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Sammanfattning
Att det idag finns flera metoder och modeller för att fatta beslut är inte konstigt då beslutsfattande 
sker  varje  dag och i  vissa sammanhang kan ge ödesdigra konsekvenser om det blir  fel.  Denna 
kandidatuppsats kan ses som en förstudie för hur  naturligt  beslutsfattande skulle  kunna stödjas 
genom  en  förbättrad  utbildning  till  beslutsfattare.  Uppsatsen  ämnar  behandla  naturligt 
beslutsfattande och intuition hos experter inom räddningstjänsten, närmare bestämt om de använder 
intuition  och  i  så  fall  vad  som  ligger  till  grund  för  denna  intuition.  Intervjuer  utfördes  på 
räddningstjänsten  i  Motala  efter  critical  decision  method som är  framtagen  för  cognitive  task 
analysis. Inom räddningstjänsten använder sig befälen av intuition när de tar det flesta av sina beslut 
i fält. Resultaten av intervjuerna pekar på att intuition verkar ske undermedvetet vilket ger stöd för 
recognition primed decision model, i kombination med negativa ledtrådar och hävstångspunkter. 
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1 Introduktion
Att fatta beslut är någonting som de flesta gör varje dag, oftast spelar besluten inte så stor roll men 
ibland kan ett felaktigt beslut få ödestigna konsekvenser, därför är det inte konstigt att det finns 
flertalet metoder och modeller för just beslutsfattande. För att kunna stödja beslutsfattande måste 
det först finnas en förståelse för hur experternas beslutsfattande fungerar. Den typen av beslut som 
är av intresse i den här studien är inte triviala beslut eller beslut som tas i simpla situationer. Det 
som  är  intressant  är  hur  personer  med  erfarenhet  klarar  av  att  ta  snabba  beslut  i  komplexa 
situationer, med andra ord hur beslut fattas under stress i verkliga situationer. Det finns mycket  
forskning på beslutsfattande som gjort i laboratorier och kontrollerade experiment. Tyvärr avspeglar 
dessa  tester  oftast  inte  verkligheten  på  ett  önskvärt  sätt(Shanteau  1992,  Klein  1998;  2009).  I 
verkligheten finns det oftast ingen optimal lösning eller  givna mål, dessutom finns det oändligt 
många handlings alternativ och oftast inget praktiskt sätt att utvärdera dessa. På senare tid har det 
kommit en ny syn på beslutsfattande, nämligen naturligt beslutsfattande, som inriktar sig på hur 
beslut faktiskt sker i verkligheten. 

Modeller för naturligt beslutsfattande (Naturalistic Decision Making, NDM) beskriver hur beslut 
faktiskt  tas  av  människor  i  situationer  där  kognitiva  belastningar  som  tidspress  och  bristande 
information är närvarande samt att det är kritiskt att ett besluts tas (Klein, 1998). Det finns otydliga 
mål som är svåra att mäta om de blivit uppfyllda eller inte. Målen kan också radikalt förändras 
allteftersom, till skillnad från mål i artificiella experiment. En annan sak som är av betydelse för 
NDM är att situationen är dynamisk och information kan förändras, falsifieras eller tillkomma hela 
tiden. NDM beskriver experter eller åtminstone människor med stor erfarenhet inom en specifik 
domän, Klein påvisar att de flesta beslut som fattas av exempelvis brandmän sker inom loppet av 
några sekunder och att dessa beslut inte känns som beslut utan att de snarare bara kör på det de vet 
är rätt (se Klein 1998 för en sammanställning). NDM modellerna frångick de tidigare modellerna 
som hade optimala beslut som fokus.

