtråd och förväntning, är icke normal fördelade. Dock avstods det 

ifrån att använda det kvantitativa resulatet för variablerna mål, ledtråd och förväntning 

eftersom detta inte gav ett användbart resultat i hänseende till de andra variablerna i 

undersökningen. Dock användes dessa variablers egenskaper, såsom företagspolicy, vikarie, 

familj, etc. i ett chi2-test där skillnaden mellan studieinriktningar respektive affektivitet 

beräknades. I fall där egenskaper mellan olika grupper är av intresse för resultatet gjordes det 

ett chi2-test. I fall där ett samband är av intresse för redovisningen av resultatet gjordes det en 

korrelationstest antingen med hjälp av Pearsons r eller Kendalls t.  

  

Bortfall 

Fyra lärare blev kontaktade för att samla in data och alla tackade ja till datainsamlingen. På 

grund av att två gånger lektionstiden försköts eller lektionssalen byttes samt att detta 

meddelades för sent ledde det till att datainsamlingen inte kunde genomföras som planerat. På 

grund av undersökningens begränsade tidsram avsågs det ifrån ett nytt försök. Detta externa 

bortfall leder till att en tredje situationsuppfattning utifrån deltagarna som läser 

naturvetenskap inte kommer att vara del av undersökningen. 

 Efter insamling och utvärdering av datamaterialet fanns det bara ett internt bortfall på 

grund av att ett test inte slutfördes. Undersökningen var upplagd på att få in 100 enkäter dock 

på grund av extern och intern bortfall sker en databearbetning och analys utifrån 72 enkäter. 

 

Reliabilitet och validitet 

I Doing Psychological Research (Hayes, 2000) definieras reliabilitet med att forskningsresultatet 

kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Hayes (2000) menar att det därför är 

viktigt att diskutera om deltagaren i en enkätundersökning kommer att förändra sina svar i en 
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enkät som görs t ex några månader senare och om respondenten kommer att ge olika svar till 

andra forskare.  

 En fördel för denna undersökning var att det fanns en pilotundersökning som 

genomfördes på B-kursen i psykologi. Utifrån pilotundersökningens resultat kunde det dras 

viktiga slutsatser om hur undersökningens metodologiska uppbyggnad ska se ut för att kunna 

leverera ett tillförlitligt och trovärdigt resultat. Denna erfarenhet bidrog med att använda tre 

psykometriska tester, PANAS, PMPI och PT, för att få en mera omfattande bild av deltagarna. 

I enkäten finns det två granskade psykometriska tester (PANAS och PMPI). En av fördelarna 

med att använda sig av psykometriska tester i en undersökning är att dessa har genomgått en 

intensiv testfas innan de blev publicerade. Det betyder att deras tillförlitlighet och 

trovärdighet har testats och förbättrats innan deras publikation av ett forskarteam. En punkt 

som oftast inte lyfts fram i diskussioner om en psykometrisk tests trovärdighet och 

tillförlitlighet är att den är en produkt av många forskare som har studerat området noga och 

länge innan de kom fram till hur testet ska se ut. Detta betyder att testet har utvecklats av 

många forskare som diskuterat testets innehåll och hur resultatet skulle se ut. När sedan testet 

publiceras är det många forskare som använder testet och rapporterar genom vetenskapliga 

artiklar kritiska punkter där testet inte leverar tillförlitliga svar. Detta medför att 

användningsområdet och andra viktiga kritierer för ett test är välkända vilket bidra till att ett test 

kan väljas ut för det område som testet har blivit designad för vilket i sin tur ökar reliabiliteteten 

och validiteten. 

 En kritisk punkt i undersökningen är att PMPI-testet översattes till svenska vilket kan ha 

medfört fel. Detta kan leda till att deltagarnas svar skulle skilja sig vid en återupprepad mätning 

om några månader. För det psykometriska PT-testet finns det hittills inga siffror om testets 

tillförlitlighet. I samband med PANAS- och PMPI-testet kan det dock dras slutsatser om testets 

tillförlitlighet, vilket kommer att göras i metoddiskussionen. Där kommer det också att diskuteras 

PMPI-testet. I enkäten finns det en del som är utformad efter Kleins RPD-modell. Eftersom det 

inte finns några kvantitativa testmetoder som mäter den kognitiva upplevelsen utifrån Kleins 

modell kan testets reliabilitet vara lågt. Detta på grund av att det valdes fel ord respektive fraser i 

fallbeskrivningen som reflektera Kleins antaganden om Situational Awareness. Denna del av 

enkäten bör därmed också diskuteras i metoddiskussionen. 

 Eftersom hela enkäten är uppbyggd på en fallbeskrivning kan detta naturligtvis också leda 

till en minskning i reliabiliteten eftersom andra deltagare under andra förhållanden skulle kunna 

besvara enkäten annorlunda och därmed skulle resultatet ser annorlunda ut. Dock måste man se 

enkäten som ett första försök  att hitta en relevant form för att undersöka individers affektiva och 
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kognitiva processer i förhållande till individens prioriterade sätt att hantera information och 

situationer. Enkäten ska i första mening inte ha som syfte att vara reproducerbar i den form som 

den finns nu, men måste och bör betraktas under synpunkten att vara ett första försök. Ett försök 

som bara kan förbättra sig genom att det finns fel i enkätens formulering och utformning som 

genom en ny undersökning återigen förbättras.  

Validitet befattar sig med att mätningen verkligen mäter fenomenet som ska mätas. 

Detta är nästan en filosofisk fråga om sanning: tror vi på det som vi har mätt? Det finns en 

intern validitet som handlar om inre konsistens och en extern validitet, som sätter studien i 

förhållande till den verklighet vi studerar (Hayes, 2000).  

Validitet anses för relevant i undersökningen eftersom syftet med undersökningen  är att 

studera individuella skillnader i affektiva och kognitiva strukturer i en oförutsedd situation i 

förhållande till individens sätt att hantera information och situationer. Detta betyder att det är 

viktigt att enkäten har en inre konsistens, att den är motsägelsefri i sina påståenden och att den 

uppvisar en inre logik. Frågan om extern validitet anses också för berättigad, men kan frågan 

om en extern validitet bara tas upp om undersökningen visar en intern validitet. I ramen av 

diskussionsdelen återvänds det till frågorna om reliabilitet och validitet. 
 

Etiska aspekter av undersökningen 

I undersökningen följs de forskningsetiska reglerna som HSFR 1996 förespråkar (Forsman, 

1997). Deltagarna blev informerade om studiens syfte och upplägg. Det anses speciellt viktigt 

att deltagarna kan förlita sig på att deras svar blir behandlade konfidentiellt och med omsorg 

samt att deras medverkan är frivillig. Enkäterna lagras till arbetets slutförande och kommer att 

förstöras därefter. Deltagarna i undersökningen får ta del av det färdiga resultatet. 

 

Resultat 
 

Redovisningen av resultatet följer frågeställningens ordning. I fall av att resultatet för en 

variabel är icke-normalfördelat redovisas det bredvid medelvärdet (=M) och 

standardavvikelse (=SD) också medianen (=Mdn). 

Den första frågan som ställdes var hur den affektiva reaktionen för den beskrivna 

situationen ser ut och om det finns signifikanta skillnader bland olika grupper. 

Medelvärdet för den positiv affektiva responsen är för hela stickprovet M =26.2 med 

SD = 7.4. Minimum är 11 och maximum är 44. Medelvärdet för den negativ affektiva 
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responsen är för hela stickprovet M = 17.8 med SD = 6.7. Minimum är 10 och maximum är 

36. 

Män rapporterade en lägre positiv affektiv respons än kvinnor för den beskrivna 

situationen, men en t-test visar att det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och 

mäns medelvärde (kvinnor: MKvinPA = 26.9 med SD = 7.9, män: MManPA = 24.1 med SD = 5.6).  

Även för negativ affekt rapporterar män en lägre negativ affektiv respons än kvinnor för den 

beskrivna situationen, men här verifierar en Mann Witney-test en signifikant skillnad mellan 

könen med  

 U = 326.5 för p = .038, (Kvinnor: MKvinNA = 18.6, MdnKvinNA = 17.5,

 SD = 6.7 och män: MManNA = 15.5, MdnManNA = 13.5, SD = 6.2) 
  

 Fråga nummer 2 var hur ser den kognitiva reaktionen, situationsuppfattningen, för den 

beskrivna situationen ut och vilken skillnad finns mellan deltagarna i hänseende till detta.  

 

 

 Den kvantitativa utvärderingen i grafisk form beskriver att stickprovet iakttog mest 

under rubrik ledtrådar att det fanns en sjukskriven regionalchef (RC) som orsakade konflikter 

i avdelning genom att bråka med sina kollegor. Den andra iakttagelsen för hela stickprovet 

var att det finns en vikarie för den sjukskrivne regionalchefen som har tillit av en kund och att 

denna vikarie är engagerad och driven och kunde höja försäljningssiffrorna med 30 %. Under 

rubrik förväntningar lade stickprovet mest fokus på företagspolicyn som handlar om ledarens 

nya roll i företaget, att hantera anställdas resurser. Under rubrik mål fokuserade hela 

stickprovet mest på målet som den nya företagspolicyn skulle nå, det handlar om effektivitet 

och hållbarhet samt anställdas arbetsengagemang. Plats två i denna iakttagelse intog målet att 

hitta en acceptabel lösning av vem som blir ny regionalchef, den sjukskrivne RC eller 

vikarien. 

