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Sammanfattning 

I ambulansyrket hamnar sjukvårdspersonalen i situationer där de möter kritiska patienter. Då 

är det är viktigt att de fattar snabba beslut. Den här studien har undersökt i hur stor utsträck-

ning ambulanspersonal får intuitiva känslor och fattar intuitiva beslut i kritiska lägen. Studien 

har också undersökt i vilken utsträckning ambulanspersonal förlitar sig på magkänslan samt 

hur stor vikt intuition har för yrkeskompetensen.  

Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån Critical Decision Method (Klein 

et al., 1999), en metod grundad i teori kring naturalistiskt beslutsfattande. Resultatet visade att 

ambulanspersonal fattar intuitiva beslut vid varje patientmöte där patienten är i ett kritiskt till-

stånd. Den vanligast förekommande intuitionen var av perceptuellt slag, en så kallad ”klinisk 

blick”. Slutsatsen visade att intuition är av stor vikt för ambulanspersonalens yrkeskompetens 

och att ambulanspersonalen ofta förlitar sig på magkänslan, framför allt vid beslut som rör 

huruvida de bör undersöka och behandla patient på plats eller köra patienten direkt till sjuk-

hus. 
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1. Inledning 

Ambulanssjukvården är den sjukvård som bedrivs från det att en patient hämtas till att den 

kommer till ett sjukhus. Den personal som jobbar på ambulansen är sjukvårdsutbildad och 

arbetet kräver goda kunskaper i medicinsk utrustning, vård av patienter med olika former av 

skador samt bilkörning. Personalen ska omhänderta och vårda patienter från det att de kommit 

i kontakt till dess att de nått sjukhuset.  

Inom ambulansyrket krävs det att personalen kan fatta snabba beslut. Besluten man tar 

kan komma att påverka andras liv, så väl som ens eget. Som personal inom ambulansyrket kan 

man hamna i situationer där man behöver bedöma helhet så väl som detaljer under tidspress. 

Vissa av de beslut som tas blir då intuitiva beslut, där ambulanspersonalen måste handla efter 

känsla snarare än objektiva mätvärden och noggrann analys av situationen. Men intuition är 

inte något som bara uppkommer, utan det är ett resultat av en komplex interaktion av olika 

attribut och undermedvetna processer (McCutcheon & Pincombe, 2000). Erfarenhet, expertis 

och kunskap är några av de delar som påverkar intuitionen. Personlighet, miljö och ens egen 

acceptans om intuition som ett okej ”beteende” är också något som kan inverka. Inom sjuk-

sköterskeyrket pratar man om en klinisk blick då man, ofta utan att undersöka en patient, kan 

ana vilken diagnos patienten har och vilken medicin man bör ge. 

Traditionellt sett har sjuksköterskor pratat om intuition, framför allt som den kliniska blicken, 

men lite dokumentation har gjorts kring intuition och intuitiva beslut vilket också har fått intu-

itionen att ses som opålitlig och ovetenskaplig. Verkligheten och anekdoter kring sjukvård vi-

sar ofta motsatsen, att intuition förbättrar kvalitén på vården (McCutcheon & Pincombe, 

2000). King och Clark (2001) argumenterar för att sjuksköterskor med längre erfarenhet ofta-

re använder sig av intuition när de fattar beslut, än sjuksköterskor med mindre erfarenhet. 

Människor agerar efter ofullständig information och förlitar sig på andra människor, miljön 

och tillgänglig kognitiv heuristik. För att förstå hur människor fattar beslut så behöver man se 

till den kontext där människor tillsammans försöker förstå sig själva och miljön. Det är också 

viktigt att studera människors subjektiva uppfattning om omvärlden, liksom att det är viktigt 

att man tar hänsyn och reflekterar över vilka brister som finns i resultaten (Reiman & Rollen-

hagen, 2011).  

Hur människan fattar beslut har länge varit en stor kognitionsvetenskaplig frågeställ-

ning. Tidigare har det ansetts svårt att studera intuitioner och känslor, men nu lyfts de allt mer 

och inkluderas i forskningen. Genom att förstå de omedvetna processerna kan man komma 
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ytterligare ett steg för att förstå mänsklig kognition. Den här studien har tagit ett litet steg på 

vägen genom att undersöka ambulanssjukvårdares åsikter kring intuitioner och intuitivt be-

slutsfattande samt hur de förhåller sig till begreppet klinisk blick. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien var att genom intervjuer undersöka på vilket sätt ambulanssjukvårdare för-

håller sig till sin magkänsla. Detta genom att ta reda på om personalen själva anser sig vara 

medvetna om att de använder sig av intuition när de fattar kritiska beslut. Studien ämnade 

även se i hur stor uträckning, det vill säga hur ofta, ambulanspersonalen använder sig av dessa 

dunkla processer samt om personalens olika erfarenhet påverkar om de använder sig av mag-

känslan eller inte.  

1.2 Frågeställningar 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

- I hur stor utsträckning upplever ambulanspersonal att de får 

magkänsla/intuition/klinisk blick i kritiska situationer?  

 

- I hur stor utsträckning lyssnar ambulanspersonal på magkänslan/intuitionen/den 

kliniska blicken när de fattar kritiska beslut?  

 

- Skiljer sig användningen av magkänslan/intuitionen/den kliniska blicken åt hos 

ambulanspersonal med mer eller mindre erfarenhet? 

 

1.3 Avgränsningar  

Arbetet avgränsas till en arbetsplats på ett stort ambulansföretag i Mellansverige. Fokus i stu-

dien ligger på den subjektiva uppfattning ambulanspersonalen har på hur de använder sin intu-

itiva förmåga för att fatta beslut. Besluten berör enbart kontexter där läget har varit mer kri-

tiskt, det vill säga en situation där ambulanspersonalen själva bedömt läget som kritiskt. Ex-

empel på en mer kritisk situation skulle kunna vara ökad tidspress eller allvarlig skada på pa-

tient. Detta undersöks genom kvalitativa intervjuer.  

Arbetet omfattar inte ledningen i organisationen eller några andra organisationer i vård-

kedjan, som SOS-alarm eller sjukhus. Studien berör enbart ambulanspersonalens väg från ut-

ryckningscentralen till larmplatsen och sedan vägen till sjukhus. Studien har en induktiv an-

sats och försöker alltså inte styrka en teori. Istället utgår studien från tidigare forskning som 

ramverk för att lättare kunna förstå hur ambulanspersonalen uppfattar magkänslosituationer. 
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1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en beskrivning av ambulansyrket och ambulansverksamheten samt hur 

verksamheten måste förhålla sig till krav från Landsting, Socialstyrelsen och Trafikförord-

ningen. Därefter följer ett teoretiskt ramverk som tar upp relevant forskning kring beslutsfat-

tande och intuition. Teorin som ligger till grund för studiens metod, Recognition-primed Deci-

sion Making (Klein et al., 1999), beskrivs och därefter metoden, Critical Decision Method 

(Klein et al., 1989). I metodavsnittet beskrivs också hur intervjuerna gick till och hur det in-

samlade datamaterialet analyserades. Följt av metoden redovisas det sammanställda resultatet 

och efter det kommer en resultatdiskussion samt slutats.  

 

1.5 Definitioner av Begrepp 

I tabell 1 definieras de begrepp som används i rapporten. Alla utom de sista fem i tabellen är 

hämtade ur socialstyrelsens föreskrifter för ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10). De övriga 

fem begreppen definierades för att underlätta läsningen av den här rapporten.  

 

Tabell 1: Definitioner av begrepp 

 

ambulans transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och 

transport av sjuka och skadade 

ambulanssjukvård hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i 

eller i anslutning till ambulans 

ambulanssjukvårdare innefattar undersköterska med spetskompetens inom 

ambulanssjukvård 

ambulanssjuksköterska  innefattar sjuksköterskor med spetskompetens inom 

ambulanssjukvård 

ambulanspersonal  innefattar både undersköterska med spetskompetens inom 

ambulanssjukvård samt sjuksköterska med spetskompetens inom 

ambulanssjukvård. 

vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- 

och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller 

kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) eller annan juridisk 
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person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och 

sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare) 

utlarmning när ambulanspersonalen åker ut på ett uppdrag 

prehospital 

akutsjukvård 

omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus 

vårdenhet organisatorisk enhet inom hälso- och sjukvården som tillhandahåller 

hälso- och sjukvård 

expert ambulanspersonal med mer än 5 års erfarenhet 

novis ambulanspersonal med mindre än 5 års erfarenhet 

kritiska situationer situationer i fält som ambulanspersonalen upplevt som kritiska i 

förhållande till andra uppdrag 

lasta patient när ambulanspersonalen lägger över patient i ambulans 

klinisk blick när ambulanspersonalen ser en sjuk patient och känner i vilket 

tillstånd patienten är samt vad som bör göras för patienten 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden följer en översikt av ambulansverksamheten. Först beskrivs hur en utlarmning 

brukar gå till samt en beskrivning av de prioritetsgraderingar som ambulanspersonalen måste 

förhålla sig till. Bakgrunden tar också upp de två yrkesroller som finns i en ambulans (sjuk-

sköterska och undersköterska), samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som finns. 

2.1. Ambulans i Sverige 

Ambulansvården i Sverige är idag bedriven av privata aktörer på uppdrag av vårdgivare i re-

spektive kommun. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) så har varje landsting 

ansvar för att ambulanssjukvården sköts av en ändamålsenlig organisation. Alarmering, priori-

tering och dirigering sköts av företaget SOS-Alarm Sverige AB som tillsammans med sjuk-

hus, samordnande landsting och ambulans tillhör den vårdkedja som ska ge säker vård för pa-

tient.  

Utlarmning 

Innan larmet om att någonting allvarligt har hänt kommer till ambulanscentralerna går larmet 

via SOS-alarm Sverige AB. Larmen rangordnas av personalen på SOS-alarm efter den priori-

tetsgrad som regleras efter ”Socialstyrelsens krav för ambulanssjukvård, (SOSFS 2009:10). 

Det finns tre typer av prioriteringar vid en ambulansutryckning och ambulanspersonalen mås-

te förhålla sig till den prioritet larmet har när de åker ut på uppdrag. Det finns tre olika typer 

av prioritetsordningar: 

Prio 1: Innefattar akut livshotande symptom. Då skall ambulanserna vara på 

plats inom 10 minuter i 75 % av fallen enligt Landstingets kravspecifikation. 

Ambulansen bör vara ute ur ambulanscentralen inom 90 sekunder. 

Prio 2: När symptomen är akuta, men ej livshotande så måste ambulansen nå 

platsen inom 30 minuter i 95 % av fallen. Ambulansen bör lämna ambulanscen-

tralen inom 180 sekunder. 