NDM uppstod som kritik till tidigare forskning inom beslutsfattande, eftersom många forskare inte 
tyckte att den tidigare erkända forskningen handlade om naturligt beslutsfattande som människor 
använder sig av (Lipshitz, 2001). Dessa NDM modeller liknar varandra. Bland de NDM-mpdeller 
som utvecklades är  Recognition Primed Decision1 (RPD) model (Klein,  1989; 1998; 2009) den 
mest välkända. Denna uppsats tar sin ansats i RPD-modellen och undersöker om den kan utökas för 
att också förklara hur intuition spelar in vid naturligt beslutsfattande. 
Situationen  spelar  en  central  roll  i  beslutsfattande.  Genom  hela  arbete  kommer  simpla  och 
komplexa situationer diskuteras. Med en simpel situation menas en situation där det bara finns ett 
visst  antal  alternativ  och det  finns  klara  mål  och tillgång till  bra  information,  exempelvis  i  en 
väldefinierad laboratoriemiljö. Med en komplex situation menas när målen är oklara, tillgången till 
information är bristfällig och det finns okända variabler som kan påverka som kanske inte ens går 
att känna till i förväg. Ett exempel är när en brandman kommer till en lägenhetsbrand. Det första 
brandmannen måste göra är att skaffa sig en situationsuppfattning för att sedan bestämma vilka mål 
som är rimliga och hur han ska gå till väga för att uppnå dem.

1.1 Syfte
Denna kandidatuppsats ämnar behandla beslutsfattande och intuition hos experter. Meningen är att 
genom en litteraturstudie och intervjuer se hur experter använder sig av intuition, ledtrådar och 
tidigare erfarenheter för att införskaffa sig en situationsbedömning vid beslutsfattande.

1 Använder det engelska namnet i brist på en bra motsvarighet på svenska.
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1.2 Frågeställningar
Vad ger upphov till experters intuition?

Använder sig experterna av intuition vid beslutsfattande?

Kan införskaffande av intuition stödjas?

1.3 Avgränsning
Intervjustudien är avgränsad till  befäl  inom räddningstjänsten då räddningstjänsten matchar  alla 
kriterier för beslutsfattande i komplexa situationer, samt att det inom räddningstjänsten finns ett 
stort behov av experter som klarar av naturligt beslutsfattande under stress ute på fältet.

1.4 Disposition
Uppsatsen inleds med att presentera begrepp och teori inom den typen av beslutsfattande som kan 
kopplas till intuition. Därefter presenteras en metod för hur det genom intervjuer ämnar att komma 
åt och förtydliga kunskaper och strategier som experter använder vid beslutsfattande under stress 
och hur den metoden följdes i den här uppsatsen. Sedan följer en analys av de gjorda intervjuerna. 
Där meningen med analysen är att påvisa vad som gav upphov till denna intuition. Avslutningsvis 
följer en diskussionsdel och uppsatsen avslutas med en slutsats.

1.5 Begreppsdefinitioner
Här förtydligas hur ett antal begrepp används i uppsatsen.

Feedback 
Med feedback menas en återkoppling på en utförd handling.

Hävstångspunkter
Med hävstångspunkter menas kritiska punkter som kan användas för att förändra en situation på ett 
eller annat sätt. (Klein, 1998) Ett exempel är när ett badkar fylls med vatten. För att undvika att det  
blir en översvämning kan kranen slås av (en hävstångspunkt) så det inte kommer in mer vatten eller 
går det att dra ur proppen (en annan hävstångspunkt) så att vattnet kan rinna iväg.

Expert
Med en expert  menas  att  personen har  minst  10 års  erfarenhet  av yrket  och/eller  motsvarande 
erfarenhet som medfört att domänkunskap har ackumulerats under flera år som är relevant. Förutom 
erfarenhet ska personen anses vara duktigt på det han/hon gör av andra inom yrkesgruppen.

Intuition
Begreppet intuition innebär det som vanligtvis benämns som magkänsla, att känna att något är fel 
eller att bara veta vad som bör göras, utan att nödvändigtvis veta hur den slutsatsen har uppkommit. 
Det intuition verkar bestå av är en bearbetning av information som sker delvis undermedvetet. Även 
om situationsbedömningen sker helt eller delvis undermedvetet, kommer dess slutsats att dyka upp i 
medvetandet och på så sätt hjälper en vid medvetet beslutsfattande. 

Feedforward-loop
Med  en  feedforward-loop menas  att  kontinuerligt  bestämma  i  förväg  vilka  faktorer  eller 
förändringar som det är viktigt att övervaka. Om dessa faktorer eller förändringar inte beter sig som 
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det var förutspått tyder det på att ens situationsuppfattning är felaktig. En feedforward-loop används 
oftast när det inte finns feedback att tillgå inom rimlig tid eller som stöd för att tolka feedback.

Output
Output innebär de data som förs vidare från en enhet till en annan. 