 En analys genom en chi2-test verifierar att det finns en signifikant skillnad i deltagarnas 

iakttagelse av situationen. Deltagarna tillhörande studieinriktning arbetsvetenskap fokuserar 

under rubrik ledtrådar på företagspolicy med 11 %, på torsdagseftermiddag med 5 % och på 

chef för avdelning med 7 % medan deltagarna tillhörande studieinriktning beteendevetenskap  

inte fokuserar på dessa ledtrådar. För båda studieinriktningarna finns det dock en 

överensstämmelse för ledtråd sjukskriven RC, där fokuserar båda inriktningarna 

sammanräknat med 39 % (AV 35 %, BV 46 %), och för ledtråd vikarie för sjukskriven RC 

fokuserar båda inriktningar sammanräknat med 36 % (AV 34 %, BV 38 %).    

Bild 7 här 
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  x2 (7) = 18.2 för p = .011 

 För rubrik förväntning verifierar också ett chi2-test en signifikant skillnad i deltagarnas 

iakttagelse av situationen. Deltagarna tillhörande studieinriktning arbetsvetenskap fokuserar 

på företagspolicy med 56 %, medan deltagarna tillhörande beteendevetenskap fokuserar på att 

kunna presentera en lösning och strategi för företagsledningen med 88 %.  

  x2 (2) = 22.6 för p = .000 

 Båda studieinriktningarna uppvisar ingen signifikant skillnad i dess iakttagelse under 

rubrik mål. 

 Av de 72 deltagarna lämnade 10 deltagare in enkäten utan att ha markerat texten. En 

analys utifrån deltagarnas positiv och negativ affektiva respons som jämförde deltagarna med 

textmarkering med de som hade noll textmarkeringar visade en signifikant skillnad för både 

positiv och negativ affekt. Deltagarna som hade noll textmarkeringar visade ett signifikant 

högre medelvärde för positiv affekt (PA) samt ett signifikant högre medelvärde för negativ 

affekt med 

  tSituational Awareness PA (70) = 2.6 för p = .012 

(Deltagarna med textmarkeringar: MPA = 25.3, SD = 6.9 och deltagarna utan textmarkeringar: 

MPA = 31.6, SD = 8.6) 

  USituational Awareness NA = 169.0 för p = .021  

(Deltagarna med textmarkeringar: MNA = 17.2, SD = 6.9 och deltagarna utan textmarkeringar: 

MNA = 21.2, SD = 4.2) 

 Den tredje frågan var vilket sätt att bearbeta information prioriterar deltagarna och 

vilken skillnad finns mellan grupperna och dess prioriterade sätt att bearbeta information. 

Överlag rapporterar hela stickprovet att de föredrar att använda sig av det rationella och inte 

av det emotionella och automatiska sättet att bearbeta information (det emotionella och 

automatiska sättet är det intuitiv-erfarenhetsbaserade sättet). Medelvärdena för de olika sätten 

av informationsbearbetning och för hela stickprovet är MRatio = 39.9 (SD = 8.1), MEmo = 27.6 

(SD = 8.7) och MAuto = 24.4 (SD = 6.6). Män rapporterade en lägre rationell 

informationsbearbetning än kvinnor på den beskrivna situationen, och en t-test visar att det 

finns en signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns medelvärde,  

 tRatio (70) = 3.1 för p = .003  

 (MKvinRatio = 41.5, SD = 7.3, MManRatio = 35.1, SD = 8.6).   

 I motsatts till detta finns det ingen signifikant skillnad på mäns och kvinnors 

emotionella och automatiska sätt att bearbeta information. 
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 En analys av deltagarna utifrån låg och hög positiv affektiv respons och hur de 

bearbetar information visar att de deltagarna som har en högre positiv affektiv respons för den 

beskrivna situationen har en signifikant högre rationell informationsbearbetning. 

 tPARatio (70) = 2.4 för p = .020, (MLPARatio = 38.0, MHPARatio = 42.3)  

En sambandsanalys verifierar detta resultat med att visa en korrelationskoeffizient för positiv 

affekt i samband med rationell informationsbearbetning på 

  Pearsons r = .347 för p < .01 

Vidare visar det sig genom en analys av deltagarna utifrån låg och hög negativ affektiv 

respons och hur de bearbeta information att de deltagarna som har en högre negativ affektiv 

respons för den beskrivna situationen har en signifikant högre rationell 

informationsbearbetning. 

 tNARatio (70) = 2.3 för p = .025, (MLNARatio = 37.6, MHNARatio = 41.9) 

 En sambandsanalys verifierar detta resultat med att visa en korrelationskoeffizient för 

negativ affekt i samband med rationell informationsbearbetning på 

 Kendalls t= .239 för p < .01 

 Sammanfattningsvis är resultatet att de deltagarna som rapporterade en högre positiv 

och negativ affektiv respons för den beskrivna situationen prioriterar att bearbeta påfrestande 

situationer genom rationell informationsbearbetning. 

Emotionell och automatisk informationsbearbetning prioriteras inte av deltagarna och 

visar ingen påverkan på de andra variablerna i undersökningen. De enda resultatet för 

emotionell och automatisk informationsbearbetning är att de korrelerar signifikant med 

varandra. 

 Pearsons r = .536 för p < .001 

 För att analysera svarsfrekvenserna ytterligare gjordes det en gränsdragning utifrån 

medelvärdet för positiv och negativ affekt. Medelvärdet för positiv affekt är 26 och 

medelvärdet för negativ affekt är 16 för hela stickprovet. Det betyder i fall för negativ affekt 

att de deltagarna som rapporterade en lägre NA än 16 kategoriseras med LNA (L = låg) och 

de som rapporterade en högre NA än 16 med HNA (H = hög). Detsamma gäller för PA, dock 

kategoriseras deltagarna utefter M = 26. Utifrån denna gränsdragning om låg och hög negativ 

respektive positiv affektiv respons kommer det härnäst att redovisas resultatet för hur 

deltagarna värderade sin inlevelseförmåga och sitt igenkännande av ett mönster för den 

beskrivna situationen. Samtliga deltagarna rapporterade för inlevelseförmåga ett medelvärde 

på MInlevelse = 5.0, MdnInlevelse = 5.8 med SD = 2.4 (högsta möjliga värdet var 10). Inga 

signifikanta könsskillnader förekommer. För frågan om deltagaren kunde se ett tydligt 
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mönster framför sig hur den skulle kunna hantera den beskrivna situationen visar analysen ett 

medelvärde på MMönster = 4.7 med SD = 2.3 (högsta möjliga värde är 10). Även här finns det 

inga signifikanta skillnader mellan könen. Men en analys utifrån låg/hög positiv affekt 

redovisar signifikanta skillnader för inlevelse och mönsterigenkännande. Deltagare som 

tillhör gruppen som rapporterade en högre positiv affekt, HPA, skiljer sig signifikant från 

deltagarna som tillhör gruppen som rapporterade en lägre positiv affekt i hänseende till 

inlevelseförmåga. En Mann Witney-test verifierar den signifikanta skillnaden med  

 UInlevelse = 382.0 för p = .004, z = -2.9, (MdnLPA = 4.2, MdnHPA = 6.8)  

 Deltagare tillhörande gruppen som rapporterade en högre positiv affekt, HPA, skiljer 

sig signifikant från deltagarna tillhörande gruppen som rapporterade en lägre positiv affekt i 

hänseende till mönsterigenkännande. En t-test verifierar den signifikanta skillnaden med 

 tMönster (70) = 3.2 för p = .002, (MLPA = 4.0, MHPA = 5.7). 

 Deltagarnas rapporterade negativ affektiv respons visar inga signifikanta skillnader i 

hänseende till deltagarnas värdering om sin inlevelseförmåga och sin mönsterigenkännande.  

Hela stickprovet rapporterade för frågan om hur man värderar sin erfarenhet i en 

situation där man är ledare för en grupp och ska hantera olika krav under en kort tid med ett 

medelvärde MErfarenhet = 47.5, SD = 26.7 (högsta möjliga värde är 100). Ingen signifikant 

könsskillnad förekommer. Frågan om hur deltagaren värderar sin kunskap i en situation där 

man är ledare och ska hantera olika krav under en kort tid visar ett medelvärde för hela 

stickprovet på MKunskap = 47.5, SD = 23.1  (högsta möjliga värde är 100). Ingen signifikant 

könsskillnad förekommer. Men en analys utifrån låg/hög positiv affekt redovisar en 

signifikant skillnad för erfarenhet. Deltagare tillhörande gruppen som rapporterade en högre 

positiv affekt, HPA, skiljer sig signifikant från deltagarna tillhörande gruppen som 

rapporterade en lägre positiv affekt, LPA, i hänseende till kunskap och erfarenhet. En t-test 

som jämför låg och hög affektiv respons i hänseende till erfarenhet/kunskap verifierar den 

signifikanta skillnaden med  

 tErfarenhet (70) = 2.5 för p = .017, (MLPA = 41.9, MHPA = 54.9)  

 tKunskap (70) = 3.5 för p = .001, (MLPA = 38.6, MHPA = 59.2) 

Deltagarnas rapporterade negativ affektiv respons visar inte signifikanta skillnader i 

hänseende till deltagarnas värdering om sin erfarenhet och kunskap.  