Prio 3: Ej brådskande ambulansuppdrag. Ett prioritet 3-fall bör även ambulansen 

nå plats inom 30 minuter, men endast i 90 % av fallen. Ambulansen bör lämna 

ambulanscentralen inom 180 sekunder. 
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När en ambulans rycker ut så kan den begära fri väg i trafiken. Enligt Trafikförordningen 

(1998:1276) så kan föraren av en ambulans i trängande fall kräva fri väg genom att ge signal 

med de larmanordningar som finns på fordonet (blåljus). Den ambulanssjuksköters-

ka/ambulanssjukvårdare som kör är dock skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet. Det ställer 

krav på personalen, att de är uppmärksamma och kör säkert, samtidigt som de jobbar mot 

klockan och behöver komma till larmplatsen i tid.  

En ambulans är alltid bemannad av två personer. Det finns traditionellt två yrkesroller 

där en alltid måste vara legitimerad sjuksköterska. Den andra personen i bilen är ofta en am-

bulanssjukvårdare (undersköterska) men ambulansen kan även vara bemannad av två ambu-

lanssjuksköterskor. Personal i bilen ska ha spetskompetens inom ambulanssjukvård, det re-

kommenderas men är inget officiellt krav. Den legitimerade sjuksköterskan skall utföra speci-

fik omvårdnad och behandling. Ambulanspersonalen behöver även ha goda kunskaper i 

svenska språket, i tal och skrift. Det krävs också god kunskap om områdets geografi, till ex-

empel adresser och färdvägar. Personalen behöver även ha kunskap om sjukvårdens struktur 

och organisation.  

 

Ledningsroller 

Vid en allvarligare olycka så tar ambulanspersonalen olika ledningsroller. En person kan ha 

flera roller, beroende på olyckans omfattning och vilka som är inblandade i olyckan. (Rüter et 

al., 2006). De fyra vanligaste rollerna för sjukvårdspersonal vid allvarlig händelse är sjuk-

vårdsledare, medicinskt ansvarig, stab och vårdutförare. Sjukvårdsledaren är den formella 

chefen. Den har ansvar för säkerhet, resurs, samverkan och kommunikation. Inom ambulans-

sjukvården så är det den ambulans som är först på olycksplatsen som får rollen som sjuk-

vårdsledare. Den person som är medicinskt ansvarig är ofta den person med högst utbildning, 

vilket vanligtvis blir sjuksköterskan i den första ambulansen. Personen som benämns som stab 

är ofta den som har närmast kommunikation med sjukvårdsledaren och den medicinskt ansva-

rige. Vårdutförare är de som jobbar direkt ute på plats. De rollerna kan även tas av både sjuk-

vårdsledare och medicinskt ansvarig. 

 

Utrustning och Samverkan 

När en ambulans åker på uppdrag så ska den vara utrustad för att hantera olika typer av 

olycksplatser. Det kan variera stort vilken utrustning som behövs vid en utryckning men am-

bulanserna skall vara utrustade så att personalen kan hantera minst två uppdrag utan att behö-
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va komplettera sin utrustning. På sjukhusets akutmottagning kan ambulanspersonalen 

komplettera med läkemedel och sjukvårdsmaterial. De har även material på ambulanscentra-

len, men ingen plats för läkemedel. Exempel på kontroller som ambulanspersonalen tar är 

blodtryck, pulsmätning, och EKG. Ambulanspersonalen kan även ge patienter dropp och 

smärtstillande medel. Ambulanserna ska även vara utrustade för kontakt med larmcentralen 

och övriga samarbetspartners (polis, räddningstjänst, övrig sjukvård). Det måste finnas mobil-

telefon och möjlighet att vara ansluten till landstingets IT-nätverk för journaldokumentation 

och registrering/rapportering vid allvarlig händelse.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska ramverk. Avsnittet börjar med en introduk-

tion till forskning kring beslutsfattande. Sedan beskrivs sätt att se på begreppet intuition samt 

en redovisning av den teori som ligger till grund för studiens metod. 

3.1 Introduktion till Beslutsfattande 

I teorier kring rationellt beslutsfattande har känslor ofta exkluderats i modeller av mänsklig 

kognition. De har setts som okontrollerbara processer som inte går att mäta och inom den 

kognitionsvetenskapliga forskningen så har fokus istället varit på människans rationella tän-

kande. Trots att vetenskapen i stor uträckning ignorerat känslor så är vi människor medvetna 

om att emotioner påverkar oss när vi fattar beslut. I vardagligt tal kan man använda metaforer 

som ”jag gick på min magkänsla” eller ”han krossade mitt hjärta” där beslut och handlingar 

kopplas till en kroppslig inverkan. Epstein (1994, s. 710) skriver i sin artikel om emotioners 

påverkan på människan: “The transformation that occurs in people's thinking when they are 

emotionally aroused provides a dramatic illustration of a very different way of thinking from 

the way people think when they are unemotional.” Vi är alla i någon mån medvetna om att 

känslor spelar roll.  

De modeller som behandlar beslutsfattande har traditionellt varit av dualistiskt slag där 

de skiljt på två sätt att fatta beslut. Det första sättet är det rationella, där beslutet är kontrolle-

rat, analytiskt och medvetet. Det andra sättet är mer känslobaserat, intuitivt, automatiskt och 

omedvetet (Epstein, 1994). Följande avsnitt beskriver intuition som begrepp samt och hur det 

intuitiva beslutsfattandet kan kopplas till teorier kring känslor och erfarenhet.  

 

3.2 Intuition 
 

”There are as many meanings for the term intuition as there are people using it.” 

(Betsch, 2008, s. 3) 

 

Intuition är ett svårdefinierat begrepp. Forskare vill och försöker svara på frågan om vad en 

intuition är och hur den uppkommer, men det är inte helt lätt. Vissa fokuserar på intuitionen 

som en källa till kunskap, medan andra föreslår att det är en process, där de likställer intuition 

med automatisk eller implicit kunskap. Det finns också de som har ett systemiskt sätt att se på 

intuition och som föreslår att det är en distinkt förmåga i det mänskliga sinnet (Betsch, 2008).  
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Betsch (2008) definition på intuition är baserad på modellen om två typer av beslutsfattande 

system. Intuitioner styrs automatiskt på en omedveten nivå vilket skiljer intuitioner från med-

vetna tankeprocesser. Input är till största del baserad på kunskap lagrat i långtidsminnet. I för-

sta hand har tankeprocessen blivit förvärvad via associativ inlärning. Output kommer som en 

känsla vilket kan fungera som bas för beslutsfattandet. Teorier kring hur känslor influerar be-

slutsfattandet beskrivs under rubrik 3.3.  

Alla omedvetna processer behöver inte nödvändigtvis vara intuitiva. Enligt Betsch (2008) ska 

inte automatiska processer som till exempel reflexer räknas som intuitioner. Detta eftersom de 

inte är grundade i tidigare kunskap lagrat i långtidsminnet. På samma sätt kan inte heller alla 

typer av känslor inkluderas under begreppet intuition, till exempel en fysisk känsla i form av 

en smärta. Båda exemplen är beroende enbart av situationen vilket exkluderar dem från defi-

nitionen av en intuition (Betsch, 2008). Men allt som är format av tidigare kunskap och som 

lagrats i långtidsminnet kan inte heller inkluderas som intuitioner. Skillnaden mellan en tidi-

gare erfarenhet och en intuition kan identifieras genom vilken utkomst (output) som ges. En 

tidigare erfarenhet visas som en mental representation medan intuition är endast en känsla. 

Det skiljer sig också när man tittar på vilka processer som ligger bakom. Vid medvetet be-

slutsfattande använder hjärnan en sekventiell strategi medan de omedvetna processerna bear-

betas parallellt vilket gör att hjärnan automatiskt kan hantera större mängder information 

(Betsch, 2008). Betsch argumenterar för att omfattningen av intuitioner är större än traditio-

nella teorier visar. Nedan görs två uppdelningar som förklaringsmodeller till intuition där den 

ena är mer känslobaserad och den andra mer erfarenhetsbaserad. 

3.3 Känslobaserad Intuition 

Beslutsfattande har allt mer blivit ett ämne för neurovetenskaplig forskning. Genom att bland 

annat titta på patienter med hjärnskador och undersöka hur olika delar av hjärnan bidrar till 

olika mentala funktioner så har den neurologiska forskningen börjat kartlägga de neurala pro-

cesser som utför lyckade och misslyckade beslut.  

The somatic markers hypothesis beskrivs som en möjlig förklaringsmodell till det käns-

losvall som kopplas till intuitiva beslut (Damasio, 1994). I de fall där utfallet av ett visst be-

slut är osäkert så kan emotioner i form av kroppsliga tillstånd leda personer i beslutsfattandet. 

Dessa kroppsliga tillstånd markerar en viss handling som fördelaktig eller ofördelaktig. När 

sedan ett beslut ska fattas och en handling tidigare markerats så reaktiveras kroppstillståndet 

och personen får en magkänsla för ett visst beslut. Det kroppstillstånd som aktiverats när den 
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somatiska markören kopplats till ett beslut kan vara representerade i hjärnan på två sätt. Det 

kan dels vara på en kortikal nivå, vilket ger en medveten ”magkänsla” och en vilja som är 

kopplad till ett specifikt beteende. Det andra alternativet är på en subkortikal nivå, där valet av 

handling sker helt omedvetet (Naqvi et al. 2006). 

Kovordanyi och hennes kollegor beskriver, liksom Betsch (2008), hur de två beslutsfat-

tande systemen (det analytiska och det intuitiva) arbetar parallellt (Kovordanyi et al., 2012). 

Artikelförfattarna argumenterar för att känslor alltid influerar de två systemen och påverkar 

därmed vilka beslut som fattas. Hur starkt känslorna påverkar avgörs av olika faktorer. Bland 

annat så aktiveras positiva eller negativa känslor genom igenkänning av en situation, beroende 

på de erfarenheter man har. Tidspress är ett exempel på en annan faktor som påverkar känslo-

processerna. Även mängden information som beslutsfattaren behöver ta in samt eventuella 

förändringar som sker snabbt, är två andra. Vid en kritisk situation blir de signaler som aktive-

ras snabbast avgörande för beslutet. Dessa är de igenkännande signalerna vilket gör att det 

analytiska tänkandet kommer i bakgrunden och det emotionella påslaget ökar. 

Kovordanyi et al. (2012) beskriver tre punkter som kan påverka beslutsfattandet mot det 

ena eller andra systemet. Det första är kognitiv kontroll (cognitive control), där kontrollmeka-

nismer som verbalisering och selektiv uppmärksamhet gör att processerna sekvenseras och 

igenkännande processer dominerar beslutsfattandet. Det andra är framträdande situationsbase-

rade ledtrådar (saliency of situational cues), som påverkar vilket system som dominerar ge-

nom att olika ledtrådar motsäger varandra vilket ökar det analytiska systemets påverkan. Det 

tredje och sista exemplet på vad som påverkar beslutsfattandet är huruvida det är en expert 

eller novis som fattar beslutet. Noviser har inte har lika många situationsbaserade ledtrådar att 

tillgå i minnet eftersom de har mindre erfarenhet, vilket ger mer tid till de analytiska proces-

serna att aktiveras och delta i beslutsprocessen. 