Common Ground
Med common ground menas den gemensamma förståelsen eller faktorn som en individ delar eller 
tror sig dela med en eller flera andra individer eller grupper (Clark 1996). 

Professional Vision
Professional vision är ett synsätt som professionella inom en domän har utvecklat (Goodwin, 1994). 
Det vill säga att inom en domän ha ett standardiserat sätt att se på, samt tolka, objekt och händelser i 
domänen.

Analog situation
I den här uppsatsen menas med en analogisk situation, en sedan tidigare inkodad situation som 
överensstämmer i stora drag med den befintliga situationen.
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2 Recognition Primed Decision
Recognition Primed Decision (RPD) model, figur 1, är framtagen i slutet på 80-talet (Klein 1989).  
Den går ut på att först (steg 1), försöka koppla den nuvarande situationen med tidigare erfarenheter.  
Detta  görs  genom att  leta  efter  relevanta ledtrådar  det  vill  säga att  upptäcka mönster  och göra 
distinktioner,  hitta  möjliga  mål,  införskaffa  förväntningar,  möjliga  handlingsalternativ  samt  en 
förväntan på vad dessa handlingsalternativ kan leda till. När mönstret matchas från den befintliga 
situationen med en tidigare situation som fick ett bra resultat så görs en mental simulering av den 
tänkta handlingen (steg 2) och på så sätt utvärderas handlingen om den leder till ett önskat resultat 
eller  inte,  om  den  inte  gör  det  modifieras  handlingen  tills  den  duger  eller  så  måste  en  mer 
uttömmande analys av situationen göras genom att återgår till steg 1.

Figur  1:  RPD  modellen,  bilden  är  hämtad  från  Gary  Klein,  SOURCES  OF  POWER:  HOW 
PEOPLE MAKE DECISIONS 1998, MIT Press
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2.1 Steg 1
Först införskaffas en situationsförståelse och den avgör om det finns en analogisk situation som 
denna situation motsvarar (Klein, 1998). Steg 1 itereras hela tiden då situationer är dynamiska och 
kan kontinuerligt förändras gällande rådande information, samt mål för stunden. Vid steg 1 finns det 
fyra möjliga utgångar, antingen matchar situationen mot tidigare erfarenheter på ett önskvärt sätt 
och en plan för ens handlande ställs upp och steg 2 påbörjas eller genom en felaktig matchning av 
situationen eller på grund av felaktig information så på börjas steg 2 med felaktiga premisser. Ett 
annat alternativ är när situationen inte matchar mot tidigare erfarenheter och personen känner att 
något känns fel, genom ens intuition. Om situationsuppfattning inte är tillräckligt bra behövs mer 
information samlas in och utvärderas för att komma till en ny uppfattning innan steg 2 påbörjas. Det 
sista alternativet är att det inte finns nog med erfarenhet av den befintliga situationen och därför kan 
inte  RPD-modellen  användas.  I  dessa  fall  måste  beslutsstrategin  bytas  ut  mot  något  annat, 
exempelvis  att  ställa  upp  alternativ  mot  varandra  mer  analytiskt.  För  att  skaffa  sig  en 
situationsuppfattning (situation awareness) kan mental simulering användas för att  hjälpa till  att 
förklara hur en situation har uppstått eller hur den kommer fortskrida. Steg 1 är allt ovanför rutan 
”Evaluate Action” i figur 1.

2.1.1 Ledtrådar
När en situation känns igen, som exempelvis när en erfaren sjukvårdare kommer till en olycksplats 
letar han/hon efter relevanta ledtrådar som sedan används för att koppla händelseförloppet mot en 
analogisk  situation.  Relevanta  ledtrådar  i  samband med förväntningar  hjälper  till  att  hålla nere 
mängden information som måste kontrolleras och vad som är av vikt. Exempel på ledtrådar kan 
vara: mängden blod på marken, hur högt personens blodtryck är, personens ålder etcetera. Men, det 
blir samtidigt viktigt att ha rätt förväntning på situationen för att leta efter de rätta, informativa 
ledtrådarna.