Sammanfattningsvis redovisar resultatet att de deltagarna som upplevde en högre 

positiv affektiv respons för situationen värderade sig högre i inlevelseförmåga, 

mönsterigenkännande, erfarenhet och kunskap än deltagarna som upplevde en lägre positiv 

affektiv respons. Negativ affekt är inte en särskiljande faktor för dessa värderingar. En 
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sambandsanalys med hjälp av Kendalls tau visa signifikanta samband mellan positiv affekt 

och deltagarnas självvärdering. 
 

Tabell 1 här 
 

 Den femte frågan som ställdes i undersökningen var vilken skillnad finns bland 

deltagarnas prioriterade sätt att hantera situationer. För detta syfte besvarade deltagarna en 

psykometrisk test som särskiljer mellan olika personlighetstyper efter Jungs typologi och 

resultatet visar totalt 25 olika grupper av personlighetstyper. 
 

Tabell 2 här 
  

 Dessa typer visar ingen signifikant skillnad på vilket kön deltagarna tillhör, men det 

finns skillnader bland mäns och kvinnors grupptillhörighet i hänseende till deras negativ 

affektiva respons rapporterades för den beskrivna situationen. Skillnaden bland kvinnor är i 

gruppen intuition (N) och sinnesintryck (S). Kvinnor som tillhör gruppen N rapporterar en 

högre negativ affekt än kvinnor som tillhör gruppen S. Ett chi2-test verifierar skillnaden med  

 x2 (1) = 7.5 för p = .006  

Skillnaden finns även för kvinnor i gruppen tanke (T) och känslor (F). Kvinnor som tillhör 

gruppen T rapporterar en lägre negativ affektiv respons än kvinnor som tillhör gruppen F. Ett 

chi2-test verifierar skillnaden med  

 x2 (1) = 4.4 för p = .037  

 I motsatts till kvinnor rapporterar män som tillhör gruppen S en högre negativ affektiv 

respons för den beskrivna situationen än män som tillhör gruppen N. Ett chi2-test verifierar 

skillnaden med  

 x2 (1) = 5.8 för p = .016  

 Alla andra MBTI-grupper visar inga signifikanta skillnader mellan eller bland könen 

för varken positiv eller negativ affekt, samt för rationell, emotionell och automatisk 

informationsbearbetning. En analys utifrån deltagarnas prioriterade sätt att hantera situationer 

genom MBTI gav inga signifikanta skillnader för de olika typerna i hänseende till hur 

situationen uppfattades.  

 

 

 

   



Jenny Friedl  33  

Diskussion 

 

Diskussionen är uppbygg i två delar.  I första delen granskas och evalueras undersökningens 

reliabilitet och validitet. Dessa begrepp ska kunna ge en bild om undersökningens 

metodologiska kvalitet. Den andra delen är en teoretisk diskussion där genom en kritisk 

granskning och evaluering och med hjälp av teori och empirisk forskning kring 

undersökningens resultat ska ges en bild om undersökningens  resultatmässiga kvalitet.  

 

Metoddiskussion  

I metoddiskussionen diskuteras det först datainsamlingens resultat i detalj för varje område 

innan det diskuteras resultatet i sin helhet. 

 Fallbeskrivningen där deltagarna blivit ombedda att markera text utifrån deras 

uppfattning hade en gömd struktur som följde Kleins RPD-modell om situationsuppfattning 

(1993). 62 av 72 deltagare följde anvisningen att understryka vad som ansågs betydelsefullt. 

Den grafiska illustrationen visade sig vara mycket mer ägnad för den senare analysen än bara 

en kvantitativ analys i siffror eftersom det uppstod en bild av deltagarnas 

situationsuppfattning. Den grafiska illustrationen av situationen visar dessutom en 

motsägelsefri struktur och ett inre sammanhang och återger gestalten av fallbeskrivningen 

vilket är enligt Kvale (2009) en god förespråkare för validitet. Speciellt av intresse för 

fallbeskrivningens validitet är att de två studieinriktningarna hade olika 

situationsuppfattningar för fallbeskrivningen. Deltagarna som läser arbetsvetenskap 

fokuserade på företagspolicyn och företagskultur medan deltagarna som läser 

beteendevetenskap fokuserade på konfliktlösningen i den beskrivna situationen. Detta resultat 

är anmärkningsvärt eftersom deltagarna som läser arbetsvetenskap just avslutade en kurs i 

strategiskt personalarbete där de olika verktyg undersöks, bland annat företagspolicy och 

företagskultur med vilket ett företags konkurrenskraft kan stärkas. Att de deltagarna som läser 

beteendevetenskap fokuserade mer på konflikten i den beskrivna situationen återspeglar deras 

mer psykologiska intresse för individen i sin miljö. Samtidigt kan detta resultat också tolkas 

med vilken roll deltagaren vill inta som chef. Personer som läser arbetsvetenskap ser sig ofta 

nära till företagsledningen och deras förståelse är att de ska utföra företagsledningens order, 

vilket i detta fall reflekteras genom ett normativt regelverk, företagspolicyn. I motsatts till 

arbetsvetaren kan resultatet för beteendevetaren tolkas med att de inte såg sig som ett 

utförande organ utifrån företagsledningen och kände sig därför inte bunden att följa önskade 

beteenden utifrån företagspolicyn. Deras intresse kan vara mer individbunden samt att det ser 

   



Jenny Friedl  34  

sig i rollen som medlaren. Dessa två olika uppfattningar om situationen stärker 

undersökningens trovärdighet eftersom detta reflekterar gruppernas olika intresse för 

människor och deras förhållande till verkligheten. Epstein och hans forskarteam (Epstein, 

2008; Epstein, Pacini, Denes-Raj, & Heier, 1996; Epstein, 2010) samt Klein (1993; 2008) 

anser kontexten och individens erfarenhet och kunskap som en avgörande faktor för hur en 

situation uppfattas. Eftersom fallbeskrivningen anpassades i viss mån till populationen borde 

detta påverka studiens validitet positivt. Fallbeskrivningens tillförlitlighet bör betraktas utifrån 

en begränsad ram. Eftersom tillförlitlighet handlar om att kunna återupprepa ett test och att 

komma fram till liknande resultat måste fallbeskrivningens resultat också betraktas utifrån 

denna synvinkel. Det betyder at fallbeskrivningens tema inte är tillämpbart för deltagare som 

inte motsvarar studiens population. I fall testet ska återupprepas med deltagare från en 

annorlunda population borde det tas hänsyn till denna populations specifika erfarenheter och 

kunskaper för att kunna möjliggöra samma betingelser som i denna studie. En faktor som 

stärker fallbeskrivningens reliabilitet är att det genomfördes en pilotstudie. Speciellt yngre 

deltagare i pilotstudien hade svårt att känna igen fallbeskrivningens förväntningar och mål 

medan de äldre deltagarna kunde kombinera de tre aspekterna av Kleins RPD-modell (1993). 

Detta stämmer överens med denna undersökning och borde vara en indikator för en god 

reliabilitet för denna del av undersökningen. 

 Validiteten för PANAS-testet anses som god eftersom svarsbilden av deltagarna visar 

en ganksa homogen svarsbild. Det betyder att merparten av deltagarnas svar är centrerat om 

ett medelvärde utan att vara för utspritt. Detsamma gäller för PMPI-testet som översattes till 

svenska. Ingen feedback från studiens deltagare kom att ett påstående var fel översatt eller 

inte kunde förstås, samtidigt visar deltagarnas svarsbeteenden en koherent bild för denna 

åldersgrupp, nämligen att föredra rationell informationsbearbetning. I samband med PANAS-

testet visade det sig att deltagare som har högre positiv affekt också har högre rationell 

informationsbearbetning vilket verifieras av Burns och D’Zurilla (1999) studier och vilket 

stödjer studiens reliabilitet. Burns och D’Zurilla (1999) kunde dock inte visa att kvinnor har 

ett signifikant högre medelvärde i rationell informationsbearbetning än män. Denna skillnad i 

undersökningen kan bero på att det fanns ett mindre antal män i undersökningen och att dessa 

män inte motsvarade det kvinnliga urvalet, det vill säga de var inte representativa för den 

manliga populationen. Det kan också vara så att de manliga deltagarna rapporterade ett lägre 

värde för rationell informationsbearbetning på grund av deras dagsform. Detta kan naturligt 

också vara en faktor för kvinnorna och deras rapporterade medelvärde för rationell 

informationsbearbetning. Deras dagsform kanske påverkade dem att rapportera ett högre 
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värde. En annan möjlig faktor är att deltagaren vill framstå i ett bättre ljus och därför 

rapporterade ett högre värde. Detta kan speciellt i hänseende till kvinnors rapporterande 

värden för rationell informationsbearbetning vara en faktor som bidragit till deras högre 

medelvärde. Denna effekt kallar forskare för response bias (Hayes, 2000). Detta kan 

förorsakas genom att de kvinnliga deltagarna upplever att de behöver vara mer rationella i sitt 

resonerande för att bli godkända från omvärlden. Dock kvinnors och mäns olika medelvärden 

för rationell informationsbearbetning är inte i helhet avgörande för studiens tillförlitlighet, 

eftersom resultatet överlag visar att de deltagarna som visar en högre affektivitet också har en 

högre rationell informationsbearbetning, vilket följer Burns och D’Zurillas (1999) 

forskningsresultat. 

