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2. Sammendrag 

I denne oppgaven ser vi nærmere på hvordan intuisjon på den ene siden og 

rasjonelle analytiske planer på den andre siden preger kommunikasjonsarbeidet i 

den norske staten. Oppgaven begynner med en teoretisk gjennomgang av 

intuisjonsbegrepet: hva er det, hvem bruker det, når brukes det og hva brukes det 

til? Etter dette følger en gjennomgang av den rasjonelle analysen som fenomen og 

en nærmere titt på hvordan disse prosessene og planverket som skapes i disse 

prosessene. Her vi vil spesielt se på tre viktige områder for rasjonelt planlagt 

kommunikasjonsaktivitet: Krisekommunikasjon, mediehåndtering og overordnet 

kommunikasjonsstrategi. Datamaterialet til denne oppgaven består av kvalitative 

dybdeintervjuer med aktuelle informanter som jobber med kommunikasjon i 

norsk offentlig sektor. Analysene av datamaterialet tyder på at både intuisjon, 

rasjonell analyse og en kombinasjon av de to preger kommunikasjonsarbeidet i 

staten.  
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3. Innledning 

Den offentlige virksomheten i staten er bygget opp av planer og strategier. Det 

utvikles planer, strategier, rutiner og retningslinjer arbeidslister, mål og budsjetter 

og visjoner for de fleste prosesser og gjøremål. Et gjennomtenkt byråkrati med 

klare rammer og formål er i utgangspunktet positivt for samfunnet som skal ha 

utbytte av det, men med mange planer og strategier kan det bli uoversiktlig.  

 

I praksis ser vi at mange planer aldri blir brukt. Så snart de er ferdig forankret og 

vedtatt i organisasjonen, legges planen bort, for så aldri å brukes igjen. Man får en 

intuisjon, i form av en magefølelse, fornemmelse eller en slags indre stemme som 

gir deg en overbevisning om at noe er riktigere å gjøre enn noe annet. Oppgavens 

tema er nettopp denne spenningen mellom planverket og intuisjonen. I 

oppgaveteksten kan man velge å forske på hvordan en offentlig institusjon, 

frivillig organisasjon eller en konkret bedrift løser et PR-relatert problem. For å få 

en nødvendig bredde i oppgaven har jeg valgt en offentlig institusjon med en viss 

størrelse, nemlig staten. Problemet jeg har valgt er et velkjent problem innen PR- 

og kommunikasjonsvirksomhet: Nemlig å fatte gode, riktige og effektive 

beslutninger om når, hva og hvordan det skal kommuniseres. Problemstillingen i 

denne oppgaven blir derfor: Hvordan påvirker intuisjon og planverk 

kommunikasjonsarbeidet i den norske staten?  

 

I denne oppgaven vil jeg ved hjelp av dybdeintervjuer med kvalitativ metode av 

informanter som jobber i staten prøve å belyse problemstillingen. Jeg vil først ta 

for meg eksisterende teori på intuisjon (hva det er, hvem som bruker det og hva de 

bruker det til), rasjonelle planer og forholdet mellom intuisjon og planer. Jeg vil 

vie mest oppmerksomhet og plass til intuisjonsbegrepet, fordi jeg opplever at det 

er på dette feltet at det er mest «upløyd mark» og dermed mest å finne. Jeg vil 

også bruke noe plass til faglig kritikk av de to tilnærmingene. Videre vil jeg 

redegjøre nærmere for metoden oppgaven er basert på, før jeg går gjennom 

funnene i datamaterialet og måler dette opp mot eksisterende forskning. 

Avslutningsvis vil jeg diskutere oppgavens svakheter og så konkludere kort.  

 

Før vi begynner på teoridelen vil jeg benytte sjansen til å takke mitt livs store 

kjærlighet, Silje, for hjelp, støtte og motivasjon til å gjennomføre dette studiet 

over de siste tre årene. Jeg kunne ikke klart det uten deg! 
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4. Hoveddel: Teori 

4.1. Intuisjon 
Dagens ledere står overfor en tøff virkelighet. Tiden er begrenset og antall valg 

som må tas er stort. Dataene som ligger tilgjengelig som grunnlag for valgene blir 

stadig flere og man må forholde seg til varierende struktur, preg av globalisering, 

økende usikkerhet, stor endringsgrad og ofte manglende informasjonstilgang 

(Bonabeau 2003; Simon 1987; Sinclair og Ashkanasy 2005). Organisasjoner må i 

stadig større grad ta avgjørelser basert på prosesser som skiller seg fra 

tradisjonelle, rasjonelle beslutningsprosesser (Sayegh, Anthony og Perrewé 2004).  

 

Organisasjoner og ledere leter etter verktøy som i dette klimaet kan gi gode 

resultater gjennom effektive og nøyaktige beslutninger (Sinclair og Ashkanasy 

2005).  For mange ligger svaret i å bruke intuisjon som verktøy for å ta 

beslutninger (Andersen 2000). I en større undersøkelse utført av Burke og Miller 

(1999) svarte to tredjedeler av de spurte at intuisjon førte til bedre avgjørelser. 45 

% av ledere sier at de stoler mer på instinkt enn fakta og tall (Bonabeau 2003). 

 

Bruk av intuisjon til å forme beslutninger ble uglesett i mange år, særlig 

akademisk, og ble omtalt som irrasjonelt, paranormalt og upålitelig (Hodgkinson 

et.al. 2008; Radin 2011). Det grunnleggende synet innen ledelse og management 

har tradisjonelt vært at systematisk og rasjonell analyse er bedre enn intuisjon 

(Khatri og NG 2000). Samtidig har det vært utbredt misnøye med den rasjonelle 

metoden og dens begrensinger når det gjelder tid, ressurser og arbeidsmengde 

(Sadler-Smith og Shefy 2004).  Det tradisjonelle synet på intuisjon har derfor blitt 

utfordret av mange (Behling og Eckel 1991), og er nå av mange ansett som er et 

viktig verktøy som kan gi både bedre og mer pålitelige resultater enn strategisk 

analyse. Dette gjelder særlig når man har høy grad av ekspertise og erfaring på det 

aktuelle feltet (Dane 2011; Pretz 2011). Intuisjon ansees i dag som et mer 

akseptert virkemiddel enn tidligere, og forskning tyder altså på at intuisjon brukes 

hyppig i næringslivet (Burke og Miller 1999; Khatri og NG 2000).  

4.1.1 Avgrensing av temaet intuisjon 

Intuisjon er et bredt tema med mange retninger og vinklinger. Det vil derfor favne 

for vidt å skulle gi en omfattende og fyllestgjørende redegjørelse for forskning og 

teori på hele intuisjonsfeltet i en oppgave på denne størrelsen. I denne oppgaven 
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vil jeg holde meg til det som bidrar til å belyse problemstillingen, og vil 

konsentrere meg om forskning som retter seg mot denne. Når dette skal belyses 

må det nevnes at det virker å være en overvekt av forskning rundt privat 

næringsliv og «kontorlivet generelt» fremfor rettet spesifikt inn mot offentlig og 

statlig forvaltning. Denne akademiske ujevnheten kan skyldes at næringslivet har 

kommet lenger i å anerkjenne intuisjonens rolle i beslutningstaking (Burke og 

Sadler-Smith, 2001). Likehetstrekkene mellom privat næringsliv og offentlig 

forvaltning er på dette området såpass mange at jeg har valgt å se på litteraturen 

som omhandler næringslivet som relevant for å belyse problemstillingen. Dette 

kan være en svakhet med oppgaven, og vil bli trukket frem i drøftingskapittelet. 

 

Fokuset her er sterkest på den anvendte intuisjonen. Jeg vil derfor ikke grave 

dypere i beskrivelsen av intuisjon som fysisk og mentalt fenomen, for eksempel 

på forskjellen på inferential og holistisk intuisjon (Pretz 2011; Sinclair 2011) eller 

den akademiske historikk frem til dagens begrepsapparat (Sheldon et al. 2003).  

 

Jeg vil heller ikke bruke mye tid på å avgrense intuisjon fra andre nærliggende 

begreper som innsikt (Dane og Pratt 2007), skillet mellom følelser og intuisjon 

(Elsbach og Barr 1999; Epstein 2011; Hayashi 2001; Sayegh og Perrewé 2004) 

fysiske reaksjoner (Hayashi 2001) og/eller humør (Dane og Pratt 2009). Det er 

også en rekke forhold og fenomener som kan påvirke intuisjonens anvendelse i en 

organisasjon. Dette er tema som ville belyst problemstillingen bedre, men som jeg 

også ser meg nødt til å prioritere bort. Dette er forhold som generell 

beslutningsdannelse, kreativitet og støy (Klein 2003), gruppetekning, (Sadler-

Smith og Shefy 2004), kognitive biaser (Khatri og NG 2000) og kjønnsforskjeller 

i intuisjonsbruk i «feminine kulturer» (Hofstede 2001, i følge Dane og Pratt 2007; 

Sinclair og Ashkanasy 2005).  

 

Også i forskningen på den anvendte intuisjonen ser jeg meg nødt til å avgrense 

fokuset. Mye av forskningen på feltet handler om liv- og død-situasjoner i 

medisinske helseenheter (King og Clark 2001), brannslukking (Klein 2003) og i 

det militære (Disen 2012; Langan-Fox & Vranic 2011). Dette er interessant 

litteratur, men er ikke vinklet spesifikt nok inn mot problemstillingen til at jeg 

prioriterer å bruke plass på det i oppgaven.  
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4.1.2 Definisjon og forståelse av begrepet intuisjon 

Bradley (2011) siterer Oxfordordboken på at intuisjon er en umiddelbar forståelse 

og innsikt gjennom bruk av innskytelse fremfor rasjonalitet (Fowler og Fowler, 

1964, ifølge Bradley 2011). Enkelt nok, men historien stopper på ingen måte her. 

En av utfordringene med å skrive en akademisk oppgave om intuisjon er nemlig at 

akademia tilsynelatende ikke har blitt helt enige om en felles definisjon av ordet. I 

løpet av research-fasen til denne oppgaven kom jeg svært mange ulike 

definisjoner av intuisjon (Behling og Eckel, 1991; Hodgkinson et.al 2008).  

 

Mitchell et.al.(2005) referer til hele 17 ulike definisjoner på intuisjon, og 

konkluderer med at arbeidet med å endelig definere begrepet er ufullstendig. Dane 

og Pratt (2007) trekker frem et annet utvalg på 17. Denne mangelen på en enhetlig 

definisjon av begrepet kan skape noe forvirring, særlig fordi det ikke alltid er klart 

hvilke definisjon forskere eller informanter har tatt utgangspunkt i. 

 

De tradisjonelle akademiske virkemidlene for å beskrive fenomener klart og 

tydelig er derfor ikke åpenbart tilgjengelig. Jeg har derfor valgt å stole på min 

egen intuisjon i valget av de beskrivelsene og definisjonene av begrepet som vil 

prege oppgaven: Jeg har da valgt følgende definisjon fra Dane og Pratt (2007) 

som hoveddefinisjon i oppgaven. De definerer intuisjon som følelsesstyrte 

vurderinger som kommer gjennom raske, ubevisste og holistiske assosiasjoner. 

 

I tillegg til denne definisjonen har jeg også valgt å ta med følgende beskrivelser 

og omtaler av intuisjon som har påvirket min forståelse av begrepet: Bonabeau 

(2003) siterer Bruce Henderson på en beskrivelse av intuisjon fra 1977 om 

intuisjonen som den ubevisste integrasjon av all din ekspertise, rammevilkår og 

kunnskap fra et liv, inkludert den kulturelle og følelsesmessige ballasten fra 

tidsrommet. Intuisjon er vår enkle, umiddelbare, ubetenkte syn på virkeligheten og 

påvirker livene våre i stor grad. Intuisjon preger våre førsteinntrykk, våre 

relasjoner og våre frykter (Myers 2010). 

 

Klein (2003) er inne på det samme sporet når han beskriver intuisjon som The way 

we translate our experience into action – måten vi omgjør erfaring til handling. 

Han skriver at intuisjon er kroppens måte å fortelle oss at noe, selv om vi ikke helt 

vet hva eller hvorfor. En magefølelse om at noe er galt eller at farefullt eller at et 
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alternativ er bedre enn et annet er rett og slett underbevisstheten som jobber 

raskere enn den overbevisstheten. Den er et alarmsystem som kan påpeke at noe 

er galt, som gjør deg i stand til å oppdage problemer tidligere.  

 

Flere forskere peker på at det er vanskelig å sette ord på de tankene og 

bakgrunnen for de idéene man får som følge av intuisjon.  Resultatet av 

intuisjonen er en holistisk magefølelse eller innskytelse som kan være vanskelig å 

sette ord på, men som gjør deg trygg på at noe er riktig eller feil (Dane 2011; 

Hodgkinson et.al. 2008). Resultatet kommer ofte raskt, og det kan være vanskelig 

å sette ord på hvordan og hvorfor man har kommet frem til en bestemt løsning. Til 

tross for dette vil beslutningstakeren ha en klar overbevisning om at beslutningen 

er riktig (Simon 1987).  

4.1.3 Hvem bruker intuisjon? 

Bruken av intuisjon kan være nyttig for ansatte på alle nivåer i en organisasjon. 

For toppsjefer og erfarne medarbeidere er det den årelange erfaringen som gjør at 

andre kommer til dem for råd og innspill. De trenger en sterk intuisjon for å klare 

å definere hvilke utviklingstrekk som er viktigere å respondere på enn andre (for 

eksempel teknisk utvikling, trusler eller konkurrenter) og for å tørre å ta egne 

valg. For mellomledere, og andre som er på vei oppover karrierestigen, vil en 

finstemt magefølelse kunne være det som gjør at de skiller seg ut i mengde og at 

folk legger merke til dem. Det samme gjelder nyutdannede og nyansatte som 

trenger hjelp til å danne seg en erfaringsbase så fort som mulig. Mangel på en 

relevant erfaringsbakgrunn kan føre til frustrasjon, mangel på forståelse, feilvalg 

og dårlige holdninger hos den enkelte og andre i organisasjonen (Klein 2003).  

 

Selv om intuisjon kan være et verktøy for ansatte på mange nivåer i en 

organisasjon, viser forskingen at intuisjon er mest relevant jo lenger opp i 

organisasjonen man kommer (Burke og Miller 1999; Hayashi 2001). Toppledere 

bruker for eksempel mer intuisjon enn mellomledere og linjeledere (Hodgkinson 

et.al, 2009), noe som kan skyldes at de har mer behov for å se de store linjene 

(Bruke og Miller 1999). Personer som har lite makt og innflytelse stoler ofte mer 

på kontrollerte og rasjonelle fremgangsmåter enn på intuisjon (Dane og Pratt 

2009). Dette kan være fordi intuisjon er vanskelig å sette ord på og begrunne 

rasjonelt. Intuisjons innebærer dermed ukjente risikoer for dem som bruker den 



        ID-nummer: 0949848 

Side 10 

eller argumenterer med den. Derfor vil intuisjon være mest i bruk i 

bedriftskulturer med lav grad av frykt og usikkerhet (Dane og Pratt 2009).  

 

4.1.3.1 Ekspertise 

En ting er hvem som faktisk bruker intuisjon, en annen ting er hvem som burde 

bruke det. Flere hevder at intuisjonens nøyaktighet avhenger av hvor mye du kan 

om det aktuelle feltet (Kahneman og Klein 2009; Simon 1987). Ekspertise gjør at 

ledere kan forme relevante problemstillinger og identifisere handlingsmetoder 

lenge før de kan sette ord på hvorfor de mener at handlingene er de rette i den 

gitte situasjonen. Studier har påvist denne sammenheng imellom erfaring og 

effektive beslutninger i praksis, og viser at intuisjonen blir vesentlig mer nøyaktig 

(altså gir ønskede resultater) når de som tar avgjørelsene har nok og riktig 

kompetanse på det relevante området (Hodgkinson et.al 2009).  

 

Hvis du er en ekspert kan du stole på intuisjonen din, men ikke hvis du er 

nybegynner, skriver Bakken og Haerem (2011). Dette støttes av flere: 

Nybegynnernes erfaringsbaser er for lite utviklede og gir for enkle og unøyaktige 

vurderinger, skriver Dane og Pratt (2007). Nybegynnerintuisjonen bygger på 

enkle overblikk i et saksfelt og konklusjonene vil ha lett for å være svake, bygge 

på feilaktig informasjon og dermed være feilaktige (Dane Rockman og Pratt 

2012). 

 

Ledere med erfaringer fra lignende situasjoner vil lettere kunne forme teorier om 

bakgrunn for og løsning på krisen. Dette gjør de ved å sammenligne den 

nåværende situasjonen med sin eksisterende erfaringsbase, og vil basert på disse, 

kunne ta mer effektive beslutninger (Sayegh, Anthony og Perrewé 2004).  