 

3.4 Erfarenhetsbaserad Intuition 

Att intuitioner är baserade på omedvetna processer, parallell bearbetning och genomsökning 

av bland annat långtidsminnet stödjs också av ett naturalistiskt sätt att se på beslutsfattande. 

Ledande inom det naturalistiska forskningsområdet är Klein och hans kollegor som studerat 

människors beslutsfattande i naturliga kontexter. De har genomfört studier på bland annat 

brandmän och sjukvårdspersonal för att ta reda på hur de fattar beslut, framför allt i kritiska 

lägen. Teorin som utvecklats kallas Recognition-Primed Decision Model. Den väver ihop två 

beslutsfattandeprocesser: hur beslutsfattare bedömer situationen och känner igen vilka hand-
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lingar de bör utföra, samt hur de utvärderar handlingen genom att föreställa sig den. (Klein, 

1999). Istället för att som i de analytiska modellerna om beslutsfattande väga flera alternativ 

mot varandra så sker beslutsfattandet automatiskt och instinktivt. Klein beskriver i boken 

”Sources of Power” (1999, s. 17) hur brandmän kan förstå en situation direkt och veta hur de 

ska handla: ”The commanders’ secret was that their experience let them see a situation, even a 

nonroutine one, as an example of a prototype, so they knew the typical course of action right 

away.” 

Beslutsfattare känner igen en situation som välbekant. De förstår vilka typer av mål (go-

als) de borde ha så att de prioriterar rätt. De förstår också vilka ledtrådar (cues) som är viktiga, 

så att de inte tar in överflödig information. De vet vad de kan förvänta sig ska hända (expec-

tancies), så att de kan förbereda sig och uppmärksamma förändringar utan att överraskas. 

Vana beslutsfattare vet också vilka reaktioner som är typiska i en given situation. Genom att 

känna igen en situation så känner de också igen möjliga handlingar (actions). Igenkänningen 

av mål, ledtrådar, förväntningar och möjliga handlingar är alla en del av vad som menas med 

att känna igen en situation och bygga upp en situationsuppfattning (situation assessment). 

Förväntningarna används av beslutsfattaren för att förklara situationen. Ibland kan förvänt-

ningarna uttryckas i form av relevanta ledtrådar och då vänder sig beslutsfattaren till ledtrå-

darna för att antingen bekräfta eller motbekräfta förväntningarna, vilket i sin tur kan förändra 

vilka mål beslutsfattaren har. Relevanta ledtrådar underlättar alltså beslutsprocessen.  

I forskning kring naturalistiskt beslutsfattande skiljer man på experter och noviser. En-

ligt Klein (1999) är det experterna som oftast använder sig av den här typen av mental simule-

ring där de känner igen en situation. Eftersom igenkännandet sker omedvetet och beslutet om 

vilken handling som ska väljas sker utan att beslutsfattaren medvetet väger alternativ mot var-

andra, så har RPD-modellen istället valt att fokusera på situationsuppfattningen, beslutsfatta-

rens situation assessment (Klein et al. 1989).  

Det finns två viktiga processer hos expertbeslut, dessa är schematisering och automati-

sering. (Sternberg, 2009). Genom att utföra en handling många gånger byggs rutiner upp och 

minimerar användandet av medveten kontroll. Experter kan skifta mellan att använda det pro-

blemlösande arbetsminnet eller långtidsminnet. Noviser, å andra sidan, använder arbetsminnet 

och försöker hålla många delar av ett problem tillgängligt. Detta leder i sin tur till att noviser 

inte kan övervaka sina framsteg mot att lösa ett problem eftersom de har mindre arbetsminne 

tillgängligt. 

För att analysera beslutsfattande processer hos experter har ett flertal metoder utvecklats 

med grund i modellen om igenkännande beslutsfattande (RPD-modellen). Den vanligaste me-
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toden heter Critical Decision Method (CDM). Metoden är utvecklad av Klein och hans kolle-

gor för att undersöka beslutsfattande hos yrkesgrupper som hamnar i kritiska situationer. För 

analys av de data som samlas in av CDM finns ett flertal analysmetoder, också de utvecklade 

av Klein och hans kollegor. Situation Assessment Recod (SAR) är en av dem där man ser si-

tuationsuppfattning som centralt för att förstå expertens förmåga att se samband i en komplex 

situation (Klein et al., 1989). Mer om SAR beskrivs under rubrik 4.5. 
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4. Metod  

I metodavsnittet motiveras val av metod och de etiska aspekter studien tog hänsyn till. Det 

följer även en beskrivning av hur urvalsprocessen gick till samt på vilket sätt datamaterialet 

analyserades. 

4.1 Val av metod 

För att komma åt en arbetsplats där experter liksom noviser fattar kritiska, snabba beslut, 

tycktes ambulanssjukvården vara ett bra val. Där jobbar personalen mot klockan efter priorite-

ringsgrader och de behöver ta hänsyn och fatta beslut som kan vara avgörande för kritiska pa-

tienters tillstånd. Ambulanssjukvården är ett yrkesområde som är problematiskt att observera i 

fält, speciellt om man vill observera beslutsfattande och framför allt kritiska beslut. Eftersom 

ambulanspersonal inte har kritiska patienter varje arbetspass, så var det inte ett alternativ att 

följa med och vänta på att en kritisk incident skulle inträffa. Problemet löstes genom att istäl-

let undersöka de situationer som var av intresse genom en retrospektiv intervjumetod.  

Critical Decision Method (CDM) är som tidigare nämnt en metod som använts för att 

undersöka beslutsfattande och expertkunskap hos yrkesgrupper som är involverade i kritiska 

situationer. Metoden är speciellt fokuserad på de händelser som går utanför rutinarbete, där 

tidspress, hög informationsbelastning och föränderliga förhållanden gör situationen kritisk 

(Klein, 1989). För ambulanspersonalen är föränderliga förhållanden vardag, men just kritiska 

situationer är inte något de möter vid varje patient. Därför var metoden ett bra val då den gick 

att anpassa till just de situationer där ambulanspersonalen använt sin magkänsla. Metoden gav 

utrymme för deltagarna att ge sin subjektiva uppfattning om situationer och kritiska beslut. 

4.2 Urval av data 

För att hitta deltagare till studien användes bekvämlighetsurval. Deltagarna utgjordes av 

ambulanspersonal från en större stad i Mellansverige, som tillfrågats att frivilligt ställa upp på 

intervju utanför sin arbetstid. Nio stycken intervjuer genomfördes och varierade i längd mel-

lan 15 minuter och 50 minuter. Deltagarna var mellan 25 år och 65 år gamla och hade jobbat 

mellan 2 och 30 år inom ambulansverksamheten. Fyra av deltagarna hade jobbat fem år eller 

mindre, medan fem deltagare hade jobbat över fem år. Två av deltagarna var kvinnor och sju 

deltagare var män. Tre deltagare var ambulanssjukvårdare (undersköterskekompetens) medan 

de övriga sex var ambulanssjuksköterskor. Vilken yrkesgrupp deltagarna i studien tillhörde 

ansågs inte av vikt i analysen eftersom erfarenhet var fokus i studien.Intervjuperioden pågick 
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under två veckors tid. Intervjuerna genomfördes innan ambulanspersonalen gått på ett arbets-

pass, vilket var antingen klockan 9.00 på morgonen för de som arbetade dagpass, eller runt 

klockan 16.30 på eftermiddagen för den ambulanspersonal som skulle arbeta kvälls- och natt-

pass. 

4.3 Samtyckesavtal 

Inledande fick deltagarna fylla i ett samtyckesformulär där de angav sin ålder, sitt kön, befatt-

ning samt antal år de arbetat inom ambulansorganisationen. Deltagarna fick en kort samman-

fattning av studiens syfte, samt information om intervjuns längd. Deltagarna fick även skriva 

på och bekräfta att de både skriftligt om muntligt fått information om att de deltog anonymt, 

att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när helst de ville och att det datamaterial som 

samlades in skulle användas endast i forskningssyfte. Deltagarna godkände även att intervju-

erna spelades in genom underskriften på samtyckesavtalet. Det datamaterial som hanterades 

sammanställdes på så sätt att ingen personlig information kan avslöja identiteten hos deltagar-

na eller de patientfall de berättade om.  

4.4 Critical Decision Method 

För att samla in data till studien har intervjuer genomförts utifrån metoden Critical Decision 

Method (CDM). CDM är en semistrukturerad intervjumetod som grundas i modellen om 

igenkännande beslutsfattande, RPD-modellen (se punkt 3.3). Metoden är den bäst dokumente-

rade och mest frekvent använda av de analysmetoder som berör kognitiva uppgifter med ut-

gångspunkt i naturalistiskt beslutsfattande (Roth, 2008). En CDM-intervju delas upp i fem 

delmoment. Det första delmomentet går ut på att deltagaren själv ska välja ut och beskriva en 

kritisk händelse i mer generella termer innan deltagaren i de senare momenten får följdfrågor 

om händelsen och intervjun går ner mer på djupet. Frågor kring en specifik händelse ger mer 

användbar information (Klein et al, 1989). Intervjutekniken har både öppna frågor och direkta 

frågor för att hitta en balans där det finns utrymme för intervjuledaren att ställa följdfrågor 

och samtidigt identifiera beslutspunkter. 

 

Delmoment 1 – Intervjuledaren ber deltagaren att välja en händelse/incident som varit speci-

ellt kritisk. Händelsen ska vara relevant för det man vill undersöka.   
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Delmoment 2 – Man behåller en ostrukturerad redogörelse av händelsen genom att be deltaga-

ren att berätta vad som hände. Under tiden den intervjuade berättar gäller det att inte avbryta 

eftersom målet blir att få en så komplett bild av situationen som möjligt.  

Delmoment 3 – Konstruera tidslinjen för händelsen. Genom att fråga om detaljer så försöker 

intervjuledaren att fylla i eventuella luckor i berättelsen. Genom detaljbeskrivningarna så kan 

man rekonstruera tiden det tog att utföra delmomenten i berättelsen.  

Delmoment 4 – Identifiera var den intervjuade tog beslut. Beslutspunkter kan identifieras på 

olika sätt. Det kan dels vara uppenbart att deltagaren till exempel säger något i stil med: ”jag 

tog beslutet att...”. Då är det lätt att identifiera en beslutspunkt, men så är inte alltid fallet. En 

beslutspunkt kan identifieras om beslutsfattaren håller med om att det fanns andra möjliga 

handlingar och att någon med mindre erfarenhet skulle handlat på ett annat sätt. Andra gånger 

kan deltagaren ha fattat ett beslut, men personen såg inte sig själv ta ett beslut vid det tillfället, 

då blir det svårare att identifiera men det kan underlättas genom frågor i delmoment 5. 

Delmoment 5 – Berör beslutspunkterna genom följdfrågor. Här frågar man på vilket sätt del-

tagarna fattade besluten med hänsyn till det man vill undersöka. 