2.1.2 Mål
De mål som finns är ibland svåra att precisera, de är snarare flytande och kan förändas allteftersom 
situationen förändras. Ett exempel kan vara när räddningstjänsten kommer till en husbrand, först är 
målet att släcka elden men brandmännen inser snabbt att detta inte kommer vara möjligt och målet 
ändras till att förhindra att elden sprider sig. Målen kommer från den analogiska matchningen som 
har skett tidigare. Allteftersom ledtrådarna förändras, förändras också målen. Dessutom kan målen 
förändras kontinuerligt beroende på tidspress eller att prioriteringar förändras, som i exemplet ovan. 
Om vissa handlingar inte är möjliga kan detta också förändra målen. Vissa mål kan vara mer eller 
mindre viktiga att uppfylla.

2.1.3 Förväntningar
När en situationsbild är införskaffad och matchad mot ett analogt förlopp med hjälp av tidigare 
erfarenhet  skapas  också  förväntningar  som  kan  användas till  att  bekräfta  den  nuvarande 
situationsuppfattning. För att generera förväntningar kan mental simulering användas. Det skapar en 
feedforward-loop som stärker kontrollen, det vill säga stödjer att den antagna analogiska händelsen, 
faktiskt är motsvarande den aktuella situationen, mer om detta i steg 2.

2.1.4 Handlingsalternativ
Förutom förväntningar  ger  den  analoga  erfarenheten  också  ett  antal  handlingsalternativ  som är 
möjliga att genomföra för att uppnå önskat resultat eller i alla fall ett steg på vägen. Exempelvis 
ringa efter förstärkning vid en stor katastrof. När dessa handlingar är valda påbörjas till steg 2.
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2.2 Steg 2
Steg 2 är att ta den handlingen som ska utföras och utvärdera resultatet av denna. Om den inte 
verkar ge ett bra resultat kan den modifieras, om detta inte hjälper förkastas den och steg 1 påbörjas 
igen. Genom en mental simulering kan en handling utvärderas och modifieras innan den utförs. Steg 
2 är allt nedanför rutan ”Recognition has four by-products” i figur 1.

En mental simulering är ett kraftigt verktyg när det kommer till analys av tänkbara handlingar eller 
för  att  få  en förståelse för  hur  en situation har  uppstått  eller  vad den kan leda till.  En mental  
simulering är en föreställning av hur en situation kan manipuleras på olika sätt, vad detta skulle leda 
till och om det är möjligt. Mental simulering kan användas för att applicera och justera de analogier  
experter använder vid olika situationer.

Följande steg ingår i en mental simulering enligt Klein (1998) figur 2; först identifieras behovet av 
den mentala simuleringen (”Identify Need”-rutan i figur 2), om det som redan har hänt ska förklaras 
eller förutses vad som kommer att hända. Därefter specificeras starttillståndet, sluttillståndet samt 
de kausala faktorerna som spelar in (”Specify Parameters”-rutan i figur 2). När detta är bestämt görs 
en handlingssekvens där manipulationen sker (”Assemble the action sequence”-rutan i figur 2). En 
människa kan normalt  hantera cirka sex olika tillstånd med tre kausala faktorer,moving parts, i 
varje(Klein, 1998). Annars blir det en för stor kognitiv belastning och simuleringen blir svår eller 
omöjlig att utföra. Ett sätt att komma runt detta är att klumpa ihop flera händelser till samma faktor. 
Till exempel istället för att simulera att först böjer sig ner och sedan sträcker ut handen och till sist  
greppar pennan på golvet så slås de ihop det till en händelse det vill säga att plocka upp en penna. 
Ju mer expertis desto större och avancerade sammanslagningar kan skapas (Klein, 1998). Efter att 
handlingssekvensen är fastställd görs en intern utvärdering av simuleringen med tre saker i åtanke 
koherens, tillämplighet, fullständighet (”Internal Evaluation”-rutan i figur 2). Om denna utvärdering 
misslyckas är det något fel på den mentala simuleringen och något måste förändras för att få ett 
önskat resultat. Men att misslyckas med att göra en mental simulering är inte alltid ett misslyckande 
i sig, utan genom att inte kunna simulera en händelse kan alternativ uteslutas. Om utvärderingen 
däremot blir godkänd körs simuleringen (”Run and review”-rutan i figur 2) och information kan 
extraheras ur den (”Evaluate the outcome”-rutan i figur 2), exempelvis kan den förklara det som 
hänt eller  förutsäga det som kommer hända. Om simuleringen lyckas men inte leder till  önskat 
resultat kan den modifieras så att det önskade resultatet uppnås, genom att omarbeta de tidigare 
stegen. Med mentala simulering kan brister och fallgropar i ens plan hittas, så att dessa kan hanteras 
innan de uppstår.