 

Ekspertise er sammensatt av utdanning, trening, og reelle hendelser som ligner på 

det man skal være ekspert på (Sayegh, Anthony og Perrewé 2004).  Kan man da 

trene opp intuisjonen gjennom å bygge ekspertise på intuisjon? Ja, mener flere 

(for eksempel Dane, Rockman og Pratt 2012; Hodgkinson et.al 2009), men 

treningen må være riktig og god. Trening, erfaring og evaluering av 

intuisjonsbruk vil kunne spisse intuisjonen og føre til bedre og mer presise 

intuisjonsbaserte avgjørelser (Klein 2003). Treningen blir mest effektiv hvis man 

bygger opp erfaringsbasen sin med ekte og reelle problemer og situasjoner (Khatri 
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og Ng 2011).  Klein (2003) hevder at også de beste og mest verdifulle og 

meningsfulle erfaringene kommer fra reelle hendelser, men at man med 

utgangspunkt i historier fra virkeligheten kan man også trene opp intuisjonen 

gjennom spissede øvelser. Opptreningen må foregå over lang tid (kanskje så lenge 

som ti år), ha repetisjon og raske og gode tilbakemeldinger (Dane og Pratt 2007). 

4.1.4 Når bruker man intuisjon? 

Mange peker på at intuisjon er et ekstra godt verktøy i noen spesielle situasjoner, 

gjerne der det ikke er mulig å benytte de mer «tradisjonelle» beslutnings-

metodene. Særlig er det fire tidspunkt som markerer seg i litteraturen: 1. 

situasjoner med høyt tidspress 2. situasjoner med lav grad av stabilitet. 3. helt nye 

situasjoner der man ikke har noen tidligere erfaringer å lene seg på og 4. 

situasjoner med høy grad av uklarhet. 

 

I dagens raske samfunn er tidsfristen for å komme opp med løsninger og 

beslutninger kort. Ofte for kort til å gjennomføre en rasjonell, uttømmende 

analyse av situasjonen (Simon 1987). Da vil man i mange tilfeller ta avgjørelser 

basert på intuisjon. Isenberg (1984), som forsket på toppledere, konkluderte med 

at disse har en større tilbørlighet til å hoppe over nitidig, analytisk planlegging og 

vil heller bruke intuisjon når de stod overfor vanskelige og sammensatte 

problemer med korte tidsfrister. Flere andre peker også på at intuisjon særlig 

kommer til nytte i situasjoner med høyt tidspress (blant annet Bruke og Miller 

1999). 

 

Intuisjon er også et nyttig verktøy i situasjoner som er preget av ustabilitet og der 

ting endrer seg fort (Klein 2003). Khatri og Ng (2000) skriver at bruken av 

intuisjonsbaserte avgjørelser oftere gir suksess i ustabile situasjoner enn i 

situasjoner som er preget av stabilitet. Deres anbefaling er derfor å begrense 

bruken av intuisjon til situasjoner med svært ustabile omgivelser, mens man skal 

være forsiktig eller avholdende fra det i situasjoner med moderat eller lav 

ustabilitet.  

 

Så til situasjoner med høy grad av uklarhet: I dagens organisasjonsvirkelighet kan 

intuisjon være et godt verktøy når man mangler viktige brikker i puslespillet som 

retningslinjer, mål og data og man ikke kan henvende seg til ledere eller eksperter 
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for å få råd (Burke og Miller 1999). Det hender også at man må avklare uklarheter 

i hva som faktisk skjer og hva som er den reelle problemstillingen (Parikh 1994 i 

følge Sinclair og Ashkanasy 2005). Det kan også være uklart hva som er 

målsetningene i en gitt situasjon (Klein 2003) og hvordan man skal oppnå disse 

målene. Intuisjon kan brukes når man mangler åpenbare handlingsprosedyrer og 

måleinstrumenter (Burke og Miller 1999) og i saker med dårlig struktur (Sinclair 

og Ashkanasy 2005). 

 

Intuisjon kan også være nyttig når man skal skape historie. I mange situasjoner 

står man overfor saker som ingen tidligere har håndtert. Viktige saker som 

mangler historikk, presedens og rutiner. Da må man ofte lene seg på intuisjonen 

for å finne riktig handlemåte (Parikh 1994 i følge Sinclair og Ashkanasy 2005). 

4.1.5 Hva bruker man det til? 

Isenberg (1984) peker på at intuisjon brukes i alle faser av problemløsning: Man 

bruker intuisjon for å finne et problem, definere et problem, finne og vurdere 

løsninger på et problem og iverksette en løsning på et problem, og forskningen 

viser at ledere i praksis benytter seg av intuisjonen når de logiske metodene ikke 

kan gi svarene man trenger. (Hayashi 2001).  

 

Forskning og undersøkelser viser at folk bruker intuisjon til et bredt spekter av 

konkrete oppgaver og utfordringer. Vi skal her se nærmere på fem områder som 

ofte går igjen i litteraturen som beskriver hva man bruker intuisjonen til:  

1. vurdere situasjoner og skape oversikt over hva som skjer 2. ta hurtigere 

avgjørelser 3. kontrollere og forbedre avgjørelser. 4. rekruttering og 5. nyskaping.  

 

4.1.5.1 Vurdere situasjoner og skape oversikt over hva som skjer  

Dette er den første delen av problemløsningsrekken som Isenberg (1984) 

beskriver – nemlig det å vurdere situasjoner og finne ut hva som faktisk skjer. 

Han peker på at intuisjonen er et verktøy for slå sammen ulike 

informasjonsfragmenter til et samlet «puslespill» som kan få dem til å se hva som 

skjer i et større bilde.  Disse fragmenterte informasjonene skaper et helhetsbilde 

som kan bidra til å finne mening og betydning i situasjonene Hodgkinson et.al 

(2009) og til å lage hypoteser om hva som skal skje videre. (Hodgkinson et.al. 

2008; Hodgkinson et.al. 2009). Studier på feltet viser at folk i praksis bruker dette 
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til for eksempel verdivurderinger, innsatsvurdering, klagebehandling og til 

tilrettelegging for personlig utvikling gjennom trening på å bruke egen 

dømmekraft (Burke og Miller 1999). 

 

Intuisjon er også velegnet til avgjørelser er avhengige av personlige vurderinger 

som politiske, moralske, etiske, estetiske og atferdsmessige avgjørelser. For 

eksempel når man vurderer om man er trygg på en situasjon eller en person 

(Hodgkinson et.al 2009). Dane og Pratt (2009) mener at intuisjonen blir et bedre 

verktøy dersom avgjørelsene blir basert på personlige vurderinger.  

 

4.1.5.2 Ta hurtigere avgjørelser  

Fra avsnittet om når man benytter seg av intuisjon husker vi at situasjoner med 

tidspress var sentralt. Resultatet av prosessen blir da hurtigere avgjørelser. Ved å 

benytte intuisjon og kan man hoppe raskt over innhenting av store, tidskrevende 

og kostnadskrevende datamengder og påfølgende analytiske prosesser. Man kan 

derfor gå raskere over på å diskutere og iverksette løsninger basert på innlærte 

handlingsmønstre (Burke og Miller 1999; Isenberg 1984; Hodgkinson et.al 2009). 

 

Fra et ledersynspunkt er nettopp hurtigheten ofte hovedmotivasjonen for å utvikle 

intuisjon og bruken av intuisjon på arbeidsplassen (Dane og Pratt 2007). Intuisjon 

brukes derfor hyppig i saker der tidsbruk og utsettelser vil medføre store 

kostnader (Burke og Miller 1999; Mitchell et.al.2005).   

 

Intuisjonsbaserte avgjørelser kan altså være et viktig virkemiddel for å få noe 

gjort. Man blir ikke sittende fast i den såkalte analyse-fellen, men kan ta fleksible 

avgjørelser som er tilpasset det klimaet man er i. En rask avgjørelse gjør det 

lettere å ha fokus på målet og få jobben gjort raskt (Burke og Miller 1999). 

 

4.1.5.3 Kontrollere og forbedre avgjørelser 

Forskningen viser at intuisjonsbaserte avgjørelser har en positiv effekt på 

kvaliteten på avgjørelser og på organisasjoners prestasjoner (Hodgkinson et.al 

2008; Hodgkinson et.al 2009). Intuisjonen gir effektiv ledelse og bedre 

salgsanalyser (Mitchell et.al 2005) og bidrar til at avgjørelser blir riktig fokusert, 

rettferdige og kundevennlige innenfor en rekke ulike områder som for eksempel 

kreative prosesser, strategiske avgjørelser, PR, forskning og styring (Burke og 
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Miller 1999; Dane og Pratt 2007; Dane og Pratt 2009; Hayashi 2001; Mitchell 

et.al.2005; Parikh 1994 ifølge Sadler-Smith og Shefy 2004). 

 

Hvordan er det da intuisjon brukes for å gi bedre avgjørelser? Man bruker 

intuisjonen som en slags kontrollmekanisme som «tester» om løsningen som 

planverket, analyseverktøyene og de rasjonelle metodene anbefaler virker riktig 

eller om noe er galt (Hodgkinson et.al 2009; Isenberg 1984). Dersom «alarmen 

går» tar man nye runder og finner andre løsninger. Isenberg (1984) hevder at 

ledere jobber med løsninger til de finner en match mellom det magefølelsen sier 

er riktig og det analysen sier er riktig. Det gjør at man unngår negative reaksjoner 

og eventuelt å måtte gjøre ting på nytt.  (Burke og Miller 1999). 

 
4.1.5.4 Rekruttering 

Intuisjon blir også benyttet som beslutningsverktøy innenfor HR-ledelse og HR-

utvikling. (Dane og Pratt 2007; Hayashi 2001; Hodgkinson et.al 2009). I staten er 

det nok heller sjelden at de kommunikasjonsansvarlige også sitter med HR-

ansvar, men som leder vil man allikevel ofte ha en del personalansvar. Intuisjon 

kan brukes til mange ulike deler av dette personalansvaret, som for eksempel til 

håndtering av personalsaker som mobbing, trakassering og sikkerhetsforhold 

(Burke og Miller 1999). Men oppgaven handler om hvordan intuisjonen preget 

kommunikasjonsarbeidet – og ikke de ansattes forhold – så vi skal konsentrere oss 

mest om det første. Rekrutteringsarbeidet en viktig forutsetning for  at 

organisasjonen skal kunne benytte seg av intuisjon. Om man skal fylle en rolle der 

den ansatte skal benytte seg av en presis intuisjon må man da sørge for at man 

ansetter folk med en riktig forståelse og presis bruk av intuisjon inn i de riktige 

stillingene (Behling og Eckel 1991). 

 

Intuisjon kan også brukes som en del av selve rekrutteringsprosessen, der de 

ansvarlige kan benytte intuisjon gjennom hele prosessen fra utlysning, til 

intervjuene, innstillingen og til opplæring (Burke og Miller 1999).  

 

4.1.5.5 Nyskaping 

Bruk av intuisjon kan også få frem det beste i ledere som skal utvikle nye tjenester 

og produkter (eller bedrifter). Mitchell et.al (2005) trekker frem hvordan man 

gjennom intuisjonen kan bruke sin unike markedskjennskap til å analyse bedre og 
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dermed skape gode rammer for kreativitet og innovasjon. Intuisjonen gjør det 

også enklere å sile ut hva som er viktig og ikke-viktig, til å bedre konkurranse-

forholdene, se muligheter, bygge bedre organisasjoner og ta raskere avgjørelser.  

 

Blume og Covin (2011) har definert åtte faktorer som spiller inn når intuisjon 

brukes ved nyskaping: 1. I hvilken grad man oppfatter at intuisjon er akseptert 

eller ikke. 2. Vurdering av intuisjonsbaserte avgjørelser fra tidligere erfaringer. 3. 

I hvilke grad man oppfatter seg selv som selvgående og uavhengig. 4. I hvilke 

grad man stoler på seg selv. 5. I hvilke grad man takler usikkerhet og risiko. 6. I 

hvilke grad man har en god opptrent intuisjon og i hvilken grad hen føler at det er 

akseptert å benytte den. 7. Tidligere erfaringer med lignende oppgaver og 8. 

Graden av relevant erfaring innenfor sitt felt.  

 

4.1.5.6 Kan ikke brukes til alt 

For ordens skyld er det ryddig i en slik oppgave med en kort registrering av at 

litteraturen også har noen klare formeninger om hva intuisjon ikke bør brukes til. 

Intuisjon egner seg dårlig til intellektuelle prosesser som krever avgjørelser som 

tas i henhold til klare regler, rutiner, utregninger og prosedyrer – og der 

avgjørelsene påvirker mange andre slike typer avgjørelser (Dane og Pratt 2009). Å 

prøve å løse avansert matematikk og sannsynlighetsberegning ved hjelp av 

intuisjon vil føre til store unøyaktigheter (Dane og Pratt 2007).  Det oppleves også 

som et mindre relevant verktøy i produksjonssettinger, finansavdelinger og i valg 

av teknologi. (Parikh 1994 i følge Hodgkinson et.al 2009). 

4.1.6 Hvordan bruker man det? 

Som vi tidligere har vært inne på gir intuisjonen er en holistisk magefølelse eller 

innskytelse som kan være vanskelig å sette ord på, men som gjør deg trygg på at 

noe er riktig eller feil. Men hva er det som skjer når man bruker intuisjon? 

Hvordan merker man intuitivt at noe er riktig eller feil? Dette er en av de mer 

sentrale temaene til Klein (2003). Han beskriver følelsen av intuisjon som noe 

kroppslig – og skriver at våre erfaringer og kunnskap skaper forventninger om 

måten ting skal skje på, og når det skjer noe som går på tvers av disse 

forventningene – noe overraskende, noe provoserende, noe uklart eller lignende så 

reagerer man instinktivt på dette med en følelse i kroppen.   
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Strick og Dijksterhuis (2011) skriver at intuisjon er et resultat av ubevist 

tankevirksomhet, en indre overbevisning, innskytelse eller magefølelse om at noe 

«bare er sånn», selv om man foreløpig ikke vet hvorfor. Myers (2010) beskriver 

hvordan den intuitive følelsen kommer først, og så kommer de rasjonelle årsakene 

og begrunnelsen. Vurderingen skjer altså før begrunnelsen.  

 

4.1.6.1 Mønstre 

En viktig mekanisme som gjør intuisjon til et brukbart verktøy er 

mønstergjenkjennelsen. Gjennom erfaring lærer vi oss assosiasjoner som gir raske 

intuisjoner som muliggjør umiddelbare sosiale bedømmelser og den 

mønstergjenkjennelsen som kommer av utstrakt erfaring, skriver Myers (2010).  

Eksperter som blir utsatt for scenarier de har vært utsatt for flerfoldige ganger 

tidligere vil sette opp mønstrene mellom den aktuelle situasjonen og sine egne 

kunnskapsstrukturer (Dane og Pratt 2009). Situasjonen, miljøet og konteksten 

man befinner seg i stimulerer den ubevisste tankeprosessen og kobler dette til 

mønstre og kategorier som passer med tidligere opplevelser (Dane og Pratt 2007).  

 

Klein (2003) har utviklet «mønstergjenkjenningsmodellen» for å forklare hvordan 

vi bruker tidligere erfaringer for å forstå hva som skjer og hva vi skal gjøre. Han 

beskriver hvordan vi ubevisst samler ulike erfaringer inn i mønstre som danner 

bakgrunnen for våre vurderinger, avgjørelser og handlinger. Når du ser tegn på at 

noe er i ferd med å skje, vil hjernen din lete etter tidligere erfaringsmønstre som 

ligner på det som skjer nå, og basere din reaksjon på handlingsmønsteret fra 

tidligere erfaringer med denne typen hendelser. Når man har oppdaget at noe er i 

ferd med å skje – vil du intuitivt benytte dine tidligere erfaringer til å se etter 

mønstre fra tidligere hendelser. Et eksempel på dette kan være når et trafikklys 

skifter fra grønt til gult. Da vil dine tidligere erfaringer som sjåfør tilsi at det gule 

lyset er en del av et mønster - der det neste lyset er rødt.  

 

Finner man det som skjer passer inn i et passende mønster, vil det ofte fremstå 

som klart hvordan man skal håndtere en situasjon.  Dette har man jo vært med på 

før.  Gult lys betyr at man må forberede seg på stanse bilen (eller gasse på noe 

voldsomt). Jo flere erfaringer vi har, jo bedre blir samlingen av slike innlærte 

handlingsmønstre. Kleins teori er derfor at intuisjonen blir bedre og bedre jo flere 

erfaringer man har. Å sette en situasjon inn i et mønster gjør det lettere å vite hva 
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en skal følge med på, hvilke mål man bør prøve å oppnå i den aktuelle situasjonen 

og en følelse av hva vi kan forvente at skal skje og utfra dette sette i gang et 

handlingsforløp av handlinger eller ikke-handlinger som passer til mønsteret. Dine 

handlinger eller ikke-handlinger vil så kunne påvirke situasjonen. Basert på dine 

tidligere erfaringer vil du kunne plukke opp tegn på at situasjonen er forandret og 

finne et handlingsmønster basert på den nyutviklede situasjonen Klein (2003). 