 

4.5 Analys av Data 

Intervjuerna ljudinspelades och grovtranskriberades under arbetets gång. Det insamlade data-

materialet kodades enligt två analysmetoder. Den första metoden, Situation Assessment Re-

cord (SAR) användes för att identifiera hur och när deltagarna fattade intuitiva beslut. Ana-

lysmetoden är anpassad till resultat från CDM och den har utvecklats av Klein och hans kol-

legor (Klein et al., 1989). Den andra analysmetoden som användes var meningskoncentrering. 

Den fungerade som ett komplement för att sammanställa övrig relevant information som be-

rörde frågeställningarna. 

Genom SAR kan man analysera en händelse genom att identifiera kritiska beslutspunk-

ter. Först beskrivs en situationsuppfattning där möjliga mål, förväntningar och ledtrådar iden-

tifieras. Genom analysmetoden kan man se den förändring som sker vid utförandet av en 

handling, vilket sammanställs i tabeller. De informativa och perceptuella ledtrådarna som be-

slutsfattarna använder sig av när de utför en viss uppgift beskrivs och de beslutspunkter där 

deltagaren valde ett alternativ framför ett annat skrivs upp i tabellen. På så sätt kan man jäm-

föra olika personer och hitta likheter och skillnader i beslutsprocesserna. Eftersom CDM an-

passades efter identifiering av intuitiva beslutspunkter så anpassades även SAR till detta. 
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Identifieringen av intuitiva beslutspunkter och intuitiv situationsuppfattning var i huvudfokus. 

I analysen delades situationsuppfattningarna upp i två delar, situationsuppfattning 1 och 2. De 

skiljer sig åt i var ambulanspersonalen befann sig. I situationsuppfattning 1 befann sig perso-

nalen fortfarande i bilen på väg till larmplatsen och i tabellerna beskrivs de mål, förväntningar 

och ledtrådar som hör till den situationsuppfattningen. I situationsuppfattning 2 har ambu-

lanspersonalen kommit till själva platsen och sett patienten vilket (ofta) gav nya mål, förvänt-

ningar och ledtrådar. Alla händelser som deltagarna i studien beskrev delades upp i tabeller 

enligt SAR och exempel på tabeller redovisas i resultatdelen. 

Meningskoncentrering användes för att kunna sammanställa deltagarnas syn på intuitiva 

beslut och hur ofta de generellt använde sig av intuition. Enligt metoden kortas meningar ner 

för att man ska få en översiktsbild av innehållet (Kvale, 2009). I den här studien valdes de 

meningar som var relevanta för att dels besvara frågeställningarna och dels för att beskriva 

ambulanspersonalens åsikter kring intuitioner. De koncentrerade meningarna strukturerades 

upp under lämpliga rubriker och sammanställdes sedan till flytande text.  

Resultatet i studien är av subjektivt slag. Självrapporterande metoder är rika på informa-

tion och det är av stor vikt att omfamna subjektivitet kring beslutsfattande. Däremot kan man 

argumentera för reliabilitetsproblem i studien, att semistrukturerade intervjuer är opålitliga. 

Den är möjligt att deltagarna använt en så kallad ”hindsight bias”, där de sett händelsen retro-

spektivt och trott att de kan se allt som ledde till ett visst utfall, fast de inte kunde det (Stern-

berg, 2009).  I den här typen av metod går det inte att bortse från de nackdelar retrospektiva 

intervjuer ger, men däremot kan man tydliggöra dem och ta hänsyn till nackdelarna inför 

eventuella generaliseringar av resultatet. Klein beskriver bristen i CDM så här: “Granting that 

self-report methods are imperfect, they are still a rich source of data for generating hypotheses 

and testing proposed models” (Klein et al., 1989, s. 465). Med andra ord så finns nackdelar 

med kvalitativ metod, till exempel subjektiviteten och bristen i kvantitet vilket gör datamate-

rialet svårt att generalisera. Däremot överväger fördelarna, ett rikt datamaterial och insikt i 

deltagarnas subjektiva bedömningar ger god insikt för att skapa hypoteser och testa modeller.  
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5. Resultat  

Resultatavsnittet inleds med en beskrivning av fyra kategorier som berör fyra olika former av 

intuition. Utav de sjutton kritiska händelser som intervjudeltagarna beskrev så kategoriserades 

tretton av dessa som ”perceptuell intuition”, vilket också kan beskrivas som ”klinisk blick”. 

De övriga incidenterna behandlade andra former av intuition. Några personer beskrev en in-

tuition där de insett först efter patientmötet att något inte var som det skulle, detta kommer att 

refereras till som retrospektiv intuition. En tredje kategori beskriver intuitiva känslor som leds 

av fördomar, fördomsbaserad intuition. Sist beskrivs en intuitiv situationsuppfattning, där 

handlandet styrs av en intuitiv känsla kring ambulanssjukvårdarens kontroll över situationen. 

Utifrån meningskoncentreringen delades resultatet in ytterligare fyra huvudområden. 

Dessa berör intuitionens roll för ambulanspersonalens yrkeskompetens, informationshantering 

och kunskap vid utryckning, vilken syn deltagarna har på erfarenhet samt intuitionens tillför-

litlighet. 

5.1 Perceptuell intuition 

Intervjuerna visade att alla ambulanssjukvårdare/ambulanssjuksköterskor som deltog i studien 

känner en intuitiv känsla vid möte med en kritisk patient. De deltagare som refererar till käns-

lan som en klinisk blick beskriver det som förmågan att kunna läsa av en patients tillstånd 

utan objektiva mätvärden. Ambulanspersonalen kan se i vilket tillstånd en patient är och vik-

tigast av allt, hur pass kritiskt läget är för patienten. Ambulanssjukvårdaren/sjuksköterskan 

kan därefter anpassa vad han eller hon beslutar att göra efter hur personen bedömer läget. En 

klinisk blick är en snabb, intuitiv bearbetning av perceptuell information. Patientens utseende 

är alltid det som beskrevs i samband med att en deltagare nämnde känslan som den kliniska 

blicken. Exempel på perceptuell information (ledtrådar) kunde vara att patienten var askgrå i 

ansiktet, hade svårt med andningen eller väldigt hukad hållning. Den kliniska blicken basera-

des helt på vad deltagaren såg, alltså den perceptuella information som deltagaren fick i möte 

med patient. Klinisk blick kan alltså beskrivas som en form av perceptuell intuition. 

De flesta deltagare beskrev att de känner perceptuell intuition direkt när de ser patien-

ten, inom de första sekunderna. Några deltagare beskrev att de får en intuition inom några mi-

nuter. En deltagare beskriver hur intuitionen kommer genom att man observerar patienten från 

topp till tå, men att bedömningen fortsätter då man sedan hälsar på patienten med en hand-

skakning och när man pratar med patienten. Just det samtalet nämner flera deltagare som väl-
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digt viktigt, att de får ytterligare en bekräftelse om patientens tillstånd. En annan deltagare 

beskriver sin patientbedömning i steg och bryter ned de moment som gör att deltagaren be-

dömer en patient:  

 (…) pratar patienten då andas man 

 (…) då drar du slutsatsen att då funkar antagligen hjärtat också  

 och pumpar runt blod så att du får syre i kroppen 

 (…) känner jag pulsen i handleden 

ah då har jag ett tryck som räcker för att dra runt blodet i 

kroppen (…) 

 

Två deltagare sade att de fick en intuitiv känsla först när de började intervjua patienten medan 

de övriga elva beskrev att de fick känslan direkt inom de första sekunderna. Så här beskriver 

en deltagare sin situationsuppfattning: 

 (…) då på nåt vis så så ser man ju  

 och upplever en totalupplevelse på de första fem sekunderna 

 som är avgörande för hur man hanterar hela situationen sen (…) 

Det var olika fördelat hur deltagarna valde att hantera situationen. I elva av fallen var det väl-

digt bråttom, medan det i ett undantagsfall var lugnt, eftersom intuitionen sade att patienten 

inte mådde så dåligt som patienten själv trodde. I ett övrigt fall handlade det inte heller om att 

patienten var i ett kritiskt läge i behov av akut hjälp, utan att problemet var mentalt. I de flesta 

fall när deltagarna beskrev en perceptuell typ av intuition så beskrevs den direkt vid mötet 

med patienten. Två av deltagarna fick, förutom vid mötet, även en perceptuell intuitiv känsla 

när patientens tillstånd plötsligt förändrades. Detta är liksom i de första fallen exempel på per-

ceptuell intuition eftersom de ledtrådar som angavs också var baserade på patientens utseende. 

I elva patientfall beskrev ambulanssjukvårdarna att det var riktigt bråttom när de mötte patien-

ten. Sex av deltagarna valde att kontrollera några parametrar innan de åkte till sjukhuset. I fem 

av fallen var läget så pass kritiskt att de valde att gå på sin intuitiva känsla och lasta patienten 

direkt utan att kontrollera några parametrar.  

I analysen identifierades ett antal beslutspunkter som var gemensamma för de olika in-

cidenterna. Så här kan ett typiskt scenario med perceptuell intuition se ut när ambulansperso-

nalen beslutade att inte ta några mätvärden: 

 Situationsuppfattning 1 

 ledtrådar/kunskap: information från display i bilen 

 förväntningar: eventuellt fördomar om patient  

 mål: undersöka patient  
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 Situationsuppfattning 2 

ledtrådar/kunskap: observation av patient (ansiktsfärg, andning) 

 förväntningar: att det är bråttom, väldigt sjuk patient 

 mål: snabbt till sjukhus 

 beslutspunkt 1: att inte ta några mätvärden på plats 

 beslutspunkt 2: lasta patient  

 beslutspunkt 3: åka snabbt till sjukhus 

När en ambulanssjukvårdare/ambulanssjuksköterska får en perceptuell intuition förändras 

förväntningen om patientens tillstånd. De ledtrådar de ser i mötet med patienten påverkar för-

väntningen, vilket i sin tur också förändrar deras mål. Målet kan gå från att ta reda på patient-

tillstånd till att läget har blivit kritiskt och de beslutar att snabbt ta en patient till sjukhus. Be-

slutspunkt 1 i exemplet ovan är ett beslut som fattas utifrån de ledtrådar och förväntningar de 

fått från den perceptuella intuitionen. Eventuellt behöver inte förväntningarna förändras bero-

ende på om de i situationsuppfattning 1 har fördomar om patient eller inte, se avsnittet om 

fördomsbaserad intuition för ytterligare beskrivning.  

Vid beslutet att mäta parametrar på plats eller lasta patient direkt nämnde flera deltagare 

att det handlar om en avvägning. Det beror helt enkelt på ambulanspersonalens kliniska be-

dömning av patienten. Ofta behöver de resonera kring huruvida de kan ge patienten vård i 

ambulansen eller inte. Till exempel kan det vara viktigt att sätta nål och dropp innan ambulan-

sen kör iväg, men blodtryck kan mätas under färden. Bedömningen rör även hur långt det är 

till sjukhus. Är det kort till sjukhus kan det vara bättre att personalen på akuten får behandla 

patienten, eftersom ambulanspersonalen knappt hinner börja i ambulansen. I andra fall kan det 

vara livsviktigt att behandla direkt på plats, till exempel om det är längre till sjukhus och det 

finns en möjlighet att patientens tillstånd försämras på vägen. 