Medan mental  simulering  är  ett  kraftigt  verktyg  kan den också  vara  förrädisk.  Antigen för  att 
bristande erfarenhet medför felaktiga antaganden av vad som är möjligt att åstadkomma. Ett annat 
problem är att en övertro på sin mentala simulering kan genereras och därför förklaras alla problem 
som  uppstår  bort  på  olika  sätt.  Det  går  att  fantisera  bort  alla  problem  som  skulle  uppstå  i 
verkligheten, styrkan med mentala simulering används mot simuleringen själv.
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Figur2:  En  generell  modell  för  mental  simulering  hämtad  från  Gary  Klein,  SOURCES  OF 
POWER: HOW PEOPLE MAKE DECISIONS 1998, MIT Press
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2.3 Brister hos RPD-modellen
RPD-modellen har fyra  egentliga brister  (Vowell  2004) varav en är att  den inte  underlättar  för 
förtidsplanering, detta är ett problem som det inte kommer läggas någon vikt på i den här uppsatsen 
då fokus är lagt på beslutsfattande i en situation och inte vid långtidsplanering.

Det andra problemet är att RPD-modellen har en väldigt individuell fokusering och det är svårt för 
den ansvariga på plats att förmedla sina visioner till sitt arbetslag, samt att den är en dålig grund att 
använda  när  ett  arbetslag  ska  sättas  ihop.  Ens  personlighet  påverkar  användningen  av  RPD-
modellen  och  på  så  sätt  påverkar  den  utgången  av  användandet.  Men  experter  har  vissa 
gemensamma karaktärsdrag, mer om det nedan. Därför blir detta inte heller ett problem när det är 
intuitionen hos experter som ska tas vara på.

Det tredje problemet är att RPD-modellen har använts och testats på stängda system, det vill säga 
när det som ska hanteras inte kan lära sig, anpassa sig eller ta hjälp av andra. Till exempel bränder,  
olyckssituationer,  produktutveckling.  Stängda  system  är  mindre  komplexa  än  öppna  system, 
exempelvis i krigföring, där problemet som ska besegras, fiendestyrkor, kan anpassa sig på många 
olika sätt och ändra reglerna helt. Om detta är ett problem eller inte återstår väl att ta reda på och det 
är ändå ingen faktor som påverkar det här arbetet.

Det  sista  problemet  är  att  RPD-modellen  förlitar  sig  oerhört  mycket  på  erfarenhet,  finns  inte 
erfarenheten blir RPD-modellen dålig om inte helt värdelös. Detta är inte heller är ett problem för  
RPD-modellen är inte avsedd att beskriva beslutsfattande utan erfarenhetsbas 
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3 Teoretisk bakgrund
Här presenteras varför det är viktigt med expertis och svårigheterna med att byta ut expertis mot 
andra verktyg. Sedan presenteras vikten av intuition och sedan Kleins RPD-modell vars första steg 
kan vara en förklaring till hur intuition uppstår. Därefter förklaras vad som skiljer experter från 
mängden, vilket följs av vikten av historier och rätt typ av feedback för att öka sin inlärning för att  
uppnå expertis. En teori om undermedveten bearbetning presenteras som kan ha påverkan på hur 
intuitionen sker och varför experter filtrerar information på ett annat sätt än noviser, den teoretiska 
bakgrunden avslutas med en möjlig förklaring av intuition och experternas användande av den och 
hur de skiljer sig från noviser. 