 

Sammen med en prosess som kalles mentalsimulering utgjør mønster-

gjennkjenningsmodellen den såkalte RPD-teorien - recognition-primed decision 

(Klein 2003; Ross et.al 2004).  Mentalsimulering er et viktig ledd i det å kunne 

stole på intuisjonen sin. Klein hevder  at -  i motsetning til det forskerne tidligere 

hadde trodd - vurderer man ikke flere alternative handlinger når man handler utfra 

intuisjon. Forskerne antok tidligere at man i alle fall ville vurdere to ulike 

alternativer opp mot hverandre, for så ta et valg, men forskningen til Klein (2003) 

viser at man i realiteten bare vurderer ett alternativ.   

 

Hvis man ikke evaluerer valget eller sammenligner det med andre mulige valg, 

hvordan kan man da være sikker på at det alternativet man velger faktisk er det 

rette? Gjennom mentalsimulering «spiller man av» hvordan scenariet vil utarte 

seg med den handlingen man har valgt inne i hodet sitt – gjerne flere ganger. Hvis 

mentalsimuleringen tyder på at handlingen man har valgt vil gi ønsket resultat går 

man videre til utføring av handlingen. Det er først dersom mentalsimuleringen 

avdekker et problem eller utfordring med handlingen man har tenkt på at man 

vurderer flere eller andre handlinger.  

4.1.7 Kritikk mot intuisjon  

Så langt i oppgaven har vi hovedsakelig sett på intuisjonens praktiske 

anvendelighet og egenskaper. Likevel er det også viktig å merke seg at intuisjon 

er et felt som har blitt møtt med tidvis høylytt og sterk kritikk av det akademiske 

miljøet. Bruk av intuisjon kan gi gode og effektive resultater når intuisjonen gir 

presise og riktige løsninger, men svakheten med intuisjonen er at man aldri kan 

være sikker på at intuisjonen gir de rette svarene. Å følge feilslåtte løsninger på 

grunn av upresis og dårlig magefølelse kan bli kostbart (Dane 2011).  Jeg vil 

derfor se litt på noen sentrale kritiske argumenter som retter seg mot intuisjon.  
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Myers (2010) advarer mot å stole for mye på intuisjon og viser til hundredevis av 

eksperimenter som viser hvordan intuisjon kan slå feil på bakgrunn av 

feilvurderinger, illusjoner, fordommer og feiltolkning av situasjoner og egne 

evner.  Han skriver at intuisjon er en tilpasningsdyktig mekanisme som gjør det 

enkelt å kjøre på automatiske og kreative responser, men som ofte ender med 

fiasko, konflikter og feilinvestering av tid og penger. Han konkluderer med at 

intuisjon er et mektig, men lunefullt verktøy. 

 

Vi har tidligere i oppgaven beskrevet hvordan presis intuisjon benytter seg av 

kunnskap fra tidligere erfaringer. Ikke alle anbefaler å stole for mye på sin egen 

ekspertise. “An enormous and almost unequivocal research literature implies 

expert judgements are rarely impressively accurate and virtually never better than 

a mechanical judgement rule.” Sitatet er underholdende formulert, men Dawes og 

Kagan (1988, 62) har ellers en grundig og seriøst formulert gjennomgang av 

eksisterende forskning på beslutningsteori og er på bakgrunn av dette skeptisk til 

ekspertise som grunnlag for beslutninger. De mener en statistisk analytisk 

beslutningsmodell slår trente ekspertens antakelser gang på gang.  

 

Kahneman peker gjennom sin HB-modell (Heuristics and Biases) på at forskning 

viser at analytiske avgjørelser er mer presise og gir bedre resultat enn intuitive. 

Han mener at ekspertisen lurer oss til å tro at intuisjonen vår er bedre enn den er. 

Ved intuisjon vil ulike mennesker kommer frem til ulike avgjørelser i helt like 

saker, og det advares mot at den selvtilliten vi får av tidligere intuitive suksesser 

skaper en gyldighetsillusjon – illusjonen om at intuisjon er like bra som analyse 

(Kahneman og Klein 2009).  

 

Med forutsetningen som her ligger til grunn om et krav til en viss ekspertise for en 

presis intuisjon, kan man stille spørsmålstegn med å dette er mulig i dagens 

yrkesliv. En stadig utvikling og tilpasning av teknologiske verktøy, krise-

håndteringsprogrammer, automatiserte sjekklister og så videre gjør bruk av krise-

håndteringsplaner stadig lettere og mer tilgjengelig, men dette kan svekke vår 

ekspertise. Hver avgjørelse en maskin eller en plan tar for oss – er en avgjørelse vi 

selv ikke får erfaring av. Dette kan på sikt svekke vår kompetanse og ekspertise 

og dermed også den intuisjonen vi benytter for å vite når, hvor og hvordan man 

må endre på et planverk for å nå våre mål (Klein 2003). I tillegg er dagens klima 
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også preget av hyppige jobbytter (Abrams & Randsley de Moura 2001). Dette kan 

legge hindre i veien for å bygge den erfaringsbaserte ekspertisen som vi tidligere 

har slått fast er en forutsetning for effektive og nøyaktige beslutninger (Dane og 

Pratt 2007) som vi kan stole på. Bedrifter som benytter seg mye av intuisjon bør 

derfor jobbe hardt og målrettet for å redusere turnover-raten (Mobley, Homer, & 

Hollingsworth 1978).  

 

Man må også være observant på erfaringsbasens validitet. Har det skjedd noe som 

gjør at du ikke lenger bør stole på mønstrene du gjenkjenner? Ligger det riktig 

informasjon i bunn av mønstrene du ser? Er erfaringsbasen din tilpasset eventuelle 

nye omgivelser eller nytt samarbeidsklima? Mottar man rask og gode nok 

tilbakemeldinger på den jobben man gjør, slik at man har en oppdatert 

erfaringsbase (Klein 2003; Glöcker og Ebert 2011)? 

 

En annen svakhet her er at intuisjon ikke er målbart. Mens tall og målinger gir 

håndfaste data er intuisjon en mental øvelse – som ikke er håndfast. Det kan gjøre 

den vanskelig å stole på (Klein 2003). Glöcker og Ebert (2011) peker på at 

intuisjon kan handle om å ta avgjørelser basert på målinger og tall som den som 

skal ta avgjørelsen ikke har nok innsikt i. Intuisjonen går til gamle mønstre for å 

finne svaret – men tolker man hintene riktig?  

 

Ofte finner vi mønstre - selv i de situasjonene der mønstre ikke finnes, for 

eksempel fordi man er i en helt ny situasjon. Stoler man for mye på en erfarings- 

og mønsterbasert intuisjon vil man dermed ikke være tilstrekkelig våken og åpen 

for å oppdage sentrale og kritiske endringer i virkeligheten. Det kan føre til at man 

tar feil valg i utgangspunktet, og at man så etterrasjonaliserer eller bortforklarer 

feilene eller ikke vil snu fordi man har investert tid og penger allerede (Hayashi 

2001; Dane og Pratt 2007). Et eksempel på dette er det som skjedde i visen om 

reven i Hakkebakkeskogen. Reven har investert tid og energi i å jakte på en mus å 

spise. Mens musen sitter oppe i et tre og gjemmer seg, venter reven så lenge under 

treet at den dør av sult. Selv om gapet mellom nåsituasjonen og ønsket 

fremtidssitasjon (Hennestad og Revang 2012) for reven var såpass stort at det ble 

slutten på reven, klarte han ikke å forlate oppgaven på grunn av den tiden som 

allerede var investert i prosjektet.  
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4.2 Den rasjonelle planen 

I teorien er intuisjonens vanlige motpart rasjonalitet - den strategiske analysen 

som i praksis kommer til uttrykk gjennom ferdige planer, mål, visjoner og 

strategier. I det følgende vil jeg gi en kort oppsummering av strategisk analyse 

som begrep for så å beskrive noen av de vanlige kommunikasjonsrelaterte 

formene den tar. Denne tematikken vil av prioriteringshensyn ikke bli like 

dyptgående behandlet og gjennomgått som intuisjonsbegrepet. Oppgaven har et 

klart avgrenset omfang, og jeg prioriterer å bruke mest plass på intuisjon, som 

redegjort for i innledningen. 

4.2.1 Den rasjonelle analysen 

Mange hevder at den rasjonelle beslutningsprosessen fortsatt er den 

grunnleggende og viktigste tankemåten som må ligge til grunn for at en leder skal 

kunne navigere godt i det daglige og gjennom krisesituasjoner (Dawes og Kagan 

1988). Sayegh, Anthony og Perrewé (2004) mener at en rasjonell 

beslutningsprosess gjør lederen i stand til å behandle informasjon klart og logisk 

og tilpasset situasjonen man er i, og at rasjonelle evner gjør at lederen beholder 

sin virkelighetsoppfatning og grunnsyn også under stressende situasjoner. 

 

Den rasjonelle analysen blir ofte beskrevet som en metodisk tilnærming til en 

oppgave, der en sammenligner alternative handlingsmetoder opp mot hverandre i 

en matematisk matrise. I denne matrisen deler man opp avgjørelsen i mindre 

bestanddeler og gir hver del en matematisk score og en vekting opp mot de andre 

delene. Sluttsummen avgjør hvilke løsning man velger (Klein 2003).  

«Dekomponeringsprinsippet» står sterkt, nemlig det at en avgjørelse blir bedre om 

man kan dele den opp i mange ulike deler (McMackin og Slovic 2000).  

 

Nutt (1999) peker på rasjonalitetens metodikk for å hindre feil og fiasko når 

organisasjoner skal ta avgjørelser. Han hevder at så mange som halvparten av de 

beslutningene som tas i organisasjoner slår feil, og mener dette delvis skyldes at 

beslutningstakere tar snarveier når de må ta avgjørelser under tidspress (som er en 

av de tingene vi tidligere i oppgaven har sett at intuisjon brukes til). Han anbefaler 

derfor et åpent, objektivt og ubegrenset søk etter alternativer som et viktig steg for 

å hindre fiasko.  
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En viktig presisering når man setter intuisjon opp mot rasjonalitet er hvordan man 

ser på behovet for å tilpasse og endre planene man har laget opp mot det man gjør 

i praksis. Endring i et planverk kan skape usikkerhet i og rundt en organisasjon, 

og desto mer du endrer – jo større er potensialet for usikkerhet. Har alle fått med 

seg endringene? – hva er konsekvensen av endringene? Kan man være helt sikker 

på at man har beregnet alle konsekvensene av å endre en plan?  

 

Planverk kan endres i en rasjonelt styrt virksomhet, men det forutsetter en respekt 

for og bruk av de rasjonelle virkemidlene også i endringsfasen.  Hvor enkelt det er 

å gjennomføre slike planer, avhenger av en rekke ulike faktorer. For eksempel om 

de ulike delene i planen kan gjennomføres uavhengig av hverandre (modulær 

plan) eller om alle delene er avhengig av hverandre (integrert plan). Det er også 

avhengig av om de som lager og vedtar planene og eventuelle endringer i dem er 

de samme som gjennomfører planene og hvor om planene er laget slik at det er 

lett å oppdage problemer og endringsbehov i dem og om det er lett å informere 

alle om endringene (Klein 2003).  

4.2.3 Analysens praktiske resultat: Kommunikasjonsplaner 

Innen kommunikasjonsfeltet finnes det et utall med modeller, tankesett og 

planformer, og det vil være umulig å gjennomgå alle sammen. Jeg har derfor valgt 

å begrense meg til det jeg oppfatter som tre sentrale plantyper innen litteraturen 

om PR- og kommunikasjonsfaget: kommunikasjonsstrategi, krisekommunikasjon 

og mediehåndtering. 

 

4.2.3.1 Kommunikasjonsstrategi 

Hver organisasjon er unik i størrelse, funksjon, kultur og med hvilke utfordringer 

og muligheter den står overfor. De fleste organisasjoner vil derfor ha behov for 

egne spesialutviklede strategiske kommunikasjonsplaner som undersøker og 

analyserer omverden generelt og konkrete utfordringer, som avgjør hva som må 

gjøres og iverksetter og overvåker de tiltakene som skal til for å oppnå de målene 

man har satt for den strategiske kommunikasjonen.  

 

Benita Steyn (2003) har definert seks deler som en overordnet kommunikasjons-

strategi bør bestå av: 1. analyse av organisasjonens profil, verdier, visjoner, 

misjoner, kultur og ulike strategier. 2. interessentanalyse 3. identifisere, beskrive 
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og organisere organisasjonens viktigste hovedmål og strategier. 4. identifisere 

hvordan disse vil påvirke de sentrale interessentene man identifiserte i 

interessentanalysen. 5. definere mål for når, hvor og hvordan man kan 

kommunisere best mulig for å mest mulig effektivt nå organisasjonens mål og 

visjoner, gjennom å utnytte mulighetene og bekjempe truslene som kommer i 

kjølvannet av organisasjonens hovedprioriteringer og gjøre disse planene kjent for 

de ansatte. 6. en strategisk kommunikasjonsplan med konkrete handlinger for å 

sette disse målene ut i livet.  

 

4.2.3.1.1 Issues management 

Sentralt i tematikken rundt konkretiseringen av de overordnede kommunikasjons-

planene står teorien om issues management. Dette er en metodikk for å forbedre 

organisasjoners relasjon med sine omgivelser og gjøre PR-arbeidet mer effektivt. 

Et samlet akademia har ikke blitt enige om én bestemt definisjon av metodikken. 

Heath og Cousino (1990) mener at et utgangspunkt er å se på issues management 

som noe som tilbyr rasjonale, verktøy og insentiver for å involvere seg mer i 

samfunnsdebatten på et tidlig tidspunkt, for å følge med på både hvilke muligheter 

som kan realiseres og hvilke trusler som må avgrenses, avverges eller møtes. De 

peker på fire sentrale faktorer som er viktig for en god issues management: 1. 

kontinuerlig analyse av organisasjonens omgivelser. 2. godt planlagte budskap 

(både offensive og defensive). 3. sikre at organisasjonen er i stand til å gjøre de 

endringene som trengs for å møte omgivelsenes ønsker og krav og 4. hold deg 

oppdatert på hva og hvor man må følge med og hvilke verktøy som trengs.  

 

Heath (2009) skriver at issues management er en måte for organisasjoner å styrke 

sine evner til å overvåke, analysere og respondere på utfordringer.  Han beskriver 

også de ulike kommunikasjonsverktøyene som organisasjoner kan benytte seg av 

for å påvirke opinionen slik at det blir mindre gap mellom organisasjonen om 

dens omgivelser. Han trekker her frem reklame, pressemelding, deltakelse i 

politiske prosesser, nettmøter og det som i dag vil gå inn under paraplyen content 

marketing som sentrale virkemidler (Han nevner ikke sosiale medier i denne 

oversikten, noe som kan skyldes tiden den ble skrevet i). 
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4.2.3.2 Krisekommunikasjon 

Mange organisasjoner lager egne planer for krisehåndtering under større hendelser 

som er så omfattende at de daglige kommunikasjonsrutinene ikke strekker til for å 

løse utfordringene. En krise er en større, uvant og uventet situasjon som krever 

raske avgjørelser uten nok tid til å forberede seg. Det er en situasjon som har 

potensiale til å få store konsekvenser for organisasjonen og/eller dets medlemmer 

(Sayegh, Anthony og Perrewé 2004). Det finnes mange definisjoner på kriser, 

men ifølge Seeger et.al (2003) er det tre faktorer som går igjen i de fleste 

krisedefinisjoner: 1. trussel mot organisasjonen, 2. at hendelsen kommer brått på 

og 3. at man har et kort tidsrom å reagere på. Vellykket krisekommunikasjon bør 

være rask, tydelig, konsistent og svare på behovene til de viktigste interessentene, 

som for eksempel medier, myndigheter, eiere osv. (Pearson og Clair 1998). 

 

I arbeid med planmessige kommunikasjonsplaner vil man derfor ofte søke å gjøre 

planene så klare, detaljerte og tydelige som mulig, slik at man ikke skal trenge å 

improvisere. Problemet med slike planer er at jo mer detaljerte de er – jo 

vanskeligere er de å implementere når krisen faktisk står på – og jo vanskeligere 

er det å få planene til å gi gode handlingsmetoder for alle situasjoner. 

Handlingsplanene tar ofte ikke hensyn til situasjonenes kontekst. 