 PT-testet, som tillskriver en person vissa egenskaper, visade sig att vara problematisk 

för studiens syfte och frågeställning. PT-testet mäter med 12 frågor dimensionen introversion 

och extroversion och med 10 frågor dimensionen planering och improvisation. Detta ledde till 

att ett stort antal deltagare inte kunde klassificeras eftersom de hade svarat med liknande 

poäng såväl för introversion och extroversion såsom planering och improvisation. Dessa 

deltagare fick ett X för att visa att det hade ett jämnt antal. Detta ledde till att istället för 16 

personlighetstyper fanns det 25 personlighetstyper i stickprovet. En analys med hjälp av 

positiv och negativ affekt samt de olika informationsbearbetande stilar utifrån PMPI-testet 

kunde inte ge svar på om en individ som fick ett jämnt antal E (extroversion) och I 

(introversion) eller P (improvisation) och J (planering) skulle tillhöra en av de 16 

personlighetstyperna. Till exempel personlighetstyp ENFX kunde inte med hjälp av PANAS 

och PMPI-testet klassificieras som antingen ENFJ eller ENFP. Denna utvärdering och analys 

gav den första anledningen till att PT-testet inte är trovärdigt. En djupare analys genom en 

chi2-test kom fram till olika svar för män och kvinnor i hänseende till deras negativ affektiva 

respons och dimensionen intuition (N) och sinnesintryck (S). Män som hade en lägre negativ 

affekt tillhörde grupp N medan kvinnor som tillhörde grupp S rapporterade en lägre negativ 

affekt. Eftersom N och S skiljer en individ om den litar på faktdata eller magkänsla för att 

hantera situationer skulle den affektiva responsen inte vara en särskiljande faktor mellan män 

och kvinnor och vilken grupp de tillhör, men i fall att människor som har en lägre negativ 

affekt litar mer på faktdata till exempel. Dickert (2010) citerar forskning där precis detta är 

fallet, att en lägre negativ affekt leder till att människor är mer benägna att lita på faktdata. 

Detta ger en vidare anledning att testets trovärdighet inte är given. Detsamma gäller för det 

andra resultatet där bara en signifikant skillnad mellan kvinnor kommer fram. I fall att testet 

skulle leverera trovärdiga svar borde det också finnas en signifikant skillnad bland männen 
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för negativ affekt och dimensionen T (tanke) och F (känsla). Intressant för denna dimension 

är att den visar inga signifikanta skillnader i hänseende till individens prioriterade sätt att 

bearbeta information. Om  PT-testet skulle vara trovärdigt borde det finnas ett samband 

mellan rationell informationsbearbetning och T (tanke) samt mellan emotionell-automatisk 

informationsbearbetning och F (känsla). Detsamma skulle gälla för dimesionen P 

(improvisation) och J (planering). Här borde det finnas ett likadant samband mellan rationell 

informationsbearbetning och J och för emotionell-automatisk och P, eftersom enligt Jungs 

teori (Huitt, 1992; Moxnes, 2008; Quenk, 2000) individer som prioriterar att planera föredrar 

struktur och organisation vilket står i samband med ett rationellt och analytisk tänkande, 

medan individer som prioritera att improviserar är flexibla och anpassar sig efter situationens 

krav, vilket förespråker en intuitiv-erfarenhetsbaserad informationsbearbetning (Epstein et al., 

1996). Sammanfattningsvis kan detta resultat för PT-testet tolkas med att testet inte är 

trovärdigt i hänseende till undersökningens upplägg. På grund av detta avstås det ifrån att 

använda testets resultat i den teoretiska diskussionen. I fall att detta test ska användas i en 

annan undersökning bör det undersökas de olika dimensionerna i samband med fler variabler 

som anses mäta liknande fenomen för att kunna göra ett uttalande om testets trovärdighet. Det 

bör också tas hänsyn till i en annan undersökning att förändra antal frågor för dimensionen 

introversion-extroversion och planering-improvisation till 11 respektive 9 för att undvika att 

få ett jämnt antal svar vilket leder till att man får personlighetstyper som inte tillhör någon 

beskriven kategori utifrån Jungs teori. 

 Undersökningens sista del i datainsamlingen var bakgrundsvariablerna. Även här ger 

svarsbilden en koherent bild, det vill säga det finns inga större avvikelser bland deltagarna. 

Undersökningens trovärdighet stödjs genom att de deltagarna som hade en hög positiv affekt, 

vilket associeras med en god självkänsla, också svarade med ett högre värde på 

bakgrundsfrågorna. Bakgrundfrågorna frågar om hur deltagaren värderar sig själv i hänseende 

till sitt inlevelseförmåga och mönsterigenkännande för situationen, samt hur de värderar sin 

kunskap och erfarenhet i oförutsedda situationer. Studier (Bood, Archer, & Norlander, 2004) 

om positiv affekt och självkänsla kunde hitta ett samband mellan hög självkänsla och positiv 

affekt. Detta stärker undersökningens trovärdighet i detta hänseende. Det stärker också 

tillförlitligheten av denna undersökning eftersom ett liknande resultat kunde visas.  En vidare 

faktor som anses vara betydande för resultatets trovärdighet är att deltagarna kunde själv välja 

vart de satte sitt svar, vilket möjliggöres genom användandet av VAS-skalan. Detta betyder 

att deltagaren inte blir påverkad av att välja mellan flera svarsalternativ och en möjligtvis 

störande text som kan leda till att deltagaren låter sig ledas av textens innebörd istället för sin 
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egen värdering. Resultatets tillförlitlighet kan dock ha påverkats genom att mäta fel avstånd 

mellan nollpunkten och krysset på VAS-skalan. Men i hänseende till att det finns signifikanta 

samband mellan bakgrundsfrågornas svar och positiv affekt borde denna möjliga påverkan av 

slumpen vara liten eftersom det verkar vara omöjligt att mäta fel avstånd och få 

signifikansnivåer som ligger under 95 %. 

 Sammanfattningsvis visar de enskilda delarna av datainsamlingsmetoden samt i 

samband med varandra att studiens tillförlitlighet och trovärdighet är bra. 

Datainsamlingsmetoden är efterliknad processen som Baumeister et al. (2007), Epstein (2010) 

och Kleins (1993) empiriska forskningsresultat redovisar hur en situationsupplevelse skapar 

en affektiv och kognitiv respons i en individ. Utöver detta skulle deltagaren blir stimulerad till 

tänkande för att kunna lösa PMPI- och PT-testet. Undersökningens datainsamlingsmetod 

följer därmed inte bara en struktur men reflekterar en individs naturliga process att bearbeta 

information, från intuitiv till rationell.  Denna struktur visade sig vara bra för studiens 

helhetsbild eftersom resultatet visar i stort sett en konsistent svarsbild för samtliga deltagare 

vilket stöder studiens validitet och reliabilitet. Utöver detta stärks undersökningens inre 

validitet genom att undersökningens olika delar, frågeställning, teoretisk grund och resultat, 

återger en konsistent bild av studiens syfte. 

 Avslutningsvis kan det sägas att undersökningens metodologiska utformning skapade 

goda förutsättningar för att få en god reliabilitet och validitet i undersökningens resultat. Att 

PT-testet inte verkar vara valide har för undersökningens resultat inte en större påverkan. En 

fråga som skulle vara intressant för undersökningens reliabilitet är att genomföra en re-test på 

fallbeskrivningen och se vad ett stickprov med liknande egenskaper, skulle visa. Samtidigt 

handlar fallbeskrivningens resultat om en kvalitativ upplevelse vilket kan vara unikt för precis 

dessa deltagare. 

  

Teoretisk diskussion 

Undersökningen utgick utifrån NDM-ansatsen om beslutsfattande processer och hur de 

affektiva och kognitiva reaktioner påverkar människors uppfattning om verkligheten. 

Ytterligare undersöktes deltagarnas medvetna sätt att hantera information och situationer i en 

oförutsedd situation. Undersökningens syfte var att få insikt och förståelse för dessa punkter. 

Hittills har undersökningens syfte i hänseende till insikt uppfyllts, eftersom resultatet 

möjliggör att man kan ’se in’ i strukturen av deltagarnas affektiva och kognitiva reaktioner 

samt deltagarnas medvetna sätt att hantera information och situationer. Ytterligare kunde 

undersökningens frågeställning besvaras. Men för att uppfylla undersökningens andra syfte, 
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att få förståelse, behöver denna insikt kompletteras med en reflekterande diskussion där med 

hjälp av teorier denna insikt förvärvas till en förståelse för resultatet. Diskussionen sker i 

samma ordning som frågorna ställdes. 