En ambulanssjukvårdare beskrev en incident där intuitionen sade deltagaren att patien-

tens tillstånd var kritiskt, vilket gjorde att de tog beslutet att åka in snabbt. Så här beskriver 

ambulanssjukvårdaren beslutet att inte ta EKG på plats: 

(…) och det här med EKG eller inte  

det var liksom inte aktuellt då  

eftersom att vi var så nära sjukhuset 

och [patient] inte upplevde direkt bröstsmärta (…)  

Även här ser man ett exempel där avvägningen om avstånd till sjukhus och patientens till-

stånd avgör i beslutsfattandet. Patienten såg sjuk ut (ledtrådar) men värdena var bra (kun-

skap), ändå användes den perceptuella intuitionen för att besluta att de skulle åka.  
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Nedan följer ett annat exempel på hur en incident skulle kunna se ut. I vissa fall motsä-

ger parametrarna vad ambulanspersonalen observerar hos patientens kliniska tillstånd. I dessa 

fall uppstår en konflikt mellan mätvärden och intuition, där ambulanspersonalen kan behöva 

fatta intuitiva beslut och gå efter vad intuitionen säger. 

 Situationsuppfattning 1 

 ledtrådar/kunskap: information från display i bilen 

 förväntningar: eventuella förutfattade meningar om patient  

 mål: undersöka patient  

 Situationsuppfattning 2 

ledtrådar/kunskap: observation av patient (ansiktsfärg, andning) 

 förväntningar: väldigt sjuk patient, ex. eventuell hjärtinfarkt 

 mål: snabbt till sjukhus 

 beslutspunkt 1: kontrollera blodtryck, syresättning och puls 

 ledtrådar/kunskap: alla mätvärden är bra, patient ser fortfarande sjuk ut 

 beslutspunkt 2: lasta patient fort  

 beslutspunkt 3: åka snabbt till sjukhus 

 

I exemplet ovan styr de ledtrådar som deltagaren observerade vilket ändrade förväntningen 

om patientens tillstånd, att det eventuellt var en hjärtinfarkt på gång. De perceptuella ledtrå-

darna styrde beslutet att åka snabbt till sjukhus, även om parametrarna visade att det var en 

”frisk” patient. Så länge den perceptuella intuitionen inte säger att det är riktigt kritiskt med 

patienten så kan ambulanspersonalen välja att ta parametrar på plats. Om mätvärdena visar 

något annat än och motsäger den intuitiva känslan så kan ambulanspersonalen välja att gå på 

sin intuitiva känsla ändå, som i exemplet ovan. Med andra ord så avgör intuition i dessa lägen, 

både i de fall där intuitionen säger att personalen kan stanna kvar och ta parametrar och i de 

fall där intuitionen säger att läget är så pass kritiskt att patienten bör lastas direkt.  

I de fall där den perceptuella intuitionen kommit senare så har det handlat om en föränd-

ring i patientens tillstånd. Då behöver inte ambulanspersonalen ta några mätvärden för att veta 

att läget är kritiskt. I det exemplet som en ambulanssjuksköterska beskrev, så visste personen 

intuitivt att patienten försämrades och var på väg att få hjärtstillestånd i ambulansen. Ambu-

lanssjuksköterskan beskrev att eftersom han tidigare sett patienter i det läget så visste han utan 

att behöva tänka, vad han skulle göra.  
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 (…) jag förstod ju vad som skulle hända om man säger så 

ganska tidigt läge 

just hur hans ansiktsuttryck förändrades å 

(…) då är du på direkt och gör hjärt- lungräddning (…) 

det gör man nog mycket saker utan att tänka det så att säga 

 

5.2 Retrospektiv Intuition  

I tre kritiska incidenter fick ambulanspersonalen intuitiva känslor först i ett senare skede. I det 

första exemplet kände ambulanspersonalen vid samtal med akutvårdspersonalen att något 

kring patienten inte stämde kring omständigheterna runt patienten. I de två andra exemplen 

kretsade intuitionen i det ena fallet kring omständigheterna runt patienten och i det andra fal-

let kring patientens mentala tillstånd. Den intuitiva känslan kom i båda fallen i efterhand, när 

de hade överlämning med personalen på akuten och i det andra fallet, på vägen mot akuten, 

efter att personalen sinsemellan börjat reflektera kring händelsen.  

I det exemplet när personalen fick känslan på vägen in till akuten, så handlade det om 

patientens diagnos. Nedan följer ett exempel på ett scenario: 

  

Situationsuppfattning 1:  

kunskap/ledtrådar: prio två 

 förväntningar: eventuella förutfattade meningar om patient 

mål: undersöka patient 

 Situationsuppfattning 2: 

 kunskap/ledtrådar: observation av patient, anhöriga oroliga 

 beslutspunkt 1: ta mätvärden  

 beslutspunkt 2: lasta patient fast patientens mätvärden var bra 

 beslutspunkt 3: pratade på vägen till sjukhuset om symptomen 

 förväntningar: föreslår diagnos 

 beslutspunkt 4: meddelar akutmottagningen om vad de misstänker 

 

I exemplet kom intuitionen först efter beslutspunkt 3. Då förändrades förväntningarna och 

ledde till att de i beslutspunkt 4 berättade för personalen på akuten om sina förväntningar. Den 

kunskap och de ledtrådar som ambulanspersonalen använde för att få en retrospektiv intuition 

var observation av patient, att patienten var dålig, samt hur oroliga de anhöriga var. Den retro-
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spektiva intuitionen om patientens diagnos kom alltså inte genom direkt perceptuell informa-

tion utan först efter att de börjat fundera över vad som hänt.  

5.3 Fördomsbaserad Intuition 

Flera deltagare nämnde att den information man får från SOS-alarm på utlarmningen är väl-

digt viktig. Informationen visas på en skärm i ambulansen, vilket gör att de kan förbereda sig 

och tänka igenom vad de kommer att möta på plats. Tre deltagare nämnde att de redan innan 

de kommit till platsen kunde spekulera kring vad patienten hade för problem, vilket oftast 

(men inte alltid) stämmer när de väl kommit dit. Ambulanspersonalen fick en fördomsbaserad 

intuitiv känsla om vad som väntade när de kommer fram. En av deltagarna uttryckte det så här 

när de fått larm från en patient som de kände på sig inte var så pass kritisk: 

 (…) så ser vi ju utlarmningen 

 och då kanske vi säger nånting ah men det där är antagligen 

bara det där då va 

och då kanske vi har rätt då (…) 

Fördomsbaserad intuition är viktig eftersom den kan underlätta och göra att ambulanspersona-

len handlar snabbare på plats. En deltagare beskriver det så här: 

(…) så vet jag att via mina fördomar och generaliseringar  

(…) femtiotalister (…) brukar vara ganska hårda och inte gnälla 

över ont i bröstet 

(…) så kanske jag är lite extra snabb med det här EKGt (…) 

Den här typen av fördomar får ambulanspersonalen oberoende av en eventuell perceptuell in-

tuition. För en beskrivning av fördomar i exempel med olika situationer, se tidigare incidenter 

under punkt 5.3. I det som kallas ”situationsuppfattning 1”, ser man vilken information delta-

garna fått på utlarmningen, de ledtrådar man har genom information från SOS-alarm. För-

väntningarna kan då styras av eventuella fördomar och förväntningarna kan påverka de första 

beslutspunkterna i situationsuppfattning 2, som i exemplet ovan där en deltagare var extra 

snabb att ta ett EKG.  

 

5.4 Intuitiv Situationsuppfattning 

Två av händelserna berörde hur ambulanspersonalen intuitivt handlade utefter att de bedömde 

situationen. I de båda fallen gjorde ambulanspersonalen en riskbedömning när det i det ena 

fallet rörde anhöriga och det andra omständigheter kring själva patienten. Dessa två kategori-

serades inte som perceptuell intuition eftersom de inte hade med patientens tillstånd att göra. 
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De var inte heller av retrospektivt slag, eftersom intuitionen kom i en situation tillsammans 

med patienten. Intuitionen baserades i dessa två fall på deltagarens situationsuppfattning, där 

ambulanspersonalens förväntningar kring situationen som helhet styrde handlingarna. Här är 

ett exempel där en deltagare pratar om situationen som helhet: 

 (…) men intuitivt så kände jag att det där  

 jag hade koll på läget där (…) 

 

Eftersom det endast var två fall kommer inte något exempel att ges, framför allt eftersom situ-

ationerna var så pass specifika att det av etiska skäl inte bör återges. Även i de här fallen styr-

des beslutspunkterna av de ledtrådar som fanns och den kunskap ambulanspersonalen hade. 

Den situationsbaserade intuitionen skulle även kunna hänga ihop med den fördomsbaserade. 

Tillsammans med fördomar kunde personalen bilda sig en situationsuppfattning som påverka-

de handlingarna. 

 

5.5 Yrkeskompetens  

Ungefär hälften av deltagarna kommenterade att de får en intuitiv känsla vid nästan varje pa-

tientmöte. Flera deltagare nämnde att man tänker på att man får en intuitiv känsla först när 

saker och ting motsäger varandra, när magkänslan säger en sak och parametrarna en annan. 

Just motsägelser mellan magkänsla och fakta beskrivs som något av stor vikt. Ambulansper-

sonalen kan ta mätvärden på patienten och dessa visar bra värden, men de ser och känner fort-

farande att det är en kritisk patient. Ett exempel på när ambulanspersonal reagerar så är när 

det inte ter sig som de förväntade sig. När en patient behandlats med medicin som borde ge 

effekt och effekten inte kommer, är ett exempel.  

Fyra deltagare ansåg att intuition har en väldigt stor eller helt avgörande roll i deras yr-

keskompetens. Två tyckte att intuition hade en rätt så stor roll i yrkeskompetensen och att hur 

mycket man förlitar sig på den är individuellt och varierar beroende på vilken personlighet 

man har. En av deltagarna sade att man inte bör förlita sig på magkänslan. I kontrast till det 

tyckte en annan att ambulanspersonalen måste våga lita på den.  

När deltagarna fick frågan om de ansåg att de fick samma magkänslor när de var nya i 

yrket så ansåg de flesta att de inte fick det. I början behövde de tänka mer på behandlingsan-

visningar och rutiner och det tog längre tid att fatta beslut. När de intuitiva känslorna kom va-

rierade mellan deltagarna. En person ansåg att han hade samma intuition i början av sin yr-

keskarriär, medan en annan ansåg att den ”smög sig på”. En deltagare med endast två års yr-
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keskompetens beskrev hur intuitionerna blev påtagliga redan när arbetsrutiner satt sig, efter 

ungefär ett halvår, medan en annan person med nästan trettio års erfarenhet tyckte att han inte 

fick intuitiva känslor för än efter ungefär tio års tid.  