 

Et forsøk på å løse dette gis i The Situational Crisis Communication Therory 

(SCCT). SCCT erkjenner at ulike krisesituasjoner trenger ulike virkemidler og 

verktøy. Teorien har integrert en rekke ulike verktøy og idéer fra tidligere 

krisekommunikasjonsforskning og definerer derfor ulike sett med 

situasjonsbetingede strategier som passer til ulike krisesituasjoner. Fokuset ligger 

på å maksimere organisasjonens trygghet gjennom og i etterkant av krisen. En 

sentral variabel som avgjør hvilke kriserespons en organisasjon velger (for 

eksempel om man skal innrømme skyld og/eller komme med en unnskyldning på 

vegne av organisasjonen) avhenger av hvor mye ansvar og dermed risiko 

organisasjonen er villig til å ta (Coombs 2009). Denne teorien kan man finne igjen 

i praksis i utbredte krisekommunikasjonsverktøy som for eksempel CIM som 

brukes av et bredt spekter av organisasjoner, både i og utenfor det offentlige. I 

slike programmer kan man definere ulike kriser og krisefaser (Johansen og 

Frandsen 2007) som da gir situasjonsbetingede sjekklister og arbeidslister.  
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4.2.3.3 Mediehåndtering 
Mange organisasjoner opplever eller forventer stor pågang og omtale i media, og 

har valgt å lage planer og strategier for å påvirke medias arbeid i positiv og 

konstruktiv retning. Zoch og Molleda (2006) beskriver det planmessige arbeidet 

med mediarelasjonene som tredelt: framing, informasjonssubsidiering og 

agendabyggende virksomhet. 

 

Media har stor innvirkning på hvordan organisasjoner og saker blir oppfattet i 

resten av samfunnet. Den agendabyggende virksomheten handler om forholdet 

mellom medieaktører som redaktører og journalister på den ene siden og 

organisasjoner på den andre siden, og hvordan disse påvirker hverandre. 

Organisasjoner bør derfor prøve å påvirke disse aktørene slik at nyheter blir valgt, 

vinklet og publisert på en måte som gagner dem (Zoch og Molleda 2006). 

Framing og informasjonssubsidiering er blant virkemidlene som kan benyttes i 

denne agendabyggende prosessen.  

 

Framing handler om å skape gode rammer for en mediesak. Man får sjelden 

anledning til å belyse og kommentere alle elementer i en mediesak. Alle aktører 

må derfor velge hvilke del av saken man ønsker å ha oppmerksomhet rundt.  Det 

handler om å velge budskap, vinklinger og fokusere på fakta og elementer av en 

sak som er gunstig og relevant for organisasjonen, fremfor elementer som kan 

støtte motpartens sak eller skape kritikk (Zoch og Molleda 2006). På norsk blir 

dette begrepet ofte oversatt til briller fordi virkeligheten forandrer seg dersom man 

ser en sak fra ulike sider eller med ulike «briller». Framing benyttes også av 

medieaktører og mediekonsulenter.  

 

Informasjonssubsidiering handler om å gjøre det så enkelt som mulig for media å 

skrive positivt om en organisasjon. Journalister har det ofte travelt, og har sjelden 

god tid til å sette seg godt inn i saker. Dersom en organisasjon klargjør budskap, 

tall, fakta, tekster, bilder og case til journalister, gjør det livet enklere for en 

presset medieaktør, som dermed kan skrive om saken på organisasjonens 

premisser. Dersom dette gjøres på riktig måte vil det ikke bare gi god 

medieomtale, men også bedre relasjonen med medieaktørene. Jo mer journalistisk 

og lokalt tilpasset subsidien er, og jo mer organisasjonens kommunikatører 

fremstår som profesjonelle aktører som forstår medieverdens formkrav og 



        ID-nummer: 0949848 

Side 25 

arbeidsmetode – jo lettere er det å få tillitt og nå frem med sitt stoff (Zoch og 

Molleda 2006). Informasjonssubsidier kan både være proaktive – altså på 

organisasjonens initiativ eller reaktive – på journalistens initiativ (Turk 1985). 

 

Forskning viser at også norsk offentlig virksomhet bruker virkemidler som 

framing og informasjonssubsidiering. I en studie av informasjonsvirksomheten i 

norske og danske kommuner, fant Segaard at flere av kommunene som bevisst 

gikk inn for å skape et godt omdømme og positivt bilde av sin kommune, brukte 

virkemidler fra framing og subsidiering gjennom at kommunens egne 

medarbeidere fungerte som journalister eller «stoffjegere». Kommunens 

kommunikatører agerte som interne journalister og omformet hendelsene i 

kommunen (som saksreferater, rapporter og omtaler av kommunen i eksterne 

kanaler) til journalistiske produkter som blant annet gjennom nettsider og andre 

kanaler ble formidlet til mediene, ofte med godt resultat. Dette er i tråd med 

teorien fra Zoch og Molleda (2006) om at aktører som forstår medieverdens 

formkrav og arbeidsmetoder ofte får tillitt og plass fra medieaktørene.  

 

Informasjonssubsidiering av det offentlige er ingen direkte garanti for at 

budskapet kommer frem eller at det vinkles slik man hadde ønsket, men 

undersøkelser tyder på at man ofte når frem - og selv om medieaktørene forandrer 

noe på vinklingen – ender den som oftest opp på mer nøytral vinkling heller enn 

negativ (Turk 1985). 

4.2.4 Kritikk mot rasjonalitet og analytiske planer 

I avsnittet om intuisjon gikk vi kort igjennom de viktigste innvendingene. Vi skal 

nå gjøre det samme med rasjonalitet som verktøy. Klein (2003) mener hele idéen 

om rasjonelle beslutninger, der en får frem alle argumenter og faktorer og kjølig 

beregner hvilket som er det beste – er en myte – i alle fall i det praktiske liv, der 

folk ikke har tid eller mulighet til å vurdere alle muligheter. I vurderingen av 

vektingen og kategoriene du bruker er også gjenstand for menneskelig vurdering.  

Han peker også på at man gjerne allerede har en fornemmelse for hva man 

egentlig ønsker før man gjennomfører en slik analyse, slik at målene påvirkes slik 

at man ender opp med det man egentlig ønsket. Eller at man går tilbake og 

forandrer målene for et bedre resultat, dersom analysen din skulle ende opp med 

noe du egentlig ikke ville.  



        ID-nummer: 0949848 

Side 26 

 

David Isenberg (1984) stiller også spørsmål ved om rasjonalitet.  Etter å ha studert 

og intervjuet toppledere over flere tiår konkluderer han med at toppledere sjelden 

tenker på en måte som ville blitt betegnet som rasjonelt. Det vil si at de sjeldent 

har en systematisk gjennom gang av mål, målenes kvalitet, mulige måter å nå 

disse målene på for så å stake ut den mest mulig lønnsomme veien til målet. 

Toppledere har en større tilbørlighet til å hoppe over nitidig, analytisk 

planlegging, særlig når man stor overfor vanskelige og sammensatte problemer 

med korte tidsfrister. Når de først bruker analyse er det som oftest koblet sammen 

med intuisjon, sier Isenberg (1984). 

 

En av hovedinnvendingene mot å basere seg på en tallbasert analyse er at den i 

utgangspunktet ikke lages med hensyn til kontekst (Klein 2003). Ved å bryte opp 

beslutninger i en rekke underkategorier er det lett å miste fokus på 

hovedmålsettingen og oppgavens kontekst. Vekting av de ulike kategoriene kan 

bøte noe på dette, men det kan være komplisert og tidkrevende å justere vektingen 

for å tilpasse seg endringer som oppstår. Strategier og taktikker kan bli forkastet 

på sekunder på grunn av kontekst-faktorer fra alt fra verdensomspennende 

elementer som krig, terrorisme og pandemier til mer hverdagslige problemer som 

datakrøll og småfeil (Sadler-Smith og Shefy 2004).  

 

Konteksten er en viktig bidragsyter til konflikten mellom fastsatte planer og rom 

for intuisjon. Man ønsker å være forberedt, men dersom man skal være forberedt 

på at det kan skje noe man ikke er forberedt på, kan det være kritisk at man er 

åpen for å improvisere og endre og utføre basert på intuisjon (Klein 2003) Man 

må også være observant på at kontekst kan være et forstyrrende element for å 

forstå en situasjon. Viktige signaler og faktorer som blir gitt i en bestemt kontekst 

kan bli tolket på en helt annen måte i en annen kontekst. To like meldinger kan 

tolkes helt ulikt basert på hvor mye man har å gjøre den dagen, om man er trøtt 

eller sint eller glad eller om det pågår lignende saker eller motstridende saker og 

så videre (Glöckner og Ebert 2011). 

 

Det er også tre andre temaer som går igjen i kritikken av rasjonalitet. 1. det er en 

svært tidkrevende metode, særlig når det gjelder kompliserte løsninger med 

mange handlingsalternativer og kategorier. 2. for mange kategorier og alternativer 
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som måles kan gjøre metodikken lite effektiv fordi man bruker mer ressurser og 

tid enn man egentlig trenger. 3. dersom man sammenligner mange like løsninger 

inndelt i mange kategorier kan alle vurderingene fremstå som ganske like, og man 

kan stå i fare for å bli lite observant og likegyldig til forskjellene mellom de ulike 

løsningene (Klein 2003).  

4.3 Om forholdet mellom strategi og intuisjon/rasjonalitet 
Så langt har vi beskrevet og omtalt intuisjon og rasjonelle beslutningsprosesser 

som «konkurrenter» der man må velge hvilket man skal benytte.  På mange måter 

stemmer dette med hvordan det blir presentert i deler av akademia: Rasjonalitet og 

intuisjon representerer to fundamentalt ulike kognitive systemer – et bevisst og ett 

ubevisst. Det ubevisste systemet (intuisjonen) – ofte kalt system 1 – er et 

simultant, holistisk system som gir resultater uten at man må yte noe særlig 

innsats. Det rasjonelle systemet – system 2 - er styrt av regler, prosedyrer og 

bestemte sekvenser og krever målrettet innsats for å kommer frem til en løsning 

(Dane 2011; Dane og Pratt 2009; Kahneman og Klein 2009).  I denne siste delen 

av teorikapittelet skal vi se at mange velger å se de to systemene som avhengige 

av hverandre i sammenheng og samarbeid (Mitchell et.al.2005).  

 

Forskningen viser at så mange som 90 prosent av ledere bruker en blanding av 

intuisjon og analyse, avhengig av problemets karakter og type avgjørelse (Burke 

og Miller 1999).  Dette er fordi dagens ledere ikke har råd til den luksusen det 

ville være å ikke benytte seg av intuisjon som et verktøy. De trenger nemlig den 

største og mest rikholdige verktøykassen tilgjengelig, sier Simon (1987). 

 

Klein (2003) går lenger enn å bare antyde at de to systemene samhandler. Han 

hevder at man ikke kan gjennomføre en strategisk matematisk analyse uten å 

bruke intuisjon, Man trenger intuisjon både for å definere problemet som skal 

analyseres, finne passende kategorier å dele beslutningen opp i, definere 

vektingen og ikke minst for å bestemme hvordan de ulike løsningene scores i 

matrisen. Klein peker også på at vi må lene oss på intuisjonen selv når vi bruker 

strategiske handlingsplaner. Vi må hele tiden ta en vurdering av om vi skal 

implementere en plan, når vi skal gjøre det, hvordan vi skal gjøre det og om 

situasjonen krever at man endrer planen underveis og vi trenger intuisjon til å 

stole på at de eventuelle endringene vi gjør er riktige.  
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McMackin og Slovic (2000) mener også at det er feil å se på de to systemene som 

konkurrenter og gjensidig utelukkende for hverandre. De mener at man heller bør 

se på det hele som en skala mellom intuisjon og analytiske prosesser, basert på 

kompleksiteten på problemstillingen, muligheten for å dele den opp i flere deler, 

tidspress, graden av tvetydighet og hvor mye informasjon som er tilgjengelig. 

Sinclair og Ashkanasy (2005) har laget en modell der den analytiske og intuitive 

beslutningsmåten integreres og jobber sammen, uavhengig av hverandre men 

tilknyttet. Hvilken av de to måtene som får den dominerende rollen avgjøres i sak 

til sak etter fire faktorer: 1. problemets karakter. 2) avgjørelsens karakter. 3. 

beslutningstakerens preferanse og personlighet og 4. situasjonens kontekst. 

 

Andre forskere mener det er fornuftig å opprettholde dem som to ulike prosesser 

men som utfyller hverandre. Skal man bli god på strategiske avgjørelser må man 

som person eller gruppe kunne balansere den intuitive og analytiske 

fremgangsmåten for å både kunne se detaljer og beholde overblikket over 

situasjonen på samme tid. Denne krever en blanding av kunnskapen man får 

gjennom utdanning og opplæring kombinert med kunnskapen man får fra 

konkrete erfaringer (Hodgkinson et.al 2009; Burke og Sadler-Smith 2011).  

 

Blattberg og Hoch (1990) skriver om de analytiske planene og ledere som skal 

utføre dem har egenskaper som utfyller hverandre. I planverket setter man 

sammen komplekse data på en konsistent og uhildet måte. Ledere har 

ekstrakunnskapen som datamaskinene ikke kan håndtere, som kontekst, 

konjunkturinformasjon, trender og så videre. Ledere kan plukke opp hint og tegn 

på viktige utviklingstrekk som er så svake og uklare at datamaskiner ikke ville 

registrert dem på en slik måte at det ville fått et utfall for modellens konklusjon.  

 

Så hvordan gjøres dette i praksis?  Bakken & Harem (2011) beskriver dette ved at 

man gjennom analysen sjekker vi alle muligheter, mens intuisjonen vår styrer oss 

etter underbevisstheten og våre tidligere erfaringer. Isenbergs mener at ledere 

jobber med løsninger til de finner en match mellom det magefølelsen sier er riktig 

og det analysen sier er riktig (Isenberg 1984). I denne balansegangen er det 

riktignok utfordringer. Hva skal man bruke først av intuisjon og rasjonalitet – og 

hva blir tungen på vektskålen? Her er forskerne uenige (Dane og Pratt 2009). 
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5. Metode 

Jeg ønsker å belyse problemstillingen gjennom kvalitativ metode, noe som kan 

bidra til dypere forståelse selv om den ikke nødvendigvis vil være representativ.  

Metodisk har derfor jeg lent meg på Aksheim og Grenness (2008)s innføringsbok: 

Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag.  

 

Jeg opplever at tematikken rundt rasjonalitet og intuisjon er noe følsom eller 

kontroversiell. Mitt inntrykk er at mange ser på rasjonell styring som «det riktige 

og korrekte» og at det er litt sensitivt å innrømme og diskutere hvordan man selv 

styres av intuisjon. Derfor valgte jeg å gjennomføre datainnsamlingen som en 

serie dybdeintervju, som oppfattes som en hensiktsmessig metodikk til forskning 

på slike type tema (Askheim og Grennes 2008). 

 

Utvalget mitt bestod av seks informanter fra ulike deler av staten. Dette utvalget 

er nok ikke representativt eller uttømmende for hele den statlige institusjonen, 

men det ville vært et for stort mål for en oppgave av dette omfanget. Målet ble 

derfor heller å samle data fra et «strategisk utvalg», skreddersydd for å belyse 

problemstillingen, gjennom god balanse innen posisjon, plassering i det statlige 

apparatet, kjønn, alder, posisjon og lokasjon for å prøve å sikre mest mulig bredde 

i informantenes utgangspunkt og tilnærming til tematikken (Askheim og Grennes 

2008). Jeg vurderte fortløpende om jeg trengte å legge til flere informanter, men 

på det siste intervjuet oppdaget jeg at mange av de samme svarene gikk igjen. Jeg 

opplevde at jeg hadde fått nok materiale til å skrive en god analyse.  

 

Kjente omgivelser kan bidra til trygghet og bedre svar i et dybdeintervju 

(Askheim og Grennes 2008). Jeg prøvde derfor å gjennomføre intervjuene på 

steder som var velkjente og trygge for informantene. I to tilfeller ble intervjuene 

av praktiske årsaker gjennomført på «bortebane» for informantene. Jeg opplevde 

allikevel at informantene var åpenhjertige og trygge og gav gode svar. 

 

Under intervjuene og den påfølgende analysen fulgte jeg ESOMARs «code of 

practice» som referert i Askheim og Grennes (2008): Frivillighet, anonymitet, 

beskjed om opptak og senere bruk av opptak (alle opptakene ble slettet etter 

transkribering). 
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Siden jeg selv jobber i staten, og selv har gjort meg opp noen tanker rundt bruken 

av intuisjon, kan man si at det er en fare for at jeg hadde en « forutinntatt mening» 

om det jeg skulle undersøke (Askheim og Grenness 2008). Jeg ønsker at denne 

oppgaven skal være en åpen oppgave som undersøker temaet med et åpent sinn. 