 Affektens roll i beslutsfattande processer anses av forskare som en första reaktion på en 

situation och ska ge beslutsfattaren viktiga ledtrådar om situationen, samtidigt som den ska 

motivera beslutsfattaren till en viss handling (Dickert, 2010; Peters et al., 2006). Resultatet 

redovisar ett lågt medelvärde för positiv och negativ affekt för den beskrivna situationen 

vilket kan utifrån Roseman, Spindel och Jose (1990) teoretiska ansats om känslor tolkas med 

att deltagarna inte tyckte om situationen, att de inte kände sig riktig engagerade och värderade 

situationen negativt. Dessutom visar det låga medelvärden för positiv och negativ affekt 

utifrån Roseman et al. (1990) att deltagarna upplevde situationen som krävande. Dessa två 

affektiva reaktioner återspeglar fallbeskrivningens och undersökningens syfte bra eftersom 

syftet med fallbeskrivningen var att skapa en så reell situation som möjligt som ska generera 

en mer negativ än en positiv uppfattning om situationen, eftersom uppgiften skulle kräva en 

mental ansträngning under en kort tidsperiod. Den andra aspekten som återspeglar 

verkligheten bra är att resultatet dessutom visar att vi upplever krävande situationer som inte 

roliga och vi känner varken glädje eller stolthet över att lösa konflikter i vardagliga 

situationer. Ett högt medelvärde för positiv affekt skulle ha betytt att den affektiva 

upplevelsen för den beskrivna situationen var positiv och deltagarna kände glädje, stolthet och 

entusiasm, reaktioner som enligt forskare tillhör de positiva konsekvenserna av affekt (Frijda, 

Kuipers och ter Schure, 1989; Roseman et al., 1990; Watson et al., 1988). Medelvärdet för 

positiv affekt är dock inte så lågt att deltagarnas självkänsla skulle ha påverkats till det 

negativa, vilket visar sig i medelvärdena för deltagarnas egen värdering av sig själv i 

hänseende till deras inlevelseförmåga, mönsterigenkännande, erfarenhet och kunskap. 

Medelvärderna låg inte i den undre delen av VAS-skalan, men i mitten. Sambandet mellan 

affektivitet och självkänsla undersöktes i studier utförd av Norlander, Bood och Archer 

(2002), Norlander, Johansson och Bood (2005a), Norlander, von Schedvin och Bood (2005b) 

och Bood, Archer och Norlander (2004) där de kom fram till att personer med en högre 

positiv affekt har en bättre självkänsla. Eftersom denna studie inte hade som syfte att 

undersöka de konsekvenserna av positiv och negativ affekt för en beslutsfattare kan det bara 

hänvisas till andra studier där affekt undersöktes i samband med dess konsekvenser. Lerner 

och Tiedens (2006) redovisar forskning där upplevd negativ affekt såsom ilska leder till att 

beslutsfattaren tar större risker men är också mer optimistisk på utfallet av sitt beslut. Utifrån 

deras studie skulle undersökningens resultat kunna tolkas med att de deltagarna som har en 
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högre negativ affekt känner sig mer optimistiska att lösa problemet, samtidigt som de kanske 

skulle föreslå en lösning för konflikten som kan medföra ett misslyckande eftersom det inte 

har tagits hänsyn till viktiga detaljer. 

 En intressant aspekt i undersökningen är att de deltagare som valde att inte markera 

texten hade ett signifikant högre medelvärde för såväl positiv som negativ affekt. Denna 

skillnad kan tolkas utifrån teorierna om affekt och emotioner (Frijda et al., 1989; Roseman et 

al., 1990; Watson et al., 1988) att de deltagare som valde att inte markera texten upplevde en 

glädjeful lätthet eftersom de slapp att koncentrera och anstränga sig. Samtidigt rapporterade 

de starkare negativa känslor såsom upprördhet, fientlighet, och retlighet som kan tolkas som 

att de upplevde ilska med situationen. Detta kan tolkas med att handlar om en ilska mot 

situationen att fylla i enkäten som är mentalt och tidskrävande. Deras affektiva reaktion 

reflekterar deras val att inte delta i denna del av undersökningen och verifierar Frijdas (1989), 

Peters et al. (2006), Lerner och Tiedens (2006) teoretiska antaganden om affektens betydelse 

för en individs beteende väldigt bra, eftersom den affektiva reaktionen ledde till en spontan 

bedömning av situationen vilket i sin tur ledde till beslutet att inte delta. En vidare aspekt i 

detta hänseende är, som anses för positivt i hänseende till undersökningens syftet, att 

deltagarna inte visste att de skulle delta i undersökningen på förhand. Detta betyder att inte 

enbart fallbeskrivningen reflekterar en oförutsedd situation, men även 

datainsamlingsmetoden. Det vill säga i viss mån försätter datainsamlingsmetoden deltagarna i 

en oförutsedd situation. Deltagarnas olika affektiva reaktioner i samband med deras val att 

markera text eller inte, kan tolkas med att de befinner sig i en konflikt med sig själv. Å ena 

sidan vill de anpassa sig till sina studiekamrater som fyller i enkäten och å andra sidan är 

deras affektiva reaktion att de inte vill vara med. Forskarteamet Denes-Raj och Epstein (1994) 

menar att detta kan tyda på att det rationella och det automatiska informationsbearbetande 

systemet ligger i konflikt med varandra och utifrån deras forskningsresultat kunde de visa att 

ju högre grad av affekt individen visar, desto större blir chansen att det automatiska systemet 

bestämmer över individens beteende. Vilket skulle kunna utifrån undersökningens resultat 

tolkas med att den affektiva reaktionen ledde till att deltagarna avstod ifrån att befatta sig med 

fallbeskrivningen. Detta resultat bekräftar dessutom Peters et al. (Peters et al., 2006), 

Baumeister et al. (2007) och Dickerts (2010) antaganden att affekt fungerar som en signal i 

beslutsfattande processer där affektens valensfunktion signalerar vilket beslut som ska tas 

utan att de kräver en stor mental ansträngning. I hänseende till undersökningen undvek 

deltagaren att mentalt anstränga sig genom att låta bli att fylla i enkäten. Denna signalfunktion 

av affekt, som kan ses som en motivation till en handling, alltså att undvika eller närma sig 
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något eller någonting (Dickert, 2010), borde studeras utförligare inom beslutsfattande 

processer eftersom detta beteende medför olika konsekvenser för individen. En studie som 

gjordes av Elliot, Stemler, Sternberg, Grigorenko och Hoffman (2011) undersökte skillnader 

mellan ny examinerade lärare och erfarna lärare och deras sätt att förhålla sig i oförutsedda 

situationer, kom fram till att det inte handlar om att undvika eller närma sig en situation i 

första hand, det handlar om att kunna urskilja när det är bättre att undvika en situation än att 

närma sig. Erfarna lärare var bättre på att kunna bedöma detta utan att behöva mentalt 

anstränga sig, vilket är intressant eftersom affekt signalerar vad ett ”klokt” beslut är. 

 Resultatet för situationsuppfattningen i fallbeskrivningen visar tydligt påverkan av 

intuitionens roll i beslutsfattande processer. Detta på grund av att de två studieinriktningarna 

bland deltagarna skiljer sig signifikant i sin uppfattning om situationen. Deltagarna tillhörande 

arbetsvetenskap fokuserade på den nya företagspolicyn och kulturen, medan deltagarna 

tillhörande grupp beteendevetenskap fokuserade på konflikten i den beskrivna situationen. 

Intuition handlar om att det implicita systemet spontan respons på en situation och forskare 

som Tilmann  Betsch (2010) och Cornelia Betsch (2008), Hogarth (2010) och Klein (1991; 

1993) anser att intuitionens snabbhet beror på att individen känner igen mönster som lagrats i 

långtidsminnet och som beror på tidigare erfarenheter. Deltagarna från arbetsvetenskap läser i 

sina första två terminer mycket om företagskultur medan deltagarna från beteendevetenskap 

inte har denna fokus i utbildningen. Detta kan ha påverkat att de två grupperna markerade de 

textställen som de kände igen och eftersom anvisningen inte frågade efter hur de skulle fatta 

ett beslut, men vilka ord och fraser anses av betydelse för deltagaren, resulterade detta i att 

deltagarna markerade textställen utifrån sin förståelse om situationen. Att deltagarna inte var 

medvetna om att det implicita systemet påverkade deras agerande visar att detta system har en 

stark påverkan på människor vilket Epstein (2010) förklarar med att denna påverkan är passiv 

och överordnat det explicita systemet. Utifrån Epsteins (2008) antaganden om intuitionens 

roll kan resultatet också tolkas för situationsuppfattningen att deltagarna upplevde visshet 

genom att de kände igen ett mönster vilket bidrog till att orientera sig och skapa ordning i 

fallbeskrivningen. Shanteau (1992) och Klein (1991; 1993) menar att detta 

mönsterigenkännande ger individen en upplevelse av mening för en situation och utifrån 

denna mening agerar de. Utifrån Kleins RPD-modell (1993) skulle resultatet för deltagarna 

kunna tolkas att mer än hälften av deltagarna identifierade de relevanta ledtråderna i 

beskrivningen. Dessa ledtrådar bör enligt Klein (1993) och Lipshitz et al. (2001) observeras 

vidare för att behålla kontakten med situationens utveckling. Det vill säga i fall att det skulle 

handla om ett reellt händelseförlopp, behöver deltagarna i undersökningen fortsätta att 
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observera situationens signaler eftersom dessa levererar viktiga ledtrådar för att kunna följa 

samt förstå situationens utveckling, vilket är avgörande för ett framgångsrikt agerande enligt 

Endsley (1995; 1997). Mindre än hälften av deltagarna identifierade beskrivningens 

förväntningar och mål i situationsbeskrivningen. Klein (1993) menar att förväntningar är 

viktigt eftersom de ger individen ledtrådar hur en situation kan utvecklas. Mål är enligt Klein 