Något annat som också är viktigt för yrkeskompetensen är kommunikation. På plats be-

höver personalen oftast inte kommunicera speciellt mycket. Två deltagare nämnde en form av 

tyst kommunikation, ett samförstånd där de vet hur de ska göra och där de nästan enbart 

kommunicerar med patienten. Flera deltagare nämnde att de pratar en del efteråt, speciellt om 

det varit ett allvarligt fall. Alla pratar olika mycket om intuitioner, beroende på om man klick-

ar med sin partner eller inte. Det är mer troligt att man spekulera kring om de gjort rätt eller 

inte i en situation och om vad de ”kände” när de såg patienten. Intuition som begrepp är sällan 

använt i kommunikationen.  

 

5.6 Information och Kunskap 

Utöver möjligheten att förlita sig på de intuitiva känslorna så behöver ambulanspersonalen 

träning och kunskap. De behöver också information från till exempel anhöriga, för att de ska 

kunna fatta beslut. Personalen använder den kunskap de fått från utbildningen, där de till ex-

empel blivit tränade att hantera större olyckor som inträffar mer sällan. När en trafikolycka 

sker behöver den sjuksköterska som är medicinskt ansvarig prioritera vilka patienter som ska 

först till sjukhus, vilket kräver både träning och erfarenhet. 

Det är även viktigt att samla kunskap på plats för att förstå varför en patient är sjuk. En 

deltagare nämnde att det är viktigt att ställa alla frågor för att inte begå några misstag. Man 

frågar patienten eller anhöriga om vilka tidigare sjukdomar han eller hon har haft. En deltaga-

re var dock skeptisk till kunskapens vidd när det kommer till intuitioner om patienters till-

stånd. ”Man behöver inte vara nyexaminerad sjuksköterska för att identifiera en hjärtsjuk pa-

tient”, sade han. En annan deltagare pratade om anvisningarna som finns som man ska följa 

för specifika åkommor, till exempel bröstsmärta, och att de är viktiga att följa.  

 

5.7 Erfarenhet  

Alla deltagare var överens om att erfarenhet är viktigt när man fattar beslut. Erfarenheten gör 

att man förstår vidden och allvaret av en händelse bättre. Det är svårt att reda ut något utan 

erfarenhet och erfarenheten gör att ambulanspersonalen känner sig säker i vad de ska säga och 

göra i olika situationer. Överlag så får inte ambulanspersonal så ofta larm med riktigt kritiska 
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patienter. Det är inte varje arbetspass och ibland kan det gå flera veckor innan de får en riktigt 

kritisk patient, även därför behöver personalen jobba ett tag för att öva sig i att behandla olika 

typer av kritiska patienter. Ett exempel som två deltagare nämner är de fall där barn är inblan-

dade i olyckor. Då säger erfarenheten att när barn mår riktigt dåligt så har det gått rätt långt 

och det är väldigt bråttom.  

En deltagare spekulerade kring om det kan vara erfarenheten eller utbildningen eller en 

kombination av dem båda som bygger upp intuitionen. Flera deltagare nämnde att det är svårt 

att skilja magkänslan från erfarenheten, vad som är huvud och vad som är intuition. I de fall 

där de gör en rutinundersökning behöver de inte använda intuition, som exempel, utan då går 

det mest på automatik. Många handlingar sker per automatik, till exempel när en patient som 

har andningssvårigheter lyfts upp till sittande ställning. Tidigare erfarenhet används automa-

tiskt efter ett tag, sade en deltagare. Det kan handla om, till exempel, kunskap inom den 

mänskliga anatomin som man känner sig säker på genom erfarenhet. 

Fyra av deltagarna pratade om hur intuition och erfarenhet kopplas samman genom att 

man kombinerar intuitiva känslor med mätinstrument när man fattar beslut. Intuitionen är be-

roende av den erfarenhet man har. En deltagare sade att man genom de intuitiva känslorna kan 

gå bortom vad man lärt sig i skolan för att tolka situationer från ett större perspektiv. Tre del-

tagare var lite mer skeptiska mot erfarenhetens vidd i bedömningen av en kritisk patient, det 

är viktigt att vara noggrann med objektiva mätvärden också.  

 

5.8 Tillförlitlighet 

Ambulanspersonalen känner en viss osäkerhet kring intuition och flera deltagare reflekterade 

kring om man bör lita på den intuitiva känslan eller inte. En deltagare sade att det är svårt att 

veta om intuitionen är rätt eftersom man som ambulanspersonal inte alltid får reda på hur det 

gått för patienten. Flera deltagare nämnde att de begått misstag i sin karriär vilket gjort dem 

uppmärksamma på att man inte kan förlita sig helt på sin magkänsla. En deltagare uttrycker 

det så här: 

(…) min erfarenhet säger ju också  

att min magkänsla leder mig fel ibland 

En deltagare nämnde att om alkohol och droger är med i bilden så är det svårare att få en intu-

itiv känsla om vad som är rätta beslut, eftersom drogpåverkan gör människor impulsiva och 

oförutsägbara. Kulturella skillnader kan också påverka. Två deltagare nämnde att de upplevt 
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hur olika kulturer har olika sätt att uttrycka smärta, vilket gjort att de missbedömt patienter 

när de förlitat sig på intuitionen. 

Fem av deltagarna pratade om intuitioner som en bra vägledning i beslutsfattandet och 

man kan använda intuitionen för att snabba på omhändertagandet. En deltagare nämnde att 

man måste våga gå på sina intuitiva känslor och bort från behandlingsanvisningarna ibland. 

Andra nämnde att man kan använda sig av intuition i mötet med patienten, i hur man förhåller 

sig till patienten. Det är viktigt att anpassa sig efter individen så att det inte blir fel. Genom 

intuitionen kan man få en uppfattning att det är en dålig patient man har framför sig, och då 

gäller det att vara lyhörd och inte stressad för att man ska kunna hantera situationen på ett bra 

sätt.  
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6. Resultatdiskussion 

I resultatanalysen delades intuitiva känslor upp i fyra kategorier: perceptuell intuition, retro-

spektiv intuition, fördomsbaserad intuition och intuitiv situationsuppfattning. Dessa skiljer sig 

åt i vad intuitionen kretsar kring framför allt när ambulanspersonalen får de intuitiva känslor-

na. Resultatdiskussionen kommer att gå in på teorier som stödjer varför ambulanspersonalen 

får olika intuitiva känslor. Först återkopplas resultatet till studiens tre frågeställningar och där-

efter följer en diskussion kring de olika intuitionstyperna. Efter det följer en diskussion kring 

begränsningar i resultatet. 

 

6.1 Frågeställningar 
 

I hur stor utsträckning upplever ambulanspersonal att de får 

magkänsla/intuition/klinisk blick i kritiska situationer?  

Alla deltagare i studien kunde komma på tillfällen när de fått en intuition i sitt arbete. I analy-

sen var tretton av sjutton incidenter kategoriserade under rubriken perceptuell intuition. Am-

bulanspersonalen beskrev en perceptuell intuition vid nästan varje möte med en kritisk pati-

ent. De övriga intuitionerna beskrevs som retrospektiva, situationsbaserade och fördomsbase-

rade, och dessa var det färre ambulanssjukvårdare/ambulanssjuksköterskor som beskrev. Det 

varierade i hur ofta de själva upplevde att de fick en intuitiv känsla. Flera upplevde att det en-

dast var vid möte med en kritisk patient medan några kände att det händer vid varje möte.  

 

I hur stor utsträckning lyssnar ambulanspersonalen på magkänslan/intuitionen när de 

fattar kritiska beslut?  

Alla deltagare i studien var överens om att intuition spelar roll för yrkeskompetensen. De fles-

ta ansåg att den hade en stor eller ganska stor roll. Men det varierade hur mycket de ansåg sig 

lyssna på intuitionen när de fattar beslut. Några nämnde att de kombinerar intuition med ob-

jektiva mätvärden, just för att man inte kan lita på intuitionerna helt. För många fungerade 

perceptuell intuition som ett stöd i beslutsprocessen, men hur mycket de ansåg sig förlita på 

den varierade. Analysen av incidenterna visade att många beslutspunkter var intuitiva, framför 

allt de intuitioner som kategoriserades som perceptuella visade att intuition påverkar besluts-

fattandet. Beslutet att till exempel lasta en patient direkt var i flera fall intuitivt. Beslutet att i 

ett kritiskt läge inte lasta utan ta till exempel ett EKG, var också intuitivt, där ambulansperso-

nalen använde sin magkänsla för att besluta att de hellre ville ha objektiva mätvärden innan de 
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beslutade om att köra till sjukhus. Ibland gick mätvärdena mot den perceptuella intuitionen, 

då kunde ambulanspersonalen välja att ändå följa sin magkänsla och hantera patienten som 

kritisk.  

I de fall där intuitionen var fördomsbaserad så uttryckte ingen deltagare att de använde 

intuitionen för att fatta ett kritiskt beslut. Det kunde å andra sidan förbereda sig för att till ex-

empel vara snabb att mäta en parameter, eftersom fördomen sade att patienten hade en viss 

diagnos. I samband med en retrospektiv intuition fattades beslutet att vid samtalet med akut-

mottagningens personal berätta om misstankar kring patient. 

I den situationsbaserade intuitionen är det svårt att säga något om hur ofta den typen av intui-

tion påverkar beslut. I de exempel som kom upp så påverkade intuitionen beslut runt patien-

ten, men det var endast i två fall. 

Skiljer sig användningen av magkänslan/intuitionen åt hos ambulanspersonal med mer 

eller mindre erfarenhet? 

När ambulanspersonalen tillfrågades om de fick samma typ av intuitiva känslor när de var nya 

i yrket så svarade alla utom en, nej. Det varierade hur lång tid de kom ihåg att det tog. De del-

tagare som var relativt nya i yrket och hade en arbetserfarenhet på fem år eller mindre nämnde 

också en skillnad, att det tog ett tag innan rutiner satt sig och att de i början tänkte mer på be-

handlingsanvisningar. Några av de som jobbat över fem år berättade att det tog flera år innan 

de utvecklat en intuitiv känsla. Framför allt tog det tid innan de kände sig säkra på sina beslut. 

Några kommenterade också att det är olika beroende på vilken personlighet man har hur till-

gänglig man är för intuitiva känslor. 