Det ble derfor et viktig fokus for meg å designe intervjuguiden (se vedlegg i 

kapittel 9) så åpen som mulig, og jeg var opptatt av åpne spørsmål under 

intervjuene. Her benyttet jeg meg av aktiv observasjon og lytting, projektive 

teknikker og tredjepersonsteknikk som metode for å holde samtalen fokusert og 

for å få best mulig innsyn i hva informantene faktisk prøvde å formidle. Fokuset 

på et åpent sinn var også viktig under analyse- og drøftingsfase (Askheim og 

Grennes 2008).   

 

Transkriberingsfasen startet så fort intervjuene var gjennomført.  

Transkriberingen er gjort så detaljert som mulig og inneholder alt fra «hele 

resonnementer med fullstendige setninger, via halvferdige setninger til enkeltord 

og nøling for å vise konteksten som sitatene er gitt i». Formålet er å gi en 

«tilnærmet eksakt gjengivelse av ordene som er falt» (Askheim og Grennes 2008). 

 

Datamaterialet ble så sortert ved hjelp av klipp-og-lim-teknikken (Askheim og 

Grennes 2008). Jeg tematiserte så materialet slik at det tematisk passet best mulig 

med intervjuguiden og strukturen i teoridelen av oppgaven.  

 

I det følgende kapitelet blir funnene beskrevet for så å drøftes opp mot teorien 

som er beskrevet i teoridelen. I dette kapitelet har jeg valgt å gjengi en del av de 

mest sentrale sitatene fra informantene. Her var målet å gjengi hele og 

uforandrede sitater, men i noen tilfeller så jeg meg av plasshensyn nødt til å kutte 

bort plasskrevende enkeltord, lyder, innskutte setninger og lignende som bare 

forstyrrer poenget og ikke belyser oppgavens tema. Der slike ord og setninger 

påvirker betydningen av sitatet er de ikke kuttet bort. I de tilfellene de er kuttet 

bort er den fjernede teksten godt markert med «(…)». Informantenes anonymitet 

er viktig, og jeg har valgt sitater som ikke bidrar til å identifisere disse. Etter 

transkribering og analysen valgte jeg også å slette lydopptakene av informantene, 

for å sikre deres fremtidige anonymitet (Askheim og Grennes 2008). 
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6. Drøfting og resultater 

6.1 Innledning 

Vi skal i dette kapittelet ta for oss funnene fra analysen av datamaterialet og se 

hvordan våre funn er i tråd med teorien vi gjennomgikk i teoridelen. Jeg bruker da 

samme rekkefølge og inndeling som vi kjenner fra teoridelen. Avslutningsvis i 

dette drøftingskapittelet vil jeg gjøre meg noen tanker om oppgavens styrker og 

svakheter. Som i teoridelen vil jeg også i denne delen prioritere mest plass på 

intuisjonsbiten – som jeg opplever som det mest sentrale i oppgaven. Sitater fra 

informantene er markert med «sitatmerker og kursiv tekst». 

6.2 Intuisjon – bruk og definisjon 

Samtlige informanter forteller at intuisjon er noe som benyttes på deres 

arbeidsplass, både av dem selv og av andre i organisasjonen. Dette er i tråd med 

funnene i studer av organisasjoner i næringslivet (Andersen 2000; Bonabeau 

2003; Burke og Miller, 1999; Khatri og NG, 2000).  

 

Selv om det altså er utbredt hos våre informanter, finner vi samtidig tegn på at 

intuisjon ikke helt er anerkjent som et like godt og trygt verktøy for styring som 

de rasjonelle metodene. Flere gir inntrykk av at intuisjon blir brukt i mangel på 

fungerende analytiske verktøy, og at de heller hadde sett foretrukket å lene seg på 

en analytisk gjennomtenkt plan. Informantene forteller også at dette er en 

holdning som er gjeldende i resten av deres organisasjoner. «Intuisjon spiller 

sikkert en større rolle enn jeg tenker over, men man kan ikke gå til sjefen din og si 

at «det kjennes som at det føles rett å satse masse på sosiale medier for eksempel» 

 

En annen kunne fortelle at han i en akademisk diskusjon om intuisjon hadde blitt 

møtt med følgende motsvar: «Det gjør jo ikke mennesker – Det gjør dyr».   Disse 

funnene er også i tråd med det vi finner i teorien, der vi så at intuisjon svært lenge 

var uglesett av store deler av akademia (Hodgkinson et.al. 2008; Khatri og NG 

2000; Radin 2011) og at selv om intuisjon nå har fått et bedre rykte både i 

akademia og i næringslivet (Behling og Eckel, 1991; Dane 2011; Pretz 2011) så er 

det fortsatt slik mange steder at det grunnleggende synet innen ledelse og 

management om har vært at systematisk og nitidig analyse er bedre enn intuisjon 

(Khatri og NG 2000). 
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Alle virker altså enige om at intuisjon brukes i staten, men det betyr ikke 

nødvendigvis at intuisjon brukes eller oppfattes likt. Som vi så i teorikapittelet er 

det nemlig svært mange ulike oppfatninger og definisjoner av intuisjon (bla. Dane 

og Pratt 2007; Mitchell et.al.2005). Dette ser vi også igjen når vi analyserer 

informantenes definisjoner av intuisjon. Det er mange ulike utgangspunkt og 

beskrivelser av begrepet, og noen av informantene virker heller ikke å være helt 

trygge på hvordan de skal definere begrepet. Det er derfor viktig å lese de andre 

funnene i datamaterialet med dette i bakhodet.   

 

Klein (2003) beskriver intuisjon blant annet som noe kroppsliggjort, og som en 

fysisk følelse. Dette går igjen hos flere av informantene. En av dem sier det slik: 

«Av og til sitter kunnskapen litt i beina rett og slett, eller i hendene eller i… Ja, 

over hele kroppen. Den er liksom kroppsliggjort fordi man har gjort det så mange 

ganger.» Nesten alle informantene konkretiserer den kroppslige følelsen som en 

slags magefølelse (Klein 2003) som en del av definisjonen. «Det er litt sånn 

rutine, litt sånn magefølelse men ikke helt konkret». Flere av dem kobler denne 

magefølelsen opp mot erfaring og at magefølelsen stammer fra det man utvikler 

gjennom erfaring. 

 

De ulike informantene trekker også frem en del andre uttrykk og begreper som 

bestanddeler i som definisjon av intuisjon, som et instinkt (Bonabeau 2003) som 

overstyrer det man har planlagt, noe som skjer hurtig (Dane og Pratt 2009), en 

kontrollfunksjon (Hodgkinson et.al 2009; Isenberg 1984), noe som preger våre 

sosiale relasjoner (Myers 2010), noe som er vanskelig å sette ord på (Dane 2011; 

Hodgkinson et.al. 2008), noe som er ubevisst (Dane 2011; Dane og Pratt 2009; 

Kahneman og Klein 2009). Dette er, som referansene antyder, i tråd med det vi 

finner i litteraturen. Informantene vurderer riktignok ikke alle fragmentene som 

trekkes frem i mitt selektive utdrag av litteraturens definisjoner og beskrivelser, 

som for eksempel kulturbasert intuisjon (Bonabeau 2003) eller noe som kan gi oss 

tanker og idéer og en overbevisning om at disse er riktige (Klein 2003). Det betyr 

ikke at det er grunnlag i datamaterialet for å si at informantene er uenige i at disse 

er naturlig deler av en beskrivelse og definisjon av intuisjonsbegrepet, men at det 

rett og slett ikke er disse begrepene som er mest dominerende når man blir 

utfordret til å definere begrepet.  
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Så hva er det mest sentrale? I teoridelen valgte jeg å ta utgangspunkt i  Dane og 

Pratts (2007) definisjon av intuisjon som følelsesstyrte vurderinger som kommer 

gjennom raske, ubevisste og holistiske assosiasjoner som et forsøk på å 

oppsummere de ulike definisjonene. Vi kan også finne en slik mulighet til å 

oppsummere det generelle inntrykket som informantene gir av definisjon gjennom 

datamaterialet:  

 

 Intuisjon er på mange måter en kvalifisert magefølelse, primært basert på 

 erfaring kanskje i større grad enn kunnskap. Det handler om å gjenkjenne 

 en situasjon eller en problemstilling, og basert på erfaring skjønne eller 

 føle hvor ting går.  

 

Ingen av informantene bruker en helhetlig definisjon som er ordmessig lik eller 

tilnærmet lik de ulike beskrivelsene som blir gjennomgått i teoridelen, men hvis 

man sammenligner de to oppsummerte definisjonene over her, ser man klare 

likhetstrekk, som kan tyde på at oppfatningen av hva intuisjon er kanskje er mer 

samstemt enn man får inntrykk av i de ulike ordvalgene. Det er likevel for tidlig å 

kunne si noe sikkert om forholdet mellom akademias oppfatning av intuisjon og 

hvordan det oppfattes i den norske statens kommunikasjonsarbeid. Her er vi både 

avhengig av at akademia gjør et arbeid for å bli mer enige om en samlet definisjon 

og at det forskes mer konkret på selve begrepet enn det er prioritert plass til i 

denne oppgaven.  

6.2.1 Hvem bruker intuisjon? 

Er intuisjon et verktøy som kan brukes av alle, eller er det reservert for de som 

sitter i ledelsen? Fra teorikapittelet husker vi at flere forskere hevder at intuisjon 

kan og bør brukes av alle ledd og nivåer i en organisasjon, fra topp til bunn (Klein 

2003). Vi så også at svært mange hevder at intuisjon er et virkemiddel som egner 

seg best for ledere og toppledere, og at det også er denne gruppen som bruker det 

mest (Hodgkinson et.al 2009; Dane og Pratt 2009). 

 

I vårt datamateriale finner vi også støtte for at det stort sett er ledere som kan og 

som bør bruke intuisjon. Selv om informantene kan fortelle om sporadisk bruk av 

intuisjon på ulike nivå, bekrefter funnene i datamaterialet Burke og Millers (1999) 
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og Hayashis (2001) påstander om at intuisjon blir mer og mer relevant jo lenger 

opp i organisasjonen man kommer. 

Ikke alle er enige i at det burde være sånn. En av informantene mener at lederne 

må konsentrere seg om de lange linjene, og gjøre de ansatte på bunnivået av 

organisasjonen så trygge på sine oppgaver og mål at de trygt kan benytte seg av å 

bruke intuisjon: «Så skal du gjøre medarbeiderne i stand under deg – fra 

avdelingsdirektører helt ned til menigmann, og gjøre dem i stand til å være trygge 

nok i rollen sin til at de eventuelt kan … styre litt mer på intuisjon». Han kobler 

her inn trygghet som en forutsetning for å benytte seg av intuisjon. Dette er i tråd 

med det Dane og Pratt (2009) skriver om at intuisjon er mest i bruk i 

bedriftskulturer med lav grad av frykt og usikkerhet.  

 

Det er interessant å merke seg at de informantene som selv er ledere forteller om 

svært ulike grader av rom og aksept for å benytte seg av intuisjon for de som 

rapporter til dem. Særlig en av informantene krever rasjonelle begrunnelser, men 

andre opplever et langt større handlingsrom  

 

 «Ja, jeg føler det. I utgangspunktet er vi ganske rause med hverandre, og 

 gjør noen feilvurderinger, så er det nesten litt sånn «pytt sann» for man vet 

 jo at han har gjort så godt han kunne. (…) Og sånn sett er det nok lite 

 forskjell på jørgen Hattemaker og kong Salomo, enten om du er 50 år og 

 har jobbet med det i 10 – 20 år eller er 22 og har holdt på med det i 2 år». 

 

Samtidig understreker samme informant at i kampen mellom undersåttenes 

intuisjon og hans egen – så er det hans som stort sett vil vinne:  

 

 «Jeg tror nok at når jeg kommer opp og gauler alarm, så tror jeg det 

 vekker mer oppsikt enn nå en av mine yngre kollegaer kommer litt forsiktig 

 og undrer på om «kanskje ikke dette blir så bra. Men det jo en pondussak, 

 da. Man skal ha litt selvtillit og litt pondus når det gjelder å komme med 

 en anbefaling eller foreslå et tiltak eller vrake et planlagt tiltak fordi 

 magefølelsen din sier at du ikke tror det blir så ille likevel.».  

 

Flere av informantene gjør seg også noen tanker om det en av dem definerer som 

«nærhetsprinsippet», at det den som er nærmest situasjonen som kjenner saken 
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best og som har størst forutsetning for å ha en presis intuisjon. Det kan føre til at 

kampen mellom lederens og den ansattes intuisjon kan ende med en dårligere 

beslutning, fordi lederen ikke kjenner saksområdet og dermed ikke skjønner 

hvorfor noe kan bli kritisk. Det er i tråd med Sayegh, Anthony og Perrewés (2004) 

teori om at ledere som har god innsikt i et saksfelt vil kunne ta mer effektive 

beslutninger.  

Informantene peker også på en del fallgruver dersom man reserverer intuisjon 

som et verktøy kun for ledere. En informant peker på at ledere kan gjøre seg 

upopulære dersom man stadig snur rundt på ting, basert på intuisjon, særlig 

dersom det «(…) utfordrer hvordan man har jobbet på før». Man har da som leder 

et «handlingsrom som vanlige ansatte ikke har», noe som kan skape murring, 

kritikk og konflikt for lederen, dersom man ikke bruker det varsomt. Det kan 

kobles til det vi tidligere så en annen informant si – at intuisjonsbruk er en 

pondussak, noe vi også ser i litteraturen. Ledere som bruker intuisjon 

kjennetegnes blant annet av å være trygge på seg selv (Burke og Miller 1999).  

 

6.2.1.1 Ekspertise 

Informantene i denne undersøkelsen er samstemmig enig i at erfaring og 

ekspertise gir en bedre og mer presis intuisjon. Noviser og nybegynner på et 

fagfelt bør være svært varsom med å stole på intuisjon. Dette er i tråd med 

konklusjonene fra litteraturen (Dane og Pratt 2007; Haerem 2011, Kahneman og 

Klein 2009; Simon 1987). Flere av informantene kan fortelle om hvordan 

personer som har makt over et felt de ikke har erfaring fra tar intuisjonsbaserte 

avgjørelser som slår feil. En av informantene bruker et eksempel fra 

mediehåndtering: «Vi har eksempel på at toppsjefen har gått ut og sagt «ingen 

kommentar» og så har det blitt backlash – der vi sitter igjen med svarteper. Og 

det står jo i vårt planverk: «Ikke si ingen kommentar».  Dette var også Dane, 

Rockman og Pratt (2012) inne på da de viste til sammenhengen mellom erfaring 

og effektive beslutninger, i form av at intuisjonen blir vesentlig mer nøyaktig når 

de som tar avgjørelsene har nok og riktig kompetanse på det relevante området. 

 

Samtidig advarer flere av informantene mot at erfarne eksperter på et fagfelt må 

lene seg for mye på sin ekspertise. En av informantene beskriver et tunnelsyn som 

kan oppstå der erfarne folk kan gå glipp av viktig informasjon som kan gi en 

bedre forståelse av situasjonen man er oppi. En annen informant beskriver 
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hvordan erfaring kan skape sedate ledere som ikke «gidder» eller «orker» å ta 

kamper som man føler man har tatt mange nok ganger før. Informanten mener at 

det beste er en balanse mellom nybegynnerens nysgjerrighet og åpenhet og den 

erfarnes ekspertise. Også her finner vi samsvar med elementer fra litteraturen. I 

sin kritikk av intuisjonsbaserte avgjørelser skriver Hayashi (2001) og Dane og 

Pratt (2007) at dersom man stoler for mye på en erfarings- og mønsterbasert 

intuisjon vil man dermed ikke være tilstrekkelig våken og åpen for å oppdage 

sentrale og kritiske endringer i virkeligheten.  

 

Man må derfor sikre at man har riktige folk med riktig kompetanse som besitter 

de rollene man trenger å fylle. Har man stillinger der man trenger folk som kan 

benytte seg av intuisjon, må man sikre at de som fyller disse rollene har den 

intuisjonen som trengs. Dersom det mangler, så må det trenes, øves og evalueres:  

 

 «Det må også være opplæring knyttet til det og øving. Og opplæringsbiten 

 synes jeg vi ikke har vært gode nok på, og øvelsesbiten har vi åpenbart 

 ikke vært gode nok på. Vi har øvd litt i sanntid. (…) Men det er også viktig 

 – tror jeg – å analysere litt i etterkant hva man gjorde og se om man – at 

 man tør å stille spørsmålstegn ved «at jeg gjorde sånn fordi jeg følte at det 

 var riktig» Og så må man avogtil sjekke litt sånn etterpå sjekke om at det 

 faktisk var viktig.» 

 

Som vi husker fra teoridelen er også Klein (2003) og Sayegh, Anthony og 

Perrewé (2004) opptatt av dette med trening, opplæring og evaluering. Her ser vi 

samsvar mellom datagrunnlaget og litteraturen.  