(1993) förknippat med kunskap vilket betyder att i fall en situation verkar vara familjär är det 

lätt för en individ att kunna urskilja relevanta mål. Undersökningens resultat kan tolkas med 

att hälften av deltagarna hade svårt med att identifiera mål och förväntningar för den 

beskrivna situationen, samt att de två grupperna hade olika uppfattningar om situationen. Att 

deltagarnas uppfattning om situationen är olika och delvis saknar viktiga aspekter (mål och 

förväntningar) skulle kunna enligt Endsley (1995; 1997) i en beslutsfattande process i en 

snabb föränderlig och komplex miljö kunna leda till negativa konsekvenser. Huruvida 

deltagarna skulle ha agerat utifrån fallbeskrivningen i en reell situation kan inte avgöras, men 

det kan antas att de inte skulle ha haft lätt med att fatta ett beslut som är acceptabelt för alla 

parter. Speciellt när situationsuppfattningen kombineras med deltagarnas affektiva respons på 

den beskrivna situationen som var låg positiv och låg negativ vilket talar för ett lågt 

engagemang och ogillande. Till deltagarnas godo kan det sägas att de befinner sig enligt 

Shanteau (1992) i en kognitiv utvecklingsprocess där deras mentala kartor skapas och 

utvidgas. Problemet enligt forskare (Endsley, 1995; Endsley, 1997; Kahneman & Klein, 2009; 

Klein & Klinger, 1991; Klein, 1993; Klein, 2008) med mentala kartor är att de kan leda 

individen att misstolka ledtrådar och signaler eftersom de riktar uppmärksamheten bara på de 

ledtrådar och signaler som är familjära för individen. Detta kunde resultatet genom skillnaden 

mellan deltagare som läser arbetsvetenskap och beteendevetenskap tydligt visa. Dessutom 

kunde studiens resultat tydligt visa att även om vi är noviser så påverkas vi av våra mentala 

kartor omedvetet. Att detta kan leda till olika konsekvenser för individen och dess beslut är ett 

faktum och ligger utanför studiens syfte och ram. Epstein (2010), Hogarth (2010), Kahneman 

och Klein (2009) är dock överens om att huruvida individens mentala kartor kan leverera en 

tillförlitlig och trovärdig feedback beror på miljön. Hogarth (2010:343) talar i detta hänseende 

om ”kindly and wicked environments” och menar att ”when a person’s past experience is 

both representative of the situation [...] and supported by much valid feedback, trust the 

intuition; when it is not, be careful”. I hänseende till deltagarnas resultat betyder det att 

deltagarna kanske skulle vara försiktiga eftersom deras erfarenhet inte är så stor. Intressant är 

detta i samband med deltagarnas egen värdering av sin erfarenhet och kunskap i påfrestande 

situationer samt deras värdering hur bra de kände igen ett mönster och kunde leva sig in i den 
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beskrivna situationen. Deltagarnas medelvärden låg i mitten vilket betyder att de värderade 

sig själv varken för lågt eller för högt vilket kan tolkas med att de ar medveten om att de 

saknar kunskap och erfarenhet för den beskrivna situationen och att de kunde leva in sig och 

se ett mönster bara till en viss del för den beskrivna situationen. En kvalitativ 

följdundersökning skulle kunna genom en intervju ge en djupare förståelse om deltagarnas 

upplevelse och självvärdering i oförutsedda situationer. En annan intressant aspekt i detta 

hänseende är, som denna studie inte kunde visa, hur äldre deltagare med mer erfarenhet och 

kunskap i det beskrivna området skulle ha uppfattat situationen och om det skulle ha funnits 

skillnader mellan yrkesgrupperna samt hur deras självvärdering hade sett ut. 

 Studien kom fram till resultatet att stickprovet överlag prioriterar att använda det 

rationella sättet att bearbeta information. Att prioritera det rationella sättet att bearbeta 

information medför enligt Epstein (2010) och Burns och D’Zurilla (1999) forskning många 

fördelar för individen. Det rationella sättet ansvarar för förmågan att kunna tänka 

realistisktoch i abstrakta och komplexa banor samt att planera för framtiden. Dessa fördelar 

kommer deltagarna till nytta i deras nuvarande utbildning. Men också för deras framtid, 

eftersom många av livets beslut sker i ett strukturerat och organiserat sätt samt att omvärlden 

många gånger kräver en noggran redovisning av beslutet och dess framkomst samt möjliga 

konsekvenser. Detta gäller speciellt när andra parter, som till exempel i yrkeslivet, är 

inblandade. Att deltagarna i studien prioriterar att använda det rationella systemet att bearbeta 

information reflekterar Shanteaus (1992) utvecklingsnivåer, Stages of Cognitive 

Development, där deltagarna i studien befinner sig mellan nivå ett och två och där de främst 

använder sig av ett reflekterande och rationaliserande sätt att lära sig ny kunskap. Rationellt 

tänkande medför alltså för studiens deltagarna många fördelar för att kunna utveckla sig och 

ha framgång i livet. En vidare fördel för deltagare med rationellt informationsbearbetning är 

att den ökar dess intellektuella prestationsförmåga. En ökad intellektuell prestationsförmåga 

är enligt Epstein (2010) och Burns och D’Zurilla (1999) viktig för att individen kan lösa 

problem vilket associeras till en mindre stressbenägenhet och ett högre välmående, eftersom 

individen upplever kontroll. Att det finns ett samband mellan individens rationella sätt att 

bearbeta information och att de upplever mindre stress och ett högre välmående visar 

resultatet genom att de personer som rapporterar en högre rationell informationsbearbetning 

också har en högre positiv och negativ affekt. Studier som genomfördes av Norlander et al. 

(2005b) och Bood et al. (2004) visar att individer med högre värden i positiv och negativ 

affekt har bättre resurser att hantera oförutsedda och svåra situationer eftersom de förfogar 

över en högre självkänsla samt bättre strategier att hantera sådana situationer. Deras 
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forskningsresultat verifierar studiens resultat, vilket betyder att individer med en högre 

upplevd negativ och positiv affekt har en högre rationell informationsbearbetning vilket 

påverkar deras välmående positivt. Ytterligare stöd för studiens resultat utifrån empiriska 

forskningsresultat (Bood et al., 2004; Norlander et al., 2005b) om affekt, välmående och 

självkänsla är att bakgrundsvariablerna inlevelseförmåga, mönsterigenkännande, erfarenhet 

och kunskap samvarierar med positiv affekt. Det betyder att deltagare som värderade sig själv 

högre på dessa bakgrundsvariabler också upplevde en högre positiv affekt vilket kan tolkas 

som en indikator för ett högre välmående vilket är enligt Epstein (2010) och Burns och 

D’Zurilla (1999) menar att detta är en avgörande faktor för att framgångsrikt hantera 

oförutsedda och svåra situationer.  

 Det intressanta med studiens resultat är att den visa på en konflikt mellan de implicita 

och det explicita systemet att bearbeta information. Deltagarna är inte medvetna om 

intuitionens påverkan på deras sätt att bedöma situationer, samtidigt rapporterar de att de 

prioriterar att använda sig av de rationella, alltså övervägande, sättet att bearbeta information. 

Hur kan det komma sig att det implicita och de explicita står i konflikt med varandra? Burns 

och D’Zurilla (1999), Bonner och Newell (2010) och Denes-Raj och Epstein (1994) har flera 

svar på denna fråga. Burns och D’Zurilla (1999) menar att eftersom det handlar om ett 

självrapporterande test med vilket rationellt, emotionellt och automatiskt informations-

bearbetning hos en individ mäts kan resultatet bara ger upphov till det som individen är 

medveten om. Det vill säga det som individen är medveten om kan också bara rapporteras 

från individen. För denna undersökning skulle det betyda, vilket också stöds av resultatet i 

deltagarnas situationsuppfattning, att deltagarna är mer medvetna om sitt rationella sätt att 

bearbeta information än de båda andra sätten. Dock visar resultatet i situationsuppfattningen 

att deltagarna bearbetar information genom de implicita, alltså erfarenhetsbaserade och 

intuitiva, systemet, vilket står i motsats till deras självrapport. I denna mening bör resultatet 

alltså ses utifrån den synvinkeln att det handlar om deltagarnas medvetna och därmed 

prioriterade sätt att bearbeta information. Bonner och Newell (2010) menar att denna 

uppenbarliga konflikt kan härstamma ifrån att människor vill verka rationella och inte 

emotionell-affektiva. Det betyder att individer rapporterar i fråga om sig själv högre värden 

för rationalitet än för emotionalitet och affektivitet i beslutsfattande processer. De beskriver 

forskningsresultat som kom fram till att när personer ska berätta om andra personers 

beslutsfattande processer och vilket system dessa använder, att dessa personer menar att andra 

personer använder sig i högre grad av det intuitiva och erfarenhetsbaserade systemet än det 

rationella systemet. Medan dessa personer för sig själv rapporterar att de använder mer det 
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rationella än det intuitiv-erfarenhetsbaserade systemet. Forskare kallar denna effekt för ratio 

bias effect (Denes-Raj & Epstein, 1994). Ratio bias effect skulle kunna ha påverkat 

deltagarnas respons i undersökningen, eftersom de kanske ville framstå i ett bättre ljus och 

rapporterade därmed högre värden för det rationella systemet. Forskarteamet Epstein, Pacini, 

Denes-Raj och Heier (1996) kunde dessutom visa vilka bakomliggande faktorer som kan 

bidra till att människor prioriterar det rationella framför det intuitiv-erfarenhetsbaserade 

systemet. De kom fram till att en individs uppväxt och miljö och här speciellt negativa och 

svåra situationer, kan bidra till att utveckla det rationella informationsbearbetningssystemet i 

större utsträckning än det erfarenhetsbaserade systemet, eftersom det rationella systemet 

hjälper individen att hantera sina emotioner och erfarenheter på ett sätt att individen upplever 

kontroll genom sitt resonerande. Huruvida dessa bakomliggande faktorer kan ha spelat en roll 

i deltagarnas svarsbeteenden kan inte besvaras utifrån de variablerna studien undersökte, dock 

borde i en större undersökning intuitionens och rationalitetens roll i beslutsfattande processer 

ta hänsyn till denna viktiga punkt. 