6.2 Perceptuell Intuition 

Den vanligast förekommande intuitionen i deltagarnas berättelser var den perceptuella. Den 

fick ambulanspersonalen de första sekunderna i mötet med en patient. Deltagarna var medvet-

na om att de brukar få en form av klinisk blick men de verkade handla utifrån sina intuitiva 

känslor mer än de faktiskt var medvetna om. Några berättade till exempel att de valde att mäta 

en viss parameter först, grundat i en intuitiv känsla om patientens tillstånd, med andra ord ett 

intuitivt beslut. Ambulanspersonalen fattade beslut främst utifrån den perceptuella informa-

tionen där kroppsliga symptom var i fokus. Exempel på ledtrådar som deltagare nämnde var 

ansiktsfärg och kroppshållning, men även hörseln verkade spelar in. Några deltagare nämnde 

att de hörde patienternas rossliga andning och på så vis anade en diagnos. 
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Ambulanspersonalen kunde utifrån alla ledtrådar de observerat prioritera hur de skulle 

behandla patienten. Två deltagare beskrev ett flödesschema i hjärnan som de utgick ifrån för 

att kunna bestämma vilka handlingar som var möjliga att utföra. En teori som skulle kunna 

förklara hur ambulanspersonalen som experter hanterar mycket information är teorin om en så 

kallad ”professional vision” (Goodwin, 1994). Om en expert har en professional vision så kan 

han eller hon kategorisera omgivningen på olika sätt. Bland annat så kan man koda scheman, 

likt det flödesschema ambulanspersonalen beskrev. Teorin beskriver också en form av ”high-

lighting” som experter använder för att peka ut relevant information, samt en form av ”embo-

died practice”, där experten kommunicerar med kroppen. Det är möjligt att ambulanspersona-

len kommunicerar med varandra på med kroppen när de tillsammans undersöker patienten. 

Det är möjligt att de genom att kommunicera med en form av tyst kunskap intuitivt vet hur de 

ska behandla en patient och det är möjligt att de ledtrådar de beskriver, också är de som de 

”highlightar”, till exempel genom att undersöka en viss del av patientens kropp med ett mätin-

strument. 

Klein et al. (1999) beskriver i RPD-modellen hur igenkänning av situationer hjälper 

människan att fatta snabba beslut i kritiska situationer. Ambulanspersonalen verkar snabbt 

koppla ihop de symptom som går att observera (ledtrådar) med den erfarenhet de har, intui-

tivt. Den perceptuella intuitionen ger sjukvårdarna en förväntning om patientens tillstånd och 

vad som potentiellt kan förändras, vilket i sin tur leder till ett beslut om handling. Den erfa-

renhet som ambulanspersonalen har gör att de som experter kan få känslan att en handling är 

fördelaktig, istället för att de måste bearbeta incidenten analytiskt. Som tidigare nämnt är ock-

så ledtrådarna viktiga, vilket gör att det är det intuitiva ”systemet” som aktiveras i hjärnan. 

Igenkännandet av situationen gör att ambulanspersonalen har en god kognitiv kontroll. 

I flera fall valde ambulanssjukvårdarna att lasta patienten direkt och köra till sjukhus, 

helt baserat på den perceptuella information de fått vid första mötet med patienten. Då kan 

även känslor spela in, ett exempel är ett fall när ambulanspersonalens patient var ett barn. 

Olyckor med barn nämns som jobbigare samtidigt som det ofta är allvarligare när ett barn är 

riktigt dåligt. Då är det lätt att fatta det intuitiva beslutet att åka snabbt till sjukhus. Det är 

möjligt att informationen aktiverade de somatiska markörerna vilket gjorde att ambulansper-

sonalen i det fallet fick en känsla för att fatta ett visst fördelaktigt beslut. Med en tidigare erfa-

renhet att barn som mår riktigt dåligt är väldig sjuka, i kombination med den visuella informa-

tion som fanns på plats så kunde ambulanspersonalen fatta ett beslut att lasta direkt.  
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6.3 Retrospektiv Intuition  

Den andra formen av intuition som kategoriserades efter intervjuerna var retrospektiv. I de 

exemplen tog det längre tid innan ambulanspersonalen fick en intuitiv känsla. En möjlig för-

klaring till att intuitionen kom först senare skulle kunna vara att ledtrådarna lagrades i lång-

tidsminnet och blev tillgänglig för personen först senare. Enligt Betsch (2008) kan informa-

tion lagras i långtidsminnet omedvetet och automatiskt. Det som sedan kommer till ytan är en 

känsla som kan spela in i bedömningar och beslut. Lagring av information sker selektivt och 

ett flertal saker kan påverka vilken information som lagras (Sternberg, 2009). För det första 

påverkar i vilket dagsläge personen är. Är man trött vid en utlarmning så kan uppmärksam-

hetsförmågan försämras, är personen exalterad så kan den förbättras. Framför allt så påverkar 

vart personen lägger fokus i uppmärksamheten. Om fokus läggs mot en specifik uppgift eller 

ett specifikt stimuli så kommer den informationen att vara mer tillgänglig i minnet. Ambu-

lanspersonal som fått en intuition i efterhand kan ha kopplat ihop de ledtrådar de sett först ef-

teråt, eftersom de vid mötet med patient haft full uppmärksamhet på patientens tillstånd.   

Den retrospektiva intuitionen, som verkar ha en stark koppling till minnet, kan ambu-

lanspersonalen få oberoende av den perceptuella intuitionen. De tycks vara olika former av 

intuition eftersom de uppkommer vid så olika tillfällen. Den retrospektiva intuitionen ger sna-

rare en känsla av att deltagaren ”har missat någonting”, att ledtrådar som observerats inte 

ännu påverkat deltagarens förväntning, förrän efteråt, implicit. Endast tre personer kände en 

retrospektiv intuition och det skulle därför behöva undersökas vidare för att man ska kunna 

identifiera eventuella mönster. 

 

6.4 Fördomsbaserad Intuition 

Människor använder heuristik och fördomar när de fattar beslut, vilket har visat sig vara väl-

digt effektivt vid beslutsfattande (Tversky & Kahneman, 1974). Flera deltagare nämnde att de 

redan innan de mött en patient kan få en känsla för vem personen är och vilken diagnos de 

har. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de omedvetet övervägt hur troligt det skulle 

vara att patienten är i ett kritiskt läge. Till exempel så vet man att det inte så ofta är väldigt 

kritiska patienter, vilket gör att personalen kan få intuitionen att patienten inte är så pass sjuk. 

I det fallet spelar erfarenheten stor roll och det blir avgörande för fördomen hur många ut-

larmningar en deltagare fått med liknande patienter och hur det sedan gått på plats.  

Den fördomsbaserade intuitionen skulle också kunna beskrivas som en möjlighet för 

ambulanspersonalen att se orsakssamband. Självklart så leder inte fördomar rätt alla gånger 
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och en möjlig förklaring till de missbedömningar som görs skulle kunna vara en illusory cor-

relation (Sternberg, 2009). Det är möjligt att ambulanspersonal som beskriver intuition vid 

utlarmning kategoriserar typiska attribut när de får informationen från SOS-alarm. Dessa at-

tribut triggar och/eller bygger upp stereotyper vilket gör att ambulanspersonalen ser falska 

(eller sanna?) orsakssamband. Ambulanspersonalen har fått en intuition om en patients till-

stånd och stereotypen varit tillgänglig i minnet. Ett samband byggs upp där kopplingen ligger 

mellan vart de ska, vilken ålder och vilket kön patienten har samt den kortare beskrivning av 

åkommorna som de ser på skärmen. Detta i sin tur skulle kunna leda till en aktivering av en 

stereotyp och en intuitiv känsla för vilken diagnos patienten har. 

 

6.5 Intuitiv Situationsuppfattning 

Två fall beskrev en intuitiv känsla kring uppfattningen av situationen. I de fallen kände sig 

personen säker på att han hade kontroll över situationen, vilket också påverkade beslutsfattan-

det. Här kan också de ledtrådar, den kognitiva kontrollen (erfarenheten) och personens ex-

pertkunskap spela in. Genom erfarenhet och igenkänning av situationen så kände ambulans-

personalen att han/hon hade koll på situationen. Mer undersökningar kring intuitiv situations-

uppfattning behöver göras för att beskriva detaljer kring hur intuitionen uppstår. Det behövs 

också mer undersökningar för att se vilka likheter och/eller skillnader som finns med intuitiv 

situationsuppfattning och fördomsbaserad/retrospektiv intuition. Det behöver även studeras 

mer i detalj vilka ledtrådar ambulanspersonalen använder sig av när de får en intuitiv situa-

tionsuppfattning samt hur ledtrådar och mål påverkar förväntningarna. 

6.6 Begränsningar i Resultatet 

Uppfattningen om vad som var en intuition varierade för deltagarna och det är naturligtvis en 

begränsning i resultatet. Vissa tolkade intuitioner som klinisk blick, och nämnde enbart fall 

där de fått den kliniska blicken. Andra tog intuitionen ett steg längre och nämnde intuitiva 

känslor som egentligen inte var kopplade till patienten utan omständigheterna. Vissa inklude-

rade intuition till det som sker på automatik, andra tänkte på fördomar som en intuition. Är 

det verkligen en intuition i alla fallen? Några tyckte till exempel att en intuitiv känsla kunde 

komma ”tillsammans med partnern” när de pratade om fallet, vilket skulle kunna vara ren re-

flektion och inte nödvändigtvis intuition. Om alla fall är ”intuition” eller inte är svårt att säga, 

men till exempel reflexer och instinktivt beteende ses inte som intuitiva processer eftersom de 
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inte baserad på tidigare kunskap lagrat i långtidsminnet (Betch, 2008). Men i den här studien 

uppfyller alla intuitioner kriteriet: deltagaren beskrev det som en intuition. 

Vad deltagarna använde för begrepp för att beskriva sina känslor varierade mellan kli-

nisk blick, magkänsla, intuition och känsla. En definition av vad som faktiskt menades med 

begreppet intuition kunde underlättat generaliserbarheten av resultatet, men man skulle kunna 

argumentera för att den öppna tolkningen av begreppet ledde till just den uppdelningen med 

fyra typer av intuitioner, vilket inte hade varit möjligt om frågorna rörde till exempel enbart 

klinisk blick. Det är en begränsning att begreppet inte gick att kontrollera för men det är vik-

tigt att resultatet ses enbart som deltagarnas subjektiva uppfattning om vad en intuition är och 

inte som generella kategoriseringar av begreppet. 

En sammanställning av deltagarnas åsikter och yrkeserfarenhet gav inte några skillnader 

i resultatet. Liksom i resultatet hos King & Clarks (2001) studie om sjuksköterskors intuitio-

ner så visade även resultatet i den här studien att noviser (definierat som deltagare som jobbat 

mindre än fem år) också får intuitioner. Skillnaden i deras studie låg i hur effektivt de använde 

intuitionen, vilket är svårt att jämföra med den här studien. I de scenarios som ambulanssjuk-

vårdarna beskrev så fanns ingen påtaglig skillnad i sättet att hantera situationen och fatta in-

tuitiva beslut. Vidare forskning skulle kunna undersöka just detta, om ambulanssjukvårdarnas 

expertis påverkar effektiviteten i de intuitiva besluten.  