6.2.2 Når bruker man intuisjon? 

I teorikapittelet trekker vi frem fem tidspunkter der intuisjon blir et ekstra relevant 

virkemiddel: 1. situasjoner med høyt tidspress (Burke og Miller 1999; Isenberg 

1984; Simon 1987). 2. situasjoner med lav grad av stabilitet (Klein 2003; Khatri 

og Ng 2000) 3. situasjoner der man ikke trenger den perfekte løsningen, men bare 

noe som fungerer akkurat nå (Klein 2003). 4. helt nye situasjoner der man ikke 

har noen tidligere erfaringer å lene seg på (Sinclair og Ashkanasy 2005) og 5. 

situasjoner med høy grad av uklarhet (Burke og Miller 1999; Klein 2003; Sinclair 
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og Ashkanasy 2005). Dette er også de samme punktene som vi finner i 

datamaterialet 

 

1. Det er jevnt over enighet blant informantene om at situasjoner med høyt 

tidspress krever alle de virkemidlene man kan bruke, særlig i krisesituasjoner. 

Flere forteller om hvordan eksisterende planer og prosedyrer ikke strekker til i 

slike situasjoner. Man har rett og slett ikke tid: «Altså de har ikke tid. Du kan ikke 

sitte der i 2-3-4 dager og vurdere ulike alternativer. Du er rett og slett nødt til å 

velge mellom alternativ a og alternativ b og det må skje om ti minutter. Eller det 

må skje nåh..». Da tyr man ofte til intuisjon for å ta raske beslutninger, viser 

funnene i vårt datamateriale. 

 

2. Også i situasjoner med lav stabilitet kan informantene bekrefte at intuisjon blir 

brukt i det offentlige. De kommer med flere eksempler på eksplosive situasjoner 

(både interne og eksterne) som lett kan eskalere til uante nivåer med uante 

konsekvenser og situasjoner der man ikke helt vet hvordan situasjonen vil påvirke 

organisasjonens evner til å fungere stabilt.   

 

3. Når det gjelder intuisjonsbruk for å finne løsninger i nye situasjoner, der man 

ikke kan lene seg på eksisterende retningslinjer, prosedyrer og erfaringer, er det 

mange av informantene som har mange eksempler. Flere av dem snakker om 

hvordan deres egne erfaringer og intuisjon har kommet til nytte og bruk i slike 

situasjoner.  

 

4. I situasjoner med høy grad av uklarhet blir intuisjon er viktig verktøy, mener 

våre informanter. Og det er kanskje dette punktet at informantene er klarest på at 

intuisjon er viktig.  I slike situasjoner kan man ikke bare sitte der med ferdiglagde 

planer og tro at man kommer godt ut av det. En av informantene sier det slik:  

«Du kan ikke utstyre folk med sjekklister uavhengig av bakgrunn og tror at det 

går bra. Det nytter ikke å bare  lage sjekklister – virkeligheten er for kompleks til 

at det går  å beskrive alle tilfeller.» En annen sier det slik: «Folk vet ikke 

nødvendigvis  helt hva de skal gjøre når de kommer på jobb.(…). Og i de 

settingene så er det mye lettere å la intuisjonen styre arbeidsdagen din.» 
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6.2.3 Hva bruker man det til? 

I teoridelen trakk vi frem fem ulike oppgaver der intuisjon er velegnet og hyppig 

brukt: 1. vurdere situasjoner og skape oversikt over hva som skjer (Burke og 

Miller 1999; Dane og Pratt 2009; Hodgkinson et.al 2008; Hodgkinson et.al 2009; 

Isenberg 1984) 2. ta hurtigere avgjørelser (Burke og Miller 1999; Isenberg 1984; 

Hodgkinson et.al 2009; Mitchell et.al 2005) 3. kontrollere og forbedre avgjørelser 

(Burke og Miller 1999; Dane og Pratt 2007; Dane og Pratt 2009; Hayashi 2001; 

Hodgkinson et.al 2008; Hodgkinson et.al 2009; Isenberg 1984; Mitchell et.al 

2005; Parikh 1994 ifølge Sadler-Smith og Shefy 2004). 4. rekruttering (Behling 

og Eckel 1991; Burke og Miller 1999; Dane og Pratt 2007; Hayashi 2001; 

Hodgkinson et.al 2009) og 5. nyskaping (Mitchell et.al 2005). Vi skal nå 

sammenligne disse punktene med funnene i datamaterialet.   

 
6.2.3.1. Vurdere situasjoner og skape oversikt over hva som skjer  

Funnene i datamaterialet tyder på at intuisjon er et viktig verktøy for å vurdere 

situasjoner og for å skape oversikt over hva som skjer. Et solid flertall av 

informantene kan beskrive hvordan intuisjonen fører til en gnagende mistanke om 

at noe ikke er som det skal eller at noe utgir seg for å være noe annet enn det 

faktisk er. Denne følelsen kommer raskt og er vanskelig å sette ord på, men fører 

ofte til at informantene stiller flere kontrollspørsmål, jobber litt hardere og graver 

litt dypere for å finne ut hva som faktisk er i ferd med å skje. «Av og til senser du 

at denne saken har med ved seg enn øyet ser. Denne journalisten er veldig 

problemorientert og hakker og kiler seg fast i noe som du ikke forstår er en sak 

eller du skjønner at [vår] talsperson er for løs i fisken eller for slurvete. Du bare 

skjønner at dette..dette går ikke bra.» 

 

En del av vurderingsprosessen er også å spille på sine egne personlige 

vurderinger, preferanser og etikk.  Flere av informantene kan fortelle om hvordan 

de bruker sine personlige vurderinger i vurderingsarbeidet, særlig i alt som har 

med sosiale relasjoner og tillitt og lignende. En av informantene forteller også 

hvordan hun er svært observant på hvordan denne bruken av intuisjon kan gi 

feilslutninger, fordi man gjennom å stole for mye på sine personlige vurderinger 

kan ende opp med å stole på spesielle folk eller fakta fordi disse ligner for mye på 

en selv eller det man foretrekker at skal være sant.  
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Én av informantene er ikke enig i det. Hun mener at intusjonsbaserte avgjørelser 

på bakgrunn av personlige vurderinger ikke hører hjemme på arbeidsplassen. Hun 

formulerer det slik: «Jeg har jo alltid en begrunnelse, ikke sant. På privat basis 

har jeg det av og til slik at jeg bare kjenner det – at jeg føler at noe er rett, men 

når jeg jobber i en virksomhet, så synes jeg ikke det holder å si at jeg bare kjenner 

det rett. Altså, det må være en faglig begrunnelse, og den finnes jo alltid.» 

 

6.2.3.2 Ta hurtigere avgjørelser 

Dette er et av de områdene der informantene fremstår som helt enige og 

samstemte: En av de fremste egenskapene til intuisjon er hurtigheten. Man bruker 

intuisjonen når det haster, og tankene, idéene kommer så raskt at man kan ta 

hurtige avgjørelser. Dette er i tråd med det som kom frem i teorikapittelet.  

 

6.2.3.3 Kontrollere og forbedre avgjørelser 

Særlig to av informantene er opptatt av hvordan intuisjon brukes til å kontrollere 

og forbedre avgjørelser. De forteller begge om flere konkrete eksempler der 

intuisjonen har fått dem til å ta initiativ til å undersøke grundigere og til slutt 

forandre avgjørelser i en sak til det som blir oppfattet som bedre: «Jeg tenker på 

intuisjon som et kontrollspørsmål. Magefølelsen min sier det, men nå må jeg 

sjekke om det er riktig.», sier en av informantene som mener dette er en svært 

viktig del av kvalitetssikringen av avgjørelsene som tas i hennes organisasjon 

«Man må alltid ta høyde for at planverk ikke kan dekke alt. Man kan ikke skru av 

hjernen, rett og slett. Den viktigste delen av hjernen er faktisk evnen til å koble.» 

 

En av informantene setter dette i forbindelse med hurtigheten i avgjørelser og 

hvordan man kan utnytte dette til å ta bedre avgjørelser gjennom å være bedre 

forberedt. «Du skjønner fort hvilke saker som kan utvikle seg og bli negative eller 

bli en omdømmerisiko. Og da blir det selvfølgelig viktig å utnytte den stille timen, 

da. Det å sette en pressesvaktberedskap og det å bli enig om på hvilket nivå skal 

denne saken håndteres og hva er hovedbudskapet».  

 

Det er godt samspill mellom funnene i datamaterialet og teorien vi har 

gjennomgått tidligere. 
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6.2.3.4 Rekruttering 

Funnene i datamaterialet tyder på at intuisjon både er tema og brukes i forbindelse 

med rekruttering. Informantene kan fortelle om hvordan de benytter seg av 

intuisjon for å danne seg et bilde av personen man møter og om vedkommende vil 

gjøre en god jobb (i tråd med funnene i avsnittet om når man bruker intuisjon). 

Informantene er også opptatt av at man må være observant på sin egen intuisjon 

og ikke stole blindt på den. «Å velge folk som ligner på seg selv, ikke sant, det har 

vi jo fått bevist.  Og man har preferanse for dem. Og da må man ta en ekstra 

sjekkrunde – har jeg fått en kortslutning nå? Er det fordi jeg liker dette utfallet 

mye bedre enn det andre utfallet?»  

 

Flere informanter er også opptatt av at kandidatens intuisjon skal være tema under 

ansettelsen og at kandidaten utfordres på hvilket forhold han/hun har til intuisjon 

og bruk av intuisjon. En av kandidatene er inne dette når vi prater om rekruttering 

av folk man skal bruke til en krise: 

 

 «Hvordan folk funker under en krise er skrekkelig vanskelig å vite… Men 

 man må jo… Man kan jo gjøre litt som ligner litt. Man kan gi dem en 

 oppgave eller noe lignende som sier litt mer enn et intervju, da. (…). Og 

 man kunne jo kjørt noen psykologiske tester og slikt, men jeg er ikke 

 overbevist om at det ville svare på hvordan man ville oppført seg under 

 kriser heller.» 

 

Det fremstår som godt samsvar mellom teori og praksis på dette punktet. 

 

6.2.3.5 Nyskaping 

Vi finner ikke mye om nyskaping i datamaterialet. Dette virker ikke å være en 

viktig del av oppgavene til våre informanter, selv om flere av arbeidsplassene 

deres har dette som viktig oppgave. Informantene trekker ikke temaet frem selv, 

men på direkte spørsmål sier flere av dem at intuisjon blir bruk når de skal gjøre 

eller skape noe nytt. Dette er i tråd med våre funn i litteraturen. 

 

6.2.3.6 Mediehåndtering 

Vi må også trekke frem en oppgave som informantene snakker mye om, men som 

intuisjonslitteraturen og tidligere forskning har vært mindre opptatt av, nemlig 
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mediehåndtering. Den direkte bruken av intuisjon i forbindelse med 

mediehåndtering er ikke nevnt av noen av de kildene som ligger til grunn for 

denne oppgaven. Likevel trekker samtlige informanter frem dette som noe av det 

første de forbinder med intuisjon (ofte rett etter de har nevnt krisehåndtering).  

 

Informantene bruker intuisjon gjennom hele prosessen, både i proaktive og 

reaktive mediehåndteringssituasjoner (Turk 1985). Intuisjonen påvirker hvilke 

utspill de går aktivt ut med til pressen, hvordan de tolker og vurderer en 

henvendelse fra media, hvilke kilder man tilbyr pressen og hvordan man tolker 

resultatet. En av informantene forteller om hvordan mangelen på god intuisjon i 

mediehåndteringen kan føre til dårlige resultater: «Jeg har hatt kollegaer som har 

sittet ved siden av folk som blir intervjuet og kommer tilbake og er strålende 

fornøyd og synes vår mann gjorde en strålende jobb og gleder seg til å se 

innslaget på TV. Så kommer innslaget og så er det bare en katastrofe fra A til Å.» 

6.2.4 Hvordan bruker man det? 

I datamaterialet ser vi at noen av informantene synes det er vanskelig å beskrive 

hva som skjer når man benytter seg av intuisjon, men de som klarer å sette ord på 

opplevelsen, er alle enige om at intuisjonen kommer som en slags kroppsliggjort 

følelse. Man kjenner det et sted i kroppen, ofte i magen. Den kroppslige følelsen 

gir informantene er overbevisning om at noe er galt, noe må gjøres eller at man 

må ta grep for å finne ut hva det er som egentlig skjer. «Jeg får en følelse av at 

«dette her blir rett»», forklarer en av informantene. Dette er i tråd teori som også 

beskriver intuisjon som noe kroppslig, der man reagerer på noe som er 

overraskende, uklart eller lignende med en følelse i kroppen (Klein 2003; Strick 

og Dijksterhuis 2010).  

 

Flere av informantene forteller hvordan denne følelsen kommer svært raskt, uten 

at man er forberedt på det. At svaret plutselig lander i hodet og kroppen 

signaliserer at det er dette som er rett. «Muligens er det mer enn jeg tror sånn at 

jeg får en følelse av at «dette her blir rett» og så finner jeg den faglige 

begrunnelsen etterpå – det er jeg åpen for.  Magefølelsen kommer ofte først – jeg 

er veldig med på den. Det tror jeg nok. For hvorfor står de forskjellige tingene på 

planen? Det er jo ikke slik at jeg har lest meg til alt».  I disse situasjonene så kan 

det altså bli slik at det intuisjonsbaserte svaret kommer først – og den rasjonelle 
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analytiske begrunnelsen er noe man da må finne i etterkant, i tråd med teorien til 

Myers (2010). 

 

6.2.4.1 Mønstre 

Informantene går også langt i å bekrefte det forskerne skriver om mønster (Dane 

og Pratt 2007; Dane og Pratt 2009; Klein 2003; Myers 2010). Flere av 

informantene forteller om hvordan man ved hjelp av intuisjonen setter sammen 

elementer fra det som er i ferd med å skje nå og ting som de har opplevd tidligere. 

Når ting ser ut til å skje etter et kjent eller tidligere erfart mønster er det lettere for 

informantene å komme raskt opp med gode løsninger som har virket godt 

tidligere. «Intuisjon er på mange måter en kvalifisert magefølelse, primært basert 

på erfaring kanskje i større grad enn kunnskap. Det handler om å gjenkjenne en 

situasjon eller en problemstilling, og basert på erfaring skjønne eller føle hvor 

ting går.» 

  

I teoridelen går vi litt dypere ned i dette med mønstergjenkjenning og ser på den 

såkalte RPD-teorien - recognition-primed decision (Klein 2003; Ross et.al 2004) 

som også tar inn i seg en beslutningsmetode som de kaller mentalsimulering. 

Klein har i sin forskning funnet at man i intuisjon ikke vurderer to eller flere 

alternativer opp mot hverandre når man skal ta en avgjørelse, slik man tidligere 

har trodd, men at man kun vurderer ett alternativ. Hvis det alternativet går 

igjennom selvsensuren vurderer man ikke flere. Dette finner vi ikke grunnlag for å 

hevde i vårt datamateriale. Her er informantene heller skeptisk til denne 

påstanden. En av informantene hevder bestemt at hun alltid vurderer flere 

alternativer «Jeg pleier å visualisere kontekst og konsekvens. Og det går ganske 

fort. «Hvis man gjør slik kommer sikker a, b og c til å hende». (…) Jeg tror nok at 

jeg tenker på mer enn én. Når jeg sitter og vurderer så har jeg en liten liste – en 

mental liste – men det er aldri mer enn 2 eller 3 punkter på den listen.». 

Det er ikke en åpenbar årsak til denne forskjellen fra teori til praksis. Det kan 

være at folk rett og slett gjør dette på ulike måter, det kan har skjedd en 

beslutningsmessig trendendring fra Klein skrev sin teori i 2003 eller informanten 

kan ha lurt seg selv til å tro at hun er åpen for flere forslag enn hun i realiteten er.   
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6.2.5 Kritikk mot intuisjon 

I teoridelen samlet jeg kritikk mot intuisjon i et eget avsnitt for å få frem litt av 

bredden av kritikken. Forskere advarer mot å stole for mye på sin egen intuisjon 

(Dane og Pratt 2007; Hayashi 2001; Myers 2010), mot å stole for mye på sine 

egen erfaring og anbefalte å være mer kritisk til egen og andres intuisjon (Klein 

2003; Glöcker og Ebert, 2011) og å stole for mye på mønstrene man tror man ser 

(Dane og Pratt 2007; Hayashi 2001). 