 Epstein et al. (1996) anför att ett överutvecklat rationellt informations-

bearbetningssystem kan medföra problem för individen, speciellt för kvinnor. Ett rationellt 

och logiskt tänkande associeras i västvärlden till manliga könsstereotyper medan intuitivt, 

känslo-baserat tänkandet associeras till kvinnor. Epstein et al. (1996) kom fram till att kvinnor 

som prioriterar att använda det rationella informationsbearbetningssättet betraktas från 

omvärlden negativt vilket i sin tur leder fram till att dessa kvinnor såsmåningom internaliserar 

omvärldens reaktion på henne. Det betyder att hennes negativa erfarenhet blir en intuitiv 

respons på omvärlden som medför bland annat problem i relationer till andra människor. 

Detta påverkar i sin tur också hennes beslutsfattande processer eftersom beslut oftast inte är 

endast på individnivå, utan omfattar också grupper av människor. I vilken omfattning 

undersökningens kvinnliga deltagare kan drabbas av att de visar en hög rationell 

informationsbearbetning kan inte besvaras eftersom studiens syfte är begränsad till att 

undersöka individers affektiva och kognitiva mönster för en beskriven situation. För att 

komma fram till om kvinnor och män upplever olika responser från miljön på grund av sitt 

prioriterade sätt att bearbeta information och huruvida detta påverkar deras beslutsfattande 

processer och till vilka konsekvenser detta kan leda skulle en longitudinal studie kunna ge 

svar på. 

 Epstein et al. (1996) betraktar konflikten mellan det rationella och det intuitiv-

erfarenhetsbaserade systemet utifrån ytterligare en synvinkel. De menar att vi antar att det 

rationella systemet är mindre benäget att göra fel vilket medför att vi blir lärda att använda 
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och prioritera det rationella framför det intuitiv-erfarenhetsbaserade systemet. Epstein et al. 

(1996) anser dock att det inte hittills finns tillräckligt forskning som visar att beslut fattade 

utifrån det rationella visar sig medföra mindre negativa konsekvenser än beslut fattade utifrån 

det erfarenhetsbaserade informationsbearbetande systemet. Ett problem som han och hans 

forskarteam anser är med det rationella informationsbearbetande systemet är att i många 

anseenden används normer och regler (t ex standard operation procedures) och utifrån dessa 

orienterar sig individen. Det betyder enligt Epstein et al. (1996) att dessa normer och regler 

anses vara det enda accepterade kriteriet för ett önskvärt resultat. Detta kan medföra allvarliga 

problem i beslutsfattande processer eftersom individen förbiser viktiga ledtråder och resonerar 

endast utifrån dessa regler och normer. Detta kan vara en påverkande faktor i 

undersökningens resultat eftersom resultatet för situationsuppfattningen visar att de deltagare 

som tillhörde grupp arbetsvetenskap orienterade sig på företagspolicyn och vilket beteende 

som förväntades av en chef. Det kan betyda att de orienterade sig på den normen som 

företagspolicyn föreskriver för hur en chef ska hantera sina anställda och att de utifrån denna 

norm resonerar hur konflikten mellan vikarien och den sjukskrivne ska lösas. Detta behöver 

naturligtvis inte leda till en negativ konsekvens att en grupp av deltagare orienterar sig på 

normer och regler. Huruvida dessa deltagare skulle ha löst situationen och vilka möjliga 

konsekvenser deras beslut medförde ligger utan denna studiens ram och syfte. Dock skulle det 

vara en intressant och värdefull aspekt för en utökad undersökning att få kunskap om 

huruvida en orientering på normer och regler samt ett rationellt informationsbearbetande 

system påverkar individens sätt att fatta beslut. 

 Newell och Bröder (2008) menar att det kan handla om en kognitiv begränsning som 

påverkar människors situationsuppfattning. De undersökte begränsningar i det explicita 

systemet och kom fram till att dessa uppstår i samspel med miljön, det vill säga att 

kapaciteten att bearbeta information är inte endast beroende på individens förmåga, men 

påverkas också av miljön. Undersökningens resultat om situationsuppfattningen visar att 

deltagarna iakttog olika aspekter i fallbeskrivningen, men dessutom fanns det också skillnader 

i mängden av aspekter. Detta kan utifrån Endsley (1995; 1997; 1999) teori om Situational 

Awareness och andra forskare, såsom Klein (1991; 1993; 2008), Newell och Bröder (2008), 

tolkas att deltagarna i undersökningen påverkades av miljön när det markerade 

fallbeskrivningen. Detta kunde vara en förklaring varför deltagarna markerade mer text i 

början än i slutet av fallbeskrivningen eftersom de befann sig i en miljö där de utsattes för 

störningar. Dessa störningar kan bland annat ha varit att deras studiekamrater var snabbare att 

fylla i enkäten eller att grannen rörde sig eller talade till dem. Studier kunde komma fram till 
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att noviser blir lättare störda av yttre stimuli och parallella arbetsuppgifter än erfarna personer, 

såsom till exempel experter (Björklund, 2008). Eftersom studiens stickprov är i ålder ganska 

homogen kan denna studie inte uttala sig om hur personer med större erfarenhet och i en 

annan ålder skulle ha svarat och om det skulle ha funnits signifikanta skillnader mellan yngre 

och äldre deltagare. Men Walker et al. (2010) kunde i en studie visa att det finns signifikanta 

skillnader mellan noviser och experter och deras situationsuppfattning, genom att visa att 

experter hade en mer helhetstäckande bild av situationen. 

 Studien kunde inte visa några samband mellan deltagarnas intuitiv-erfarenhetsbaserade 

informationsbearbetande system och de andra variablerna i studien. Det enda resultatet 

studien kom fram till är att det emotionella samvarierar med det automatiska sättet att 

bearbeta information, vilket handlar enligt Burns och D’Zurilla (1999) och Epstein et al. 

(1996) om individens intuitiv-erfarenhetsbaserade system. Att studien inte kunde visa en 

statistisk signifikant skillnad mellan olika deltagare och deras sätt att uppfatta situationen 

kognitivt såsom affektivt i hänseende till deras intuitiv-erfarenhetsbaserade sätt att bearbeta 

information behöver inte betyda att det inte finns något sammanhang mellan dessa faktorer, 

men att studiens undersökningsdesign inte kunde fånga in detta samband. Studien kunde dock 

indirekt visa att deltagarna omedvetet använder sig av det intuitiv-erfarenhetsbaserade 

systemet genom resultatet för deltagarnas situationsuppfattning. 

 I studien kunde det visas att deltagarna använder sig av båda systemen att bearbeta 

information, mer eller mindre medvetna. Frågan som är intressant i detta hänseende är om det 

finns en automatisk övergång mellan dessa system eller om en övergång från ett system till 

det andra sker utifrån det rationella och medvetna systemet. Karlsson, Juslin och H. Olsson 

(2008) kom i en studie fram till att det flesta övergångar mellan dessa två system sker 

kontrollerat utifrån det explicita systemet och är beroende på uppgiftens struktur. I fall att en 

uppgift kräver att individen gör ett val för att kunna lösa uppgiften tar det explicita systemet 

över. Detta gäller dock bara för uppgifter där en individ innehar specifik kunskap om 

området.  Deras resultat är i första ögonblicket en motsägelse till Kleins (1993; 2008) teori om 

beslutsfattande processer eftersom Karlsson et al. (2008) menar utifrån deras empiriska 

forskningsresultat att i fall att en viss uppgift kräver ett val av beslutsfattaren hon då kommer 

att träda in i det explicita systemet. Men en noggrannare betraktning av Karlsson et al. (2008) 

och Kleins (1991; 1993; 2008) antaganden ger en annorlunda bild. Klein  (1993; 2008) och 

andra NDM-forskare såsom Lipshitz et al. (2001) och Orasanu och Connolly (1993) antar att 

det intuitiva systemet ger oss en första bild av situationen (Situational Awareness). I fall av att 

vi inte kan reagera spontant på situationen, kräver det från oss en kognitiv evaluering och 
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simulation av situationen, vilket Klein  (1993; 2008) beskriver i sin utförligare RPD-modell. 