I återberättelsen av incidenterna kan de ha missat detaljer och informationen är inte helt 

tillförlitlig. Däremot kan man se trender och helhet, vilket är aktuellt för den perceptuella in-

tuitionen. Det är även viktigt att lyfta de tre övriga intuitionstypernas bristande tillförlitlighet. 

Fler fall behöver undersökas och  analyseras för att det ska gå att göra en tydlig beskrivning 

av vad som karakteriserar dem. 

6.7 Framtida forskning 

Intuitioner är viktiga för vårt beslutsfattade. Speciellt inom yrkesområden där man jobbar un-

der tidspress och utsätts för ovissa, kritiska lägen. Den här studien visar att intuitioner är vik-

tiga för ambulanspersonalen och i vissa fall kan intuitionerna vara rent avgörande för hur man 

väljer att vårda en patient. Det är viktigt att studera vad som händer och hur det händer, men 

även att offentliggöra begreppet intuition.  

Intervjuerna visade ett möjligt förhållande mellan hur länge man jobbat och hur lång tid 

man ansåg det ta innan man fick en intuitiv känsla. Nästan alla var överens om att det var 

skillnad när de var nya i yrket, de som jobbat nästan trettio år ansåg det ta runt tio år att bli 
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säkra i yrkesrollen och lita på de intuitiva känslorna. Medan några som jobbat under fem år 

nämnde att det tog betydligt kortare tid, runt ett halvår, innan de fick en intuitiv känsla. Skill-

naden i uppfattning är alltså så pass relativ i förhållande till hur länge man jobbat att det skulle 

vara mer intressant att se hur det faktiskt skiljer sig åt i praktiken när de utför sitt arbete, sna-

rare än hur de uppfattar sin utveckling. 

Det krävs ytterligare forskning för att kunna säga mer exakt vilken roll intuition faktiskt 

har vid ett patientmöte. Bland annat att studera beslutsfattandet i en naturlig kontext. Om am-

bulanspersonalen får en perceptuell intuition vid nästan varje patientmöte borde man kunna 

observera vad som kännetecknar ett patientmöte och möjligtvis vad som är intuitivt beteende. 

Det skulle också underlätta att fråga ambulanspersonalen på plats när minnet av situationen är 

färskt.  

Det skulle också vara av intresse att se till den kommunikation som sker mellan ambu-

lanspersonalen. I studien nämnde några att hur mycket man pratar om intuitioner beror på 

vem man jobbar med. Andra pratade också om en form av tyst kommunikation som sker mel-

lan de som jobbar tillsammans. Det vore av intresse att studera om personalen kommunicerar 

implicit och i så fall hur? Använder de highlighting och kodning likt teorin om professional 

vision? Använder de kroppen för att signalera till varandra? Och om de får intuitiva känslor 

vid ett patientmöte, hur liknar eller skiljer sig de intuitiva känslorna åt? Och varför kan de få 

olika intuitiva känslor?  

Vad som framgått utifrån intervjuerna i den här studien är den osäkerhet som finns kring 

intuition. Ambulanspersonalen är medveten om att intuitioner är viktiga för dem i yrket, men 

det kan vara svårt för dem att veta i hur stor utsträckning de kan förlita sig på sin magkänsla. 

Med erfarenheten så växer också tilltron till sina intuitiva känslor och därför är det viktigt att 

ambulanspersonalen får reda på hur det gått för patienterna. I och med att ambulanssjukvår-

den privatiserats så finns inte patientinformationen lika tillgänglig och det kan vara svårt att se 

om den intuitiva känslan om ett patienttillstånd stämde eller inte. Därför behöver man se över 

kommunikation och informationshantering mellan sjukhus och ambulanssjukvård för att am-

bulanspersonalen ska få möjlighet att utveckla sin intuition genom att kontrollera om de be-

dömde patienten rätt. 
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8. Slutsatser 
 

I den här studien identifierades fyra olika typer av intuition. Den vanligast förekommande var 

den perceptuella intuitionen, som i vardagligt tal inom ambulanssjukvården benämns ”klinisk 

blick”. När ambulanspersonalen mötte en kritisk patient så visste de, utan att ta några objekti-

va mätvärden, i vilket tillstånd patienten var. De kunde utifrån den intuitiva känslan styra sina 

handlingar, effektivisera omhändertagandet och på så vis förbättra vården. Tretton av de sjut-

ton incidenter som beskrevs i intervjuerna kategoriserades under rubriken perceptuell intui-

tion. Resultatet visade att de beslut som oftast är av intuitivt slag är valet att lasta patient eller 

ta mätvärden först. Beslutet att lasta eller ta mätvärden sker endast några sekunder efter att 

ambulanspersonalen sett patienten. Är läget riktigt kritiskt lastas patienten direkt. Det variera-

de i hur ofta ambulanspersonalen själva upplevde att de fick en intuitiv känsla. Flera deltagare 

sade att det endast är vid möte med en kritisk patient de får en intuitiv känsla. Några kände att 

det händer vid varje patientmöte, att den kliniska blicken är något de alltid har med sig. Det 

finns också tre andra former av intuition som var mindre vanligt förekommande. En retro-

spektiv, där ambulanspersonalen först efter ett tag får en intuitiv känsla om eller runt en pati-

ent. En fördomsbaserad, då deltagarna redan innan patientmötet kunde ana i vilket tillstånd 

patienten var, enbart genom den information som de fått från SOS-alarm. Samt en situations-

baserad, där ambulanspersonalen bedömde situationen som helhet och intuitivt kände att 

han/hon hade kontroll. 

Alla deltagare i studien var överens om att intuition spelar roll för yrkeskompetensen. 

Det varierade hur mycket de ansåg sig lyssna på magkänslan och några nämnde att de kombi-

nerar intuition med objektiva mätvärden för att man inte kan lita på intuitionerna helt. Analy-

sen av incidenterna visade att många beslutspunkter var intuitiva. Beslutet att till exempel las-

ta en patient direkt var i flera fall intuitivt. När ambulanspersonalen tillfrågades om de fick 

samma typ av intuitiva känslor när de var nya i yrket, så svarade alla utom en, nej. Det varie-

rade i hur lång tid de kom ihåg att det tog. Allt från sex månader till tio år.  

Ibland blir det fel när ambulanspersonal bedömer patienter. Erfarenhet gör att man blir 

mer säker i sin roll i ambulansen och framför allt i de beslut som rör patienten. Erfarenheten 

var också något som alla ansåg var viktigt för ambulanspersonalens yrkeskompetens. Genom 

erfarenhet lär man sig av sina misstag och det är viktigt att ambulanspersonalen kan ta del av 

information från sjukhus så att de kan kontrollera om den intuitiva känsla de fick rörande en 

patient stämde eller inte.  
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Appendix  
 
Nedan följer de relevanta dokument som användes i studien. Först det samtyckesformulär som 

deltagarna fyllde i och sist de intervjufrågor som ställdes i intervjun. 

 

Samtyckesformulär 
Nedan följer det samtyckesformulär som deltagarna fyllde i innan intervjun. Från analysen 

exkluderades ”arbetsuppgifter” som relevant information, eftersom det inte var nödvändigt för 

studien. 

Information om studien 
 

 

Syftet med intervjun är att undersöka vilken syn ambulanspersonal har på sitt användande av 

magkänsla/klinisk blick.  

 

Intervjun kommer att pågå under ungefär 30 minuter och det inspelade datamaterialet kommer 

att hanteras med försiktighet. Deltagaren är helt anonym i studien, resultaten kommer att 

publiceras i sammanställd form så att det inte går att spåra enskilda individer. 

 

Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att när som helst avbryta sitt samtycke, utan 

särskild förklaring. 

 

Resultatet från studien blir en del av en kandidatuppsats som kommer att finnas tillgänglig på 

Linköpings Universitets publiceringsdatabas, DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) i slutet 

av våren 2012.  

 

Ansvarig för studien: 
Julia Holmström 

Student vid Linköpings Universitet 

Telefon dagtid: 0737742401 

 

 

 

 

Information om deltagare 

 

 
Ålder:  [     ]    Kön:      Man[   ]     Kvinna[   ] 

 

 

Befattning :  Arbetsuppgifter: 

 

________________________ _________________________ 
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Antal års anställning [     ]  _________________________ 

 

 

 

Samtyckesavtal 
 

 

Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien kring beslutsfattande. 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om beslutsfattande och vet att mitt deltagande 

är helt frivilligt. 

 

Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 

Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och 

att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga.  

 

 

 

 

……………………….. ………………………..   ……………………….. 

Datum  Deltagarens namnteckning    Namnförtydligande 

 

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare 

samt erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av informationen. 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Namnteckning   Namnförtydligande 

 

 

 

 

Jag vill ha rapporten skickad till mig på den här mailadressen: 

 

……………………….. 
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Intervjufrågor 
 

Steg I –Välj incident. Be deltagaren att välja en händelse där hon/han haft en (bra eller dålig) 

magkänsla i en situation/ett läge, men inte kunnat förklara varför hon/han känner så, förrän 

efteråt när man haft tid att tänka efter? 

 

- Kan du komma ihåg en händelse där du haft en bra/dålig magkänsla/klinisk blick i en 

situation, där du inte kunnat förklara varför du gjorde som du gjorde, för än efteråt när du fått 

tid att tänka efter? 

 

Steg 2 – Erhåll ostrukturerad redogörelse av händelsen: Be den som blir intervjuad att 

berätta om händelsen. Försök att inte avbryta eftersom vi vill ha den intervjuades hela bild av 

situationen.  

 

- Kan du berätta om hur det gick till?  

 

Steg 3 – Konstruera tidslinjen för händelsen: Försök att rekonstruera tiden det tog att utföra 

delmomenten i händelsen. Fråga om detaljer och försök fylla i luckor i berättelsen. 

 

- Hur lång tid tog det att utföra den handlingen? 

 

- Har jag rätt när jag säger att det gick till ungefär så här? (använd tidslinjen)  

 

 

Steg 4 – Identifiera beslutspunkter: Identifiera var den intervjuade tog besluten. I vissa delar 

kan det vara uppenbart, men fråga i andra fall om det skulle kunna gått annorlunda eller om 

någon annan skulle hanterat situationen på ett annat sätt.  

 

 - Behandlade du några andra möjliga handlingar? 

 

- Var någon specifik träning eller tidigare erfarenhet nödvändig eller hjälpsam för att välja att 

göra som du gjorde? 

 

Steg 5 – Undersökning av beslutspunkter: 

 

- Vad var det som fick dig att göra så i det läget? Vad drev dig? 

 

- Använde du någon information för att välja att göra som du gjorde?  

 

- Blev du påmind om någon tidigare erfarenhet när du agerade som du gjorde? 

--------- 

- Hur ofta brukar du få den här typen av magkänsla/klinisk blick när du är ute på uppdrag?  

 

- Fick du liknande magkänsla/klinisk blick även när du var ny i ditt yrke? 

 

- Hur stor/Vilken roll tror du att magkänslan/den kliniska blicken spelar för din 

yrkeskompetens?  

 

 