 

I denne drøftingsdelen har jeg valgt å ta mesteparten av informantenes kritiske 

tanker mot intuisjonen inn i de avsnittene der det har passet best, men som en 

oppsummering kan man si at det virker å være samstemmighet mellom 

teoretikernes kritikk og informantenes kritikk, både hos de informantene som 

synes intuisjon er et konstruktivt virkemiddel og de som helst foretrekker det mer 

rasjonelle. I datamaterialet finner vi jevnt over at informantene advarer mot å stole 

for mye på sin egen intuisjon, sine egne erfaringer og egne vurderinger. Det må 

finnes en balanse og noen kontrollspørsmål. «Når man bruker intuisjon eller litt 

kjappere innskytelser som et verktøy så må man også være obs på de 

kortslutningene det kan komme med» 

6.2.6 Oppsummering intuisjon 

Vi har i denne delen av oppgaven sett at intuisjon preger kommunikasjons-

hverdagen i staten. Intuisjon blir ansett som et konstruktivt og anvendelig verktøy 

for å løse problemer, men det advares mot å stole blindt på det. Intuisjon benyttes 

av alle ledd og nivåer av organisasjonene, men er mest anvendt av ledere. 

Intuisjon brukes i situasjoner med høyt tidspress, lav stabilitet, i nye situasjoner 

uten forhistorie og i situasjoner med høy grad av uklarhet. Selv om det er mange 

ulike definisjoner av intuisjon virker det som om de fleste er enige om at intuisjon 

er kvalifisert magefølelse, primært basert på erfaring kanskje i større grad enn 

kunnskap. Intuisjonen kommer raskt og kan være vanskelig å sette ord på, men gir 

en kroppslig følelse av at noe er rett eller feil. I kommunikasjonsvirksomheten i 

norsk offentlig sektor brukes intuisjon til å vurdere situasjoner og skape oversikt 

over hva som skjer, ta hurtigere avgjørelser, kontrollere og forbedre avgjørelser, 

rekruttering av nye kommunikatører, til nyskaping og til mediehåndtering.  
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Det er verdt å nevne at vi finner stor grad av samstemmighet mellom teorien vi 

benytter og praksisen vi finner i datamaterialet. Kun på et par punkter (som 

mentalsimulering og lederes bruk av intuisjon) ser vi at informantene aktivt er 

uenige eller forteller om en annen praksis i virkeligheten enn det som står i 

teorien. Dette er interessant å merke seg, fordi som vi tidligere har problematisert 

er det relativt lite forskning som utelukkende ser på kommunikasjonsvirksomhet i 

norsk offentlig sektor, og lite forskning som kun har tatt for seg norske forhold. Vi 

har derfor (som tidligere nevnt) basert oss mye på internasjonal forskning og 

forskning som går på næringsliv og organisasjoner spesielt. Det er derfor 

interessant at det er såpass stort sammenfall mellom det norske statlige 

kommunikatører i sier og det vi leser i denne teorien. På den andre siden vil jeg 

nevne at en del av informantene nok ikke hadde et veldig gjennomtenkt forhold til 

intuisjon og intuisjonsbruk før de fikk forespørselen om å delta i intervjuet. Og 

med et såpass bredt blikk på intuisjon som denne oppgaven har (med både når, 

hvem, hva og hvordan) anbefales det mer – og gjerne mer spisset – forskning på 

dette feltet før vi kan konkludere med noe som er mer sikkert. 

6.3 Den rasjonelle planen 

Som et akademisk motstykke til intuisjon finner vi den rasjonelle, metodiske 

analysen. I organisasjonshverdagen er et av de mest sentrale resultatene av disse 

prosessene rutiner, planer og strategier. I innledningen til intuisjonsdelen 

gjennomgikk vi hvordan intuisjon hos mange har et litt frynsete omdømme, både 

akademisk og i praksis. Dette fant vi også i vårt datamateriale, der informantene 

gir uttrykk for at selv om intuisjon brukes ofte, så er idealet fortsatt den rasjonelle 

tankegangen og arbeidsmetoden. Informantene forteller at den rasjonelle metoden 

også brukes i praksis, og de beskriver hvordan de sammenligner handlings-

alternativer opp mot hverandre (Dawes og Kagan 1988; Klein 2003) og hvordan 

de benytter dekomprimeringsprinisppet (McMackin og Slovic 2000) når de 

arbeider med å planlegge sitt arbeid. Denne måten gjør det lettere å komme frem 

til gode, presise beslutninger og å minimere risikoen for fiasko. (Nutt 1999; 

Sayegh, Anthony og Perrewé  2004). En av informantene oppsummerer det slik: 

«Det er måten å sikre at vi gjør det vi har tenkt å gjøre. For det er så uendelig 

mange ting man kunne gjort. Jeg kunne fylt mange flere stillinger, jeg. Men det er 

for å sikre at vi gjør det vi faktisk har tenkt å gjøre.» 
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6.3.1 Analysens praktiske resultat: planer  

Planer er en stor del av det statlige kommunikasjonsarbeidet, og samtlige 

informanter kan fortelle om en rekke planer og strategier og arbeidslister som er 

analytisk og metodisk fremarbeidet. De vanligste planene som nevnes er 

overgripende planer som statlige kommunikasjonsplaner og tildelingsbrev og 

planverk som gjelder for hele organisasjonen som for eksempel budsjett og 

overordnet strategi og mer kommunikasjonsrettede planer som 

kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og kalenderbaserte aktivitetslister.  

 

Noen av informantene beskriver sine egne organisasjoner som planstyrte og 

beskriver gode rutiner og jevnlig oppfølging av planverket. «Og da går vi 

igjennom – om ikke hver uke, så i alle fall annenhver uke, så går vi gjennom i 

avdelingen: Hvor langt har vi kommet? Hvordan ligger vi an med det?» 

Samtlige informanter kan riktignok også fortelle at de har planer som ikke blir 

brukt. De fleste kan melde om mange planer som ikke blir brukt og noen få 

forteller at ingen blir brukt. «Jeg kan vel bare si at verken jeg, toppledelsen der 

tidligere og de som sitter i ledelsen nå har brukt den strategien som ble utarbeidet 

og som sikkert kostet mye. Det er et verdiløst dokument. Den har virkelig ikke blitt 

brukt.». Mange av informantene snakker også om at de lenge har planlagt å 

forkaste den gamle og skrive en ny og bedre en.  

 

Det er et av de tydeligste funnene i datamaterialet at det finnes veldig mange 

planer som aldri blir brukt. Det støtter det Nutt (1999) hevder, om at svært mange 

planer og beslutninger som blir tatt ender i fiasko.  

 

Informantene peker på flere grunner til at planene blir lagt i en skuff. Den 

viktigste er at planene ikke er godt nok forankret hos alle som skal følge den. Den 

er kanskje bare kjent av noen av partene som skal følge planen, og da ender den 

opp med å bli forkastet i praksis. I mange tilfeller er den også skrevet av noen 

lengre oppe i systemet eller av folk som ikke lenger jobber i organisasjonen. Den 

andre viktige årsaken er at planene ofte skal dekke et så stort område at de blir for 

vage og for lite konkrete. For å gi et best mulig svar på alt som kan tenkes å skje i 

en organisasjon blir planene så ulne at de ikke beskriver de konkrete situasjonene 

som faktisk oppstår, og planene blir lite relevante. Begge disse punktene er i tråd 

med det Klein (2003) beskriver som utfordringer med rasjonelle planer.  
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De informantene som har tatt grep og innført nye planer der de gamle ikke funket, 

forteller at de har tatt utgangspunkt i enkle og erfaringsbaserte planer med tydelig 

retning og klare handlingspunkter. «[De  nye planene] er vel på mange måter en 

slags nedfelling av praksis. Og en nedfelling som har utviklet seg i noe annet enn 

et vakuum, på en måte. Det er erfaringsbaserte planer fremfor teoretisk baserte 

planer. Ehmmm, og dermed så tror jeg de ligger ganske nært hva vi faktisk gjør.» 

Det er verdt å moderere bildet noe med at cirka halvparten av informantene på et 

tidspunkt i samtalen gir uttrykk for at noe av planverket «sitter  

litt i hodet», selv om man ikke tar frem planverket i det daglige.  

Informantene har også gjort seg en del tanker om når det er nødvendig med 

endringer i rasjonelt betingede planer, og her finner vi god samstemmighet 

mellom det Klein (2003) skriver om modulære og integrerte planer, forskjellen på 

hvem som lager, vedtar og utfører planene og i hvilke grad det er lett å 

kommunisere og gjennomføre endringer i planene til alle berørte parter.  En av 

informantene er inne på samtlige tre punkter i dette sitatet;  

 

 «Si for eksempel at at det har vært omorganiseringer lenger ned i systemet 

 – det er ikke gitt at det styrende organet er organisert i tråd med hvordan 

 de underliggende organene er organisert, og det vanskeliggjør det veldig 

 mye. Og for vår del er virksomhetsstyringen ekstremt vanskelig, fordi at du 

 har et overordnet organ som ikke snakker sammen, der politisk ledelse 

 utelukkende baserer seg på medias logikk.» 

 

La oss nå se nærmere på de tre plantypene som vi gikk igjennom i teoridelen: 

Kommunikasjonsstrategi, Krisekommunikasjonsplaner og mediehåndtering.  

 

6.3.1.1 Kommunikasjonsstrategi 

Benita Steyn (2003) definerte seks bestanddeler i en overordnet 

kommunikasjonsstrategi. Stemmer dette overens med praksis i staten? Den første 

bestanddelen skal være en analyse av organisasjonens profil, verdier, visjoner, 

misjoner, kultur og ulike strategier. Dette er nettopp noe av det som våre 

informanter synes det er for mye av i deres ubrukte kommunikasjonsplaner, og 

som er noe de foreslår å kutte kraftig ned på eller kutte helt bort. «Vi har seks 

verdier hos oss – ingen kan alle seks. Da tenker jeg det er helt meningsløst. Så 
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hvis du kutter ned til tre så har du i alle fall mulighet for at du kan huske dem når 

du trenger dem.» 

 

Den andre bestanddelen er en interessentanalyse. Her er informantene delt. Noen 

sier at de har en interessentanalyse og noen ikke. Men flere av dem mener at det 

som blir omtalt som en interessentanalyse i realiteten bare er kontaktlister og ikke 

analyser. Den tredje bestanddelen er å identifisere, beskrive og organisere 

organisasjonens viktigste hovedmål og strategier. Dette er også et slikt område der 

våre informanter mener at bidrar til å forstyrre den praktiske bruken av planverket.  

 

Det er først på Steyns tre siste bestanddeler at vi finner samsvar mellom det 

informantene sier og det teorien beskriver. Dette er 1. å identifisere hvordan man 

vil påvirke de sentrale interessentene man identifiserte i interessentanalysen 

2. definere mål for når, hvor og hvordan man kan kommunisere best mulig for å 

mest mulig effektivt nå organisasjonens mål og visjoner og 3. lage en strategisk 

kommunikasjonsplan med konkrete handlinger for å sette disse målene ut i livet. 

På disse tre punktene gir de informantene som har en aktiv kommunikasjonsplan 

som er i bruk uttrykk for at det er disse punktene som faktisk er viktige.  

 

Et viktig ledd av en kommunikasjonsstrategi er også Issues Management (Heath 

(2009 ; Heath og Cousino 1990) som er en metode som tilbyr rasjonale, verktøy 

og insentiver for å involvere seg mer i samfunnsdebatten på et tidlig tidspunkt, for 

å følge med på både hvilke muligheter som kan realiseres og hvilke trusler som 

må avgrenses, avverges eller møtes.  

 

I datamaterialet finner vi stort samsvar mellom det teorien omtaler som Issues 

Management og det respondentene kaller overordnet kommunikasjonsstrategi. 

Ordene er ikke helt like, men måten informantene beskriver arbeidet og innholdet 

i kommunikasjonsstrategien er det klare likhetstrekk mellom dette og Heath og 

Cousinos fire sentrale faktorer for god issues management: 1. kontinuerlig analyse 

av organisasjonens omgivelser. 2 godt planlagte budskap (både offensive og 

defensive). 3. sikre at organisasjonen er i stand til å gjøre de endringene som 

trengs for å møte omgivelsenes ønsker og krav og 4. hold deg oppdatert på hva og 

hvor man må følge med og hvile verktøy som trengs for å overvåke opinionen 

mest mulig effektivt. 
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Informantene blander altså issues management og generell kommunikasjons-

strategi. Hva skyldes så denne «misforståelsen» mellom akademia og norsk statlig 

sektor? Kan dette skyldes trender og utviklingstrekk innen 

kommunikasjonsbransjen med nye og endrede bransjestandarder? Kan dette 

skyldes opplæringen av norske kommunikatører? Kan det skyldes at 

kommunikatører i den norske staten har tilpasset seg en virkelighet der 

kommunikasjonsstabens omgivelser ikke har samme forståelse for 

kommunikasjonsstabens rolle som kommunikasjonsstaben selv? Det finner vi ikke 

noe grunnlag i datamaterialet for å si. Man kan argumentere med at informantene 

da burde blitt spurt spesifikt, men dette var en sammenheng som ble oppdaget sent 

i prosessen. Det anbefales derfor ytterligere forskning for å se nærmere på dette.  

 

6.3.1.2 Krisekommunikasjon 

Funnene i datamaterialet tyder på at situasjonen for krisekommunikasjon er 

ganske lik som kommunikasjonsstrategien: De fleste har en krise-

kommunikasjonsplan, men de færreste av dem bruker dem aktivt, verken før eller 

under kriser. Begrunnelsen for hvorfor denne planen ikke blir brukt er også 

ganske lik: Planene er ikke nøyaktige nok – og de ulike situasjonene som oppstår 

er så ulike at planen ikke gir nøyaktige nok svar. I tillegg forteller noen av 

informantene om at manglende planstyring i hverdagen gir konsekvenser for 

krisesituasjoner: «Hvis du ikke er vant til å styre etter et planverk, da (…) er det 

ekstra vanskelig å begynne i den situasjonen (…) Dessverre er det sånn at når folk  

blir (…) så blir det ekstra lett å henfalle til innfallsmetoden eller vi kan like gjerne 

kalle det intuisjon.». 

 

På dette området finner vi en interessant ulikhet mellom teori og praksis. Seeger 

et.al (2003) og Sayegh, Anthony og Perrewé (2004) peker begge på at kriser er 

uvant og uventet. Men flere av våre informanter mener at kriser også inkluderer 

alvorlige og krevende hendelser og situasjoner som en kan forutse og forvente og 

som man til en viss grad kan planlegge for. Jeg oppfatter ikke at denne ulikheten 

får store konsekvenser for å belyse problemstillingen, så jeg vil ikke gå nærmere 

inn på dette i drøftingen, utover å notere meg det som et interessant funn.  

 

Hos de organisasjonene som både har og praktisere kriseplanverk, ser vi en god 

samstemthet mellom praksis og teorien i The Situational Crisis Communication 
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Therory (SCCT). SCCT erkjenner i følge Coombs (2009) at ulike krisesituasjoner 

trenger ulike virkemidler og verktøy. Teorien har integrert en rekke ulike verktøy 

og idéer fra tidligere krisekommunikasjonsforskning og definerer derfor ulike sett 

med situasjonsbetingede strategier som passer til ulike krisesituasjoner. De som 

bruker kriseplanene sine aktivt har i praksis laget ulike strategier og virkemidler 

som passer til ulike krisesituasjoner og har også laget gode mekanismer for å 

definere hvilke type krise som gjelder nå. Rent konkret pekes det for eksempel på 

at man oppretter og oppdaterer budskapsplattformer, sjekklister rapportmaler, 

opplæringsarrangementer og øvelsesforløp for ulike hendelser, slik at man står 

klar i det krisen bryter ut.  

 

Datamaterialet tyder på at det er dette området der planverket står sterkest i 

tankegangen i norsk statlig sektor (uavhengig av om de da blir fulgt eller ikke). 

Alle informantene forteller om omfattende prosesser og omfattende planer over 

hele organisasjonen for å forberede seg på kriser og krisekommunikasjon. De 

fleste gir uttrykk for at kunnskapen om at det finnes en krisekommunikasjonsplan 

er høy i organisasjonene sine. Det kan være flere årsaker til dette, men 

samfunnsdebatten som fulgte i kjølvannet av terroren 22/7 – 2011 satte et kraftig 

søkelys på krise- og beredskapen i norsk offentlig sektor. De ble derfor svært 

viktig for organisasjonene å kunne vise til et godt planverk, mens 

oppmerksomheten på om organisasjonene var i stand til å iverksette og følge disse 

planene nok ikke har vært like sterkt. Dette kan bidra til å forklare årsaken til 

forskjellen på det omfattende og gjennomtenkte planverket og den mer avslappede 

praksisen som vi finner i datamaterialet.  

 

6.3.1.3 Mediehåndtering 

I avsnittet om planmessig mediehåndtering tok vi for oss Zoch og Molleda (2006) 

sin tredeling av dette arbeidet: Framing, informasjonssubsidier og agendabygging. 

Som vi husker fra intuisjonsdelen fant vi at mediehåndtering er et område som 

preges mye av intuisjon. Men funnene i datamaterialet tyder på at også det 

planmessige står sterkt her. Vi finner i alle fall god samstemmighet mellom teori 

og praksis både når det gjelder framing, informasjonssubsidier og agendabygging.  