Denna modell ligger dock utanför studiens syfte och upplägg och därför kan det inte dras 

några slutsatser om stickprovets förhållningssätt i denna fråga när övergången från det 

implicita till det explicita systemet sker och om det finns skillnader mellan deltagarna. Men 

Karlsson  et al. (2008) kunde även visa att det explicita systemet kan till och med förorsaka att 

associativt lärande förhindras, det vill säga att erfarenheter inte lagras i minnet. Detta är i så 

fall intressant i hänseende till denna undersökning eftersom deltagarna i undersökningen 

prioriterade sitt explicita system högre an sitt intuitiv-erfarenhetsbaserade system. Detta kan 

ha följder för deltagarnas associativa lärande och deras intuitiv-erfarenhetsbaserade 

informationsbearbetningssystem vilket påverkar vår situations-uppfattning. I detta hänseende 

skulle det behövas mer forskning eftersom en människas (expert-)kunskap inte endast beror 

på faktakunskap men är en ackumulering av flera kompetenser. Gairing (2008) menar att en 

experts handlingskompetens beror inte endast på resonerande och reflekterande färdigheter 

men på tre olika kompetensområden: faktisk, social och metodologisk. Dessa tre anses 

(Gairing, 2008) för avgörande faktorer för att aktivt kunna gestalta livet genom att använda 

kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter i de tre områden. Epstein (2008; 2010) och NDM-

forskare såsom Klein (1993; 2008) och Endsley (1995; 1997; 1999) medhåller utifrån sin 

förståelse om informationsbearbetande systemen och situationsuppfattningar att för att bli en 

expert som fattar beslut med positiva konsekvenser för individen och dess miljö krävs det ett 

samspel mellan båda informationsbearbetande system samt en miljö som främjar individens 

inlärningsprocesser, rationellt såsom associativt. Studiens stickprov är universitetsstudenter 

som befinner sig i en miljö där resonerande, reflekterande och analytiska färdigheter gynnas, 

vilket också syns i deras prioriterade sätt att bearbeta information, rationell och resonerande. 

Utöver detta lär de sig metodologiska färdigheter för att skaffa information. Frågan är hur en 

läromiljö kan se ut där också den sociala kompetensen utvecklas som tydligen står i samband 

med det intuitiva systemet eftersom Epstein och hans forskarkollegor (Denes-Raj & Epstein, 

1994; S. Epstein et al., 1996; Pacini & Epstein, 1999) kunde visa att det intuitiv-

erfarenhetsbaserande systemet främjar goda sociala förhållanden. Att kunna umgås med 

människor är särskilt viktigt för många beslutsfattare eftersom många beslut inte endast är en 

individuell angelägenhet utan omfattar många gånger flera människors liv, inte bara för 

chefen i den beskrivna situationen. 

 För att avluta diskussionen kring de för- och nackdelar om rationell och intuitiv-

erfarenhetsbaserad informationsbearbetning och vilken möjlig påverkan och betydelse dessa 

två system har för beslutsfattande processer utifrån studiens resultat, är det intressant att ta 
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hänsyn till Epstein (2010) som frågar vilket av det två systemen man borde välja. Epstein 

(2010)  svarar med att de flesta människor skulle som första reaktion välja det rationella 

systemet eftersom detta system är källan till människors stora prestationer. I andra reaktionen 

skulle många människor dock ändra sitt svar och väljer det intuitiv-erfarenhetsbaserade 

systemet, eftersom vi inte skulle kunna fatta ett beslut, vilket Damasio och hans forskarteam 

(1997) så tydligt kunde visa i sin undersökning om ’normala’ människor och människor som 

hade en skada i den ventromediala hjärnbarken. Epstein (2010) menar att båda systemen är 

viktiga för människans anpassningsförmåga till omvärlden eftersom båda förser individen 

med en ’arbetsmodell’ av sin omvärld. Det rationella systemet medför intelligens, självkänsla 

och en bra anpassningsförmåga på grund av att en individ kan anpassa sig till nya situationer 

genom att förändra sitt tankesätt. Det intuitiva systemet medför empati, kreativitet och trygga 

sociala förhållanden, vilket i sin tur skapa goda förutsättningar till att kunna anpassa sig till 

nya situationer. Reflekteras studiens resultat utifrån Epsteins (2010) uttalanden, så verkar det 

vara viktigt att fokusera i samband med beslutsfattande processer och det två 

informationsbearbetande systemen att ta hänsyn till hur människor kan lära sig att använda 

dessa båda. En intressant fråga är hur skulle deltagarna löst det beskrivna fallet utan större 

negativa konsekvenser för alla inblandade parter genom att använda sig av båda 

informationsbearbetande systemen på ett optimalt sätt? 

  

Sammanfattning och slutsats 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att en människas kompetens att fatta beslut beror 

på flera faktorer som interagerar med varandra. Det finns tydliga mönster i en individs 

affektiva och kognitiva reaktion på en situation vilket samspelar med individens prioriterade 

sätt att bearbeta information. Studiens syfte var inte att hitta bevis för att en individs 

prioritering att använda sitt ’huvud’ (det rationella systemet) eller sitt ’hjärta’ (det intuitiva 

systemet) i beslutsfattande processer är bättre än det andra systemet, men att undersöka hur 

’huvud’ och ’hjärta’ påverkar vår situationsuppfattning och vad detta kan medföra för 

individen. Att en individs prioriterade sätt att bearbeta information kan leda till begränsningar 

i hur en situation uppfattas kunde i studien visas, också att situationsuppfattningen inte endast 

är ett resultat av individens iakttagelse, men också ett resultat av miljöns påverkan på 

individen i en beslutsfattande situation. Dessutom gav studiens resultat många nya 

infallsvinklar i hur människors affektiva och kognitiva mönster i en oförutsedd situation i 

samspel med dess informationsbearbetande system interagerar med varandra och vilka utfall 
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detta eventuellt kan medföra. Studien kom fram till att en individs prioriterade sätt att hantera 

situationer utifrån PT-testet, inte är en påverkande faktor i beslutsfattande processer. Att detta 

resultat kan bero på att testet som används i detta hänseende inte är tillförlitligt och trovärdigt 

kan vara en faktor och behöver verifieras genom vidare forskning i detta sammanhang. 

 Studiens upplägg utifrån Naturalistic Decision Making’s förståelse om beslutsfattande 

processer visade sig vara gynnsamt eftersom den tillät att ta hänsyn till flera olika aspekter i 

studien (Situational Awareness, CEST-teori), som ger denna studie en mera helhetstäckande 

bild av vad som pågår i en individ under en beslutsfattande process. NDM-forskare är emot 

experimentella studier eftersom ett experiment inte anses kunna ersätta den miljön som 

’verkligheten’ kan erbjuda. I viss mån menar jag dock att jag genom undersökningens 

datainsamlingsmetod skapade en så ’reell’ miljö som möjligt för deltagarna, eftersom de inte 

var förberedda för undersökningen.  

 Huruvida studiens resultat kan generaliseras till verkligheten är en intressant fråga 

vilket enligt min uppfattning handlar om läsarens egen situationsuppfattning om studiens 

relevans för verkligheten. Bara genom att använda båda sätten att bearbeta information 

medför en fördel för oss eftersom vi kommer att få en mer helhetstäckande bild av 

situationen, samtidigt som vi lär oss för framtida situationer att undvika misstag. En 

arbetsvetare som bara tar hänsyn till regler och normer utifrån en företagspolicy utan att se 

individen eller en beteendevetare som bara ser individen men inte företagets normer och 

regler, en individ som bara rationell funderar eller bara intuitiv reagerar på en situation, i 

längden kommer de genom otillräckliga situationsbedömningar att fatta beslut med negativa 

konsekvenser, för sig själv, men också för andra. Jag menar att studiens diskussion utifrån 

resultatet kunde visa att vi behöver såväl vårt hjärta som vårt huvud för att kunna hantera 

framgångsrik oförutsedda situationer.  
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Figur 1: Två bedömnings- och beslutssystem (Plessner, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Sambandet mellan stimuli, affekt, kognition and emotion  (Baumeister et al. 2007) 
 

 
 
 
 
Figur 3: Enkel RPD-modell efter Klein (1993) 
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Figur 4: Modell Situational Awareness efter Endsley (1995) 
 

 
 
 
 
 
Figur 5: Undersökningens upplägg och frågeställning 
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Figur 6: Situational Awareness - karta om ledtrådar, förväntningar och mål i det beskrivna 
fallet 
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Figur 7: Resultat för deltgarnas situationsuppfattning (Situational Awareness),  
N = 72 (inkl. 10 personer med 0 textmarkeringar) 
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Tabell 1: Sambandsanalys för positiv affekt och deltagarnas värderingar, N = 72 

 PA Kunskap Erfarenhet Mönsterig. Inlevelse. 

1   Inlevelseförmåga .216** .188* .172* .358** - 

2   Mönsterigenkännande .370** .363** .268* -  

3   Erfarenhet .462** .628** -  

4   Kunskap .365** -  

5   Positiv affektiv respons (PA) -  
signifikansnivå **p < .01, *p < .05,  
Korrelation inlevelseförmåga - Kendalls tau, alla andra korrelationer med Pearsons r 

 
 

Tabell 2: MBTI-typerna enligt Jungs typologi 

Extroversion Antal Introversion Antal 
Jämn mellan Extroversion 
och Introversion  Antal 

ENFJ 6 INFJ 2 XNFJ 5 

ENFP 4 INFP 2 XNFP 2 

ENFX 9 INFX 4 XNFX 4 

ESFJ 4 INTJ 4 XSFP 1 

ESFP 2 INTP 3 XSFX 1 

ESFX 1 ISFJ 3 XSTJ 1 

ESTJ 1 ISFP 1 XSTX 1 

ESTX 2 ISFX 3   

  ISTJ 2   

  ISTP 1   

Totalt antal deltagare 29 Totalt antal deltagare 25 Totalt antal deltagare 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