 

Framing - altså det å bidra med å gi en potensiell mediesak en vinkling eller en 

synsvinkel som er mer konstruktiv, riktig eller tilpasset organisasjonens behov 
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(Zoch og Molleda 2006) - står sentralt og kommer tidlig opp når informantene 

snakker om mediehåndtering. En del av intuisjonsbruken vi tidligere har diskutert 

handler om å bruke intuisjonen for å få noen svar på hvilke type framing 

journalisten eller motparten jobber med og hvordan organisasjonen kan tilpasse 

sin framning. På den mer planmessige siden nevnes budskapsplattformer med 

forslag til ulike vinklinger og faktaopplysninger som et virkemiddel flere bruker.   

 

Informasjonssubsidier (Turk 1985; Zoch og Molleda 2006), altså at man «hjelper» 

mediene med ferdige tekster, bilder, caser, videoer osv. er også mye brukt. 

Informantene forteller hvordan de hyppig hjelper journalister med liten tid og liten 

sakkunnskap med å lage saker som er gode nok for den journalistiske formen og 

som også bidrar til å få frem saken slik organisasjonene ønsker det. Noen av 

informantene har organisert deler av sin kommunikasjonsvirksomhet som en 

redaksjon med dette for øyet: «Vi har en egen redaksjon på fire journalister som 

liksom jager nyheter litt sånn daglig». Dette tyder på at Segaards (2010) funn i 

hennes forskning på informasjonssubsidier i norske kommuner også gjelder for 

den norske staten. 

 

Informantene forteller hvordan både framing og informasjonssubsidier bidrar til å 

skape gode relasjoner og nettverk sammen med medieaktører, noe gjør det lettere 

for mediene og organisasjonene å påvirke hverandre. Flere informanter forteller 

om journalister som «skylder dem noe» etter at de har fått en 

informasjonssubsidie, særlig hvis den har vært eksklusiv til journalisten. Noen 

forteller også at journalister mener at de har krav på særbehandling fordi man 

tidligere har gått med på en dårligere kilde enn de egentlig ville ha eller at de 

trykket noe basert på en informasjonssubsidie som egentlig var litt i overkant 

vinklet til organisasjonens fordel. «Når man kjenner journalisten og har snakket 

sammen noen ganger – så er det ikke slik at man er bestisser eller noe - men man 

vet hvor man har hverandre.» 

6.3.2 Kritikk mot rasjonalitet og analytiske planer 

I teoridelen samlet jeg kritikk mot det rasjonelle og analytiske i et eget avsnitt for 

å få frem litt av bredden av kritikken. Da så vi først hvordan Klein (2003) og 

Isenberg (1984) stiller seg skeptisk til om den rasjonelle metoden i det hele tatt 

finnes i praksis eller om det først og fremst er en myte (Klein 2003; Glöckner og 
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Ebert 2011; Sadler-Smith og Shefy 2004). Vi så også hvordan Klein (2003) 

angrep den rasjonelle analysen som en tidkrevende, lite effektiv og uoversiktlig 

metode. 

 

I drøftingsdelen har jeg (som med intuisjon) valgt å ta mesteparten av 

informantenes kritiske tanker mot denne metodikken inn i de avsnittene der det 

har passet best, men som en oppsummering kan man si at det virker å være 

samstemmighet mellom teoretikernes kritikk og informantenes kritikk. 

 

Flere av informantene uttrykker skepsis til om rasjonelle analyser faktisk skjer 

rasjonelt og analytisk, eller om det bare blir presentert slik. De trekker frem 

tidspress, underliggende agendaer, og uklarhet/uenighet om mål som 

hovedfaktorer her.  

 

Den viktigste kritikken vi finner i datamaterialet er at planene ikke tar hensyn til 

kontekst. Dette går igjen hos samtlige informanter, og er også nevnt tidligere i 

drøftingen. En av informantene sier det slik:  «Jeg tror i hvert fall i en 

kommuniukasjonshverdag er det vanskelig å tenke seg at man skal kunne beskrive 

alle scenarier. For de scenariene kan virkelig ta av i merkelige retninger. Også de 

man finner på selv.» 

6.3.3 Oppsummering av den rasjonelle planen 

Vi har i denne oppgaven sett hvordan rasjonalitet og planverk preger det praktiske 

kommunikasjonsarbeidet i den norske statsinstitusjonen. Her ser vi at den 

rasjonelle analysen og den gjennomtenkte planen er et ønske og et ideal, men at 

det er vanskelig å gjennomføre i praksis. Det lages og vedtas svært mange planer, 

men det er betydelig færre som brukes og implementeres. Det er et ønske om 

bedre planer som er mer konkrete, enkle og erfaringsbaserte. Det er særlig tre 

planverk som brukes ofte: Overordnet krisekommunikasjonsplan, 

krisekommunikasjonsplan og mediehåndteringsplaner. Disse er i stor grad bygget 

opp etter de modellene vi finner i litteraturen, selv om overordnede 

kommunikasjonsplan ofte omtales på den samme måten som litteraturen omtaler 

Issues Management. Her anbefales det mer forskning. Disse tre planene blir 

forsøkt brukt og fulgt opp, men planene er ofte ikke tilpasset godt nok til de 

situasjonene som oppstår, og da må man benytte andre metoder for å ta 



        ID-nummer: 0949848 

Side 52 

avgjørelser. I arbeidet med mediehåndtering ser vi god samstemthet mellom 

teorien og praksis, men denne samstemtheten virker mer tilfeldig enn planlagt i 

flere av organisasjonene. Når det gjelder krisekommunikasjonsplaner ser vi god 

samstemmighet mellom planverket og The Situational Crisis Communication 

Therory (SCCT). Vi finner at planleggingsfasen har satt et kraftig preg på norsk 

statlig sektor, men at gjennomføringsevnen er noe svakere.   

6.4 Om forholdet mellom strategi og intuisjon 

I teorien har vi både sett hvordan de to begrepene settes opp mot hverandre som 

konkurrerende og gjensidig utelukkende prosesser, men vi har også tatt for oss 

noen av de tekstene der det hevdes at de to prosessene er avhengige av et samspill 

med hverandre (Burke og Miller 1999; Mitchell et.al 2005).  

 

Dette finner vi også igjen i datamaterialet. Informantene veksler en del mellom å 

snakke om hvordan man strengt skiller de to prosessene for så senere å snakke om 

hvordan de benyttes sammen. Vi finner iallfall klar samstemmighet mellom 

teorien (Burke og Miller 1999; Isenberg 1984; Simon 1987) og praksis når det 

gjelder kombinasjonsbruk av de to. Informantene forteller om hvordan de bruker 

intuisjon som en kontrollfunksjon for å sjekke om det rasjonelle resultatet føles 

riktig og at man ofte jobber med løsninger til man finner det som både virker 

rasjonelt og som føles intuitivt riktig.    

 

 «Du bruker mange ulike teknikker, egentlig, for å sjekke om det er noe du 

 ikke har tenkt på, noen uvante koblinger. Og så tror jeg at sjekklister er 

 helt supert, og veldig bra til å hjelpe deg i det øyeblikket du får tunnelsyn, 

 men hvis du på en måte skrur av, og sier at du bare skal følge listen for å 

 komme i mål, da gjør man også en feil. Så jeg vil absolutt si at man 

 trenger begge deler. Man er bare menneske» 

 

Vi finner også klar støtte for Klein (2003) sine påstander om at mange er 

avhengige av intuisjonsbruk også i analytiske situasjoner, for eksempel til å velge 

hvilke kategorier man skal måle på og vurderingen av hvordan man skal vekte 

dem.  
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I teorikapittelet satte vi opp to ytterpunkter der McMackin og Slovic (2000) mente 

at man burde se det som en skala mellom det intuitive og det rasjonelle, mens 

andre forskere Hodgkinson et.al (2009) og Burke og Sadler-Smith (2011) vil 

opprettholde skillet. Her finner vi at de fleste informantene i praksis forholder seg 

til sistnevnte oppdeling der de fortsatt skiller begrepene, med unntak av én, som 

virker å helle litt mot skala-tankegangen: «Altså man kan ikke koble av det 

analytiske apparatet, og jeg vil si at intuisjon er en del av det analytiske 

apparatet». 

 

Så gjenstår spørsmålet om hvem som vinner. Er det rasjonaliteten eller det 

intuitive? Her er forskerne uenige (Dane og Pratt 2009) – og det er våre 

informanter også. Det kommer an på person, organisasjonskultur og situasjon. Her 

trengs det mer spesifikk forskning før vi kan konkludere på dette området. 

6.4.1 Oppsummering av forholdet mellom strategi og intuisjon 

Kommunikasjonsarbeidet i den norske staten preges av en kombinasjon og 

sambruk av de intuitive verktøyene og de rasjonelle. Begge virkemidler brukes 

aktivt for å finne løsninger som er både rasjonelle og som føles intuitivt riktig.  

6.5 Oppgavens kvaliteter 
Før vi kommer til konklusjonen vil jeg gjøre meg noen tanker om denne 

oppgavens styrker og svakheter. Er funnene pålitelige? Ville andre forskere klare 

å reskape funnene?  

 

På den ene siden vil jeg si at det er ganske sannsynlig at funnene i oppgaven er 

pålitelige og ville kunne bli gjenskapt av andre forskere. Funnene er i stor grad 

basert på ganske like svar fra informantene. Det er dette som gjør at jeg opplever 

at seks informanter var nok. Svarene og tematikkene begynte å gå igjen, og det 

kom frem lite nytt i de siste intervjuene. Det er også overveldende likhetstrekk 

mellom funnene i datamaterialet og tidligere forskning på lignende situasjoner.  

 

På den andre siden har oppgaven noen klare svakheter. For det første er oppgaven 

preget av de mange ulike definisjonene på intuisjon som finnes både blant 

informantene og i litteraturen. Vi kan derfor ikke være helt sikker på at alle parter 

i denne oppgaven (andre forskere, informanter, jeg som forsker og du som leser). 

Jeg vil derfor anbefale ytterligere forskning på feltet.  Det får kanskje ikke de 
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store konsekvensene for de store trekkene i oppgaven, men kan føre til 

mistolkninger på detaljnivå. Dette kan blant annet skyldes oppgavens relativt 

brede fokus. Jeg har valgt å begynne på et overordnet blikk på hvordan intuisjon 

og planverk preger kommunikasjonsarbeidet i den norske staten. Dette fokuset 

gjorde at jeg måtte jobbe mye for å avgrense og spisse temaet inn mot 

problemstillingen. Jeg synes derfor det overordnede fokuset på problemstillingen 

virket spisset nok og mest interessant og er fornøyd med dette valget. Men et 

smalere fokus og en ytterligere spissing av problemstillingen ville kunne ført til at 

informantene kunne svare mer dyptgående på en mindre problemstilling og vi 

kunne være tryggere på en felles forståelse av den lille delen av begrepet vi 

fokuserte på. Jeg vil synes det hadde vært et naturlig tema for andre 

forskningsprosjekter som ønsker å belyse denne problemstillingen.  

 

Også på litteratursiden er det verdt å være noe kritisk til mine valg. Akademia 

mangler ikke litteratur og forskning på intuisjon, men lite av dette er rettet inn 

utelukkende mot offentlig sektor og staten. Jeg har derfor vært nødt til å basere 

meg en del på litteratur som omhandler den generelle organisasjonshverdagen 

også med fokus på privat næringsliv. Mesteparten av forskningen er også fra 

utlandet, noe som både gjør at noe av betydningen kan ha forsvunnet i 

oversettelsen fra engelsk til norsk og at vi går glipp av forutsetninger i litteraturen 

som for eksempel ulike lovverk, kultur og kutymer som påvirker 

forskningsresultatet.  

 

Mye tyder på at mitt fokus og min oppbygging av temaet, særlig i intuisjonsdelen, 

virker å være ganske ulik måten andre forskere tidligere har valgt. Derfor har jeg 

måtte bruke dekomprimeringsprinsippet aktivt. Jeg har derfor måtte bruke mange 

ulike kilder og mange av kildene blir brukt flere steder i oppgaven. Oppgaven får 

dermed et litteraturpreg som fremstår noe eklektisk.  

 

For å oppsummere vil jeg si at oppgaven kan fungere som et interessant bidrag 

som et overordnet blikk på hva som kan være interessant å forske videre på, men 

at videre forskning på området er en absolutt nødvendighet for å finne klarere 

svar.  
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7. Konklusjon 

Vi har i denne oppgaven sett at både intuisjon, rasjonelle planer og 

kombinasjonen av de to preger kommunikasjonshverdagen i den norske staten. 

Intuisjon blir ansett som et konstruktivt og anvendelig verktøy for å løse 

problemer, men det advares mot å stole blindt på det. Intuisjon benyttes av alle 

ledd og nivåer av organisasjonene, men er mest anvendt av ledere. Intuisjon 

brukes i situasjoner med høyt tidspress, lav stabilitet, i nye situasjoner uten 

forhistorie og i situasjoner med høy grad av uklarhet. Intuisjonen kommer raskt og 

kan være vanskelig å sette ord på, men gir en kroppslig følelse av at noe er rett 

eller feil. Intuisjon brukes til å vurdere situasjoner og skape oversikt over hva som 

skjer, ta hurtigere avgjørelser, kontrollere og forbedre avgjørelser, rekruttering av 

nye kommunikatører, til nyskaping og til mediehåndtering.  

 

Den rasjonelle analysen og den gjennomtenkte planen på den andre siden er et 

ønske og et ideal, men det viser seg at det er et ideal som det er vanskelig å 

gjennomføre i praksis. Det lages og vedtas svært mange planer, men det er 

betydelig færre som brukes og implementeres. Det er et ønske om bedre planer 

som er mer konkrete, enkle og erfaringsbaserte. Det er særlig tre planverk som 

brukes ofte i den norske statens kommunikasjonsarbeid: Overordnet 

krisekommunikasjonsplan, krisekommunikasjonsplan og mediehåndteringsplaner.  

 

Kommunikasjonsarbeidet i staten preges også av en kombinasjon og sambruk av 

de intuitive verktøyene og de rasjonelle. Begge virkemidler brukes aktivt for å 

finne løsninger som er både rasjonelle og som føles intuitivt riktig.  

 

Teorien i oppgaven baserer seg i stor grad på internasjonal litteratur som 

omhandler det generelle «kontorlivet» - organisasjoner og næringsliv. Det er 

derfor interessant å merke seg at vi kan konkludere med at det vi ser i litteratur og 

forskning på dette overordnede nivået i stor grad blir bekreftet av aktørene som 

jobber med kommunikasjon staten. 

 

Det anbefales at det forskes mer på dette feltet for ytterligere innsikt.   
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9. Vedlegg: Samtaleguide 
Begynne med en generell beskrivelse av oppgaven. Forklare spesielt at du har en 

åpen oppgave om intuisjonens reelle rolle i det offentliges virksomhet og at du 

ikke er på jakt etter å arrestere noen for å bruke planverk eller intuisjon feil. 

Fortell også om anonymiteten til informanten og at opptaket vil slettes i forkant. 

(Vurdere forløpende om du skal starte eller begynne med planverket eller 

intuisjonen) 

1. Hvordan definerer du intuisjon? 

(Hva er det?  Hva består det av (mange ulike definisjoner)  Hvordan bruker du 

det?  Er det noe fysisk? Mønstergjenkjenning?) 

2. Hvem tror du er best på å bruke intuisjon? 

(Rangsstigen, Veteraner vs nybegynnere,  Kan alle bruke det? Kan du bruke det? 

Kan de under deg bruke det?) 

3. Har eksperter bedre intuisjon enn andre? 

(Hvorfor?  Hva er ekspertise?  Hva er fallgruvene for ikke-eksperter?) 

4. Hva bruker man intuisjon til? 

(Generelt, men spesielt inn mot: Hurtige avgjørelser, bedre avgjørelser, 

problemløsning, HR/rekruttering, nyskaping, forholdet mellom sjef og undersått) 

5. Når bruker man det? 

(Tidspress, usikkerhet, uklarhet, nye situasjoner (uten forhistorie). Når bruker man 

det ikke?) 

6. Er det noe det ikke passer til? 

7. Hvilke planer har dere? 

(Kommunikasjonsplaner, Issues Management, pressehåndtering (framing, 

subsidiering og agendabygging), krisekommunikasjon, andre planer?) 

8. Følges disse alltid? 

(Hva skjer når de ikke følges, hva utløser følelsen eller avgjørelsen om at man 

ikke kan/bør følge planen?) 

9. Hvem kan endre dem? 

(Rangsstigen) 

10. Hvordan skjer det? 

(Hvem kan komme til deg med et forslag om å endre planen? Kan det basere seg 

på intuisjon? Kan du bruke intuisjon til din sjef?) 

11. Hva er forholdet mellom rasjonalitet og intuisjon? 

(Kan man klare seg uten? ) 
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