3. 1 Checklistor och lära ut processer eller expertis
Checklistor,  automatiserade  system och strikta  rutiner  för  processer  är  väldigt  effektiva  för  att 
minimera misstag för noviser eller vid en hög kognitiv belastning. När en situation är komplex och 
alla  möjliga problem inte  går  att  förutse fungerar  inte  detta.  Att  hålla  riktlinjer  och checklistor 
uppdaterade för komplexa problem är, om inte omöjligt, åtminstone väldigt svårt. Om det inte går 
att lita på att checklistor och processguider är uppdaterade så används inte dessa efter ett tag, utan 
de frångås för sådant som fungerar för att lösa uppgiften (Klein, 2009). Dessutom medför strikta 
rutiner och regler problem i komplexa situationer när någonting händer som det inte finns en färdig 
plan för. Då blir personen helt lamslagen och måste frångå från rutin och använda sin expertis för att 
lösa problemet. Detta leder till att personen, när det är något kritiskt som händer, blir kallad för 
hjälte om de lyckas och får bestraffning för att  personen frångick rutin om de misslyckas.  När 
rutinerna  inte  räcker  till  behövs det  en  annan form av stöd,  i  dagsläget  finns  det  tyvärr  ingen 
kunskap om hur ett sådant stöd skulle vara utformat2, förutom expertis hos personalen.

Det farligaste med färdiga metoder, processer, rutiner, automatiserade system och checklistor är att 
det inte behövs byggas någon expertis för att klara av arbetet. Det hjälper noviser att komma upp till  
en medioker nivå. Men samtidigt är stelheten ett hinder för experter och på så vis sjunker de ner till  
en medioker nivå (Klein, 2009). Det är ett bra första steg till inlärning men sedan för att utvecklas 
måste ett helhetsperspektiv finnas och en förståelse för inte bara hur utan också varför saker ska 
göras, mer om det i rubriken ”experter” nedan.

3.2 Analytiska metoder och intuition
Idag finns det tre läger när det gäller beslutsfattande (Klein, 1998 nämner två, Klein själv har det 
tredje synsättet själv); de som att anser analytisk metod ska användas och kuva sin intuition; de som 
anser att  en helhjärtad tilltro på sin intuition är det som gäller och de som anser att  dessa ska 
kombineras.

Till att börja med går det att fatta lyckade beslut utan analytisk metod, men det går inte göra bra 
beslut utan att använda sig av intuition. Om allt ska analyseras metodiskt går det inte ens att komma 
förbi vilka alternativ som ska väljas för vidare analys eller vilka kriterier som ska användas vid den 
analysen. Det är oftast med just intuition som dessa alternativ vanligtvis tas fram, vad som ska 
analyseras och hur det ska analyseras (Klein 2009).  Problemen med intuition är att  den inte är  
ofelbar utan kan missa saker exempelvis mönster, detaljer med mera. Ett annat problem är när det 
inte  finns  bra kunskaper  och för  lite  tidigare  erfarenhet.  Eftersom intuition  baseras  på  tidigare 
erfarenhet, utan personen måste då falla tillbaka på en analytisk metod. Analytiska metoder är mer 
noggranna än intuition och är kanske därför att föredra när det finns tid och möjlighet att ställa upp 

2  I alla fall som författaren känner till.
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alla variabler, det vill säga när det inte är en komplex situation. Problemet med analytiska metoder, 
förutom att de är tidskrävande, är att de ofta missar kontexten. I en komplex situation är kontexten 
väldigt  viktig  och  därför  är  en  analytisk  metod  oftast  inte  givande  på  verkliga  problem  av 
någorlunda  storlek  då  beslut  dessutom  ska  fattas  i  realtid.  Intuition  däremot  är  snabbt  och 
kontextkänsligt  (Klein,  2009).  Därför  bör  intuition  användas  men  kompletteras,  i  den  mån  det 
behövs eller finns tid till att göra det, med en analytisk metod. Noviser behöver analytiska metoder 
för att fatta beslut innan de har införskaffat nog mycket erfarenhet och skicklighet för att bygga upp 
en intuitionsförmåga inom domänen. Mer om intuition under rubriken ”intuition” nedan.

3.3 Experter
Här förklaras hur experter skiljer sig från övriga individer, det är just experternas stora kunskapsbas 
med analogier och deras automatiserade förmåga att  matcha situationen de står inför mot dessa 
analogier  som ger  upphov  till  experternas  intuition.  Samt  deras  förmåga  att  dra  lärdomar  och 
analysera deras erfarenheter och hur det hela tiden har en helhetsbild av situationen och förstår hur 
saker hör ihop. 

Det har diskuterats att många tester som gjorts på experter har varit missvisande för att testerna inte 
har utförts på riktiga experter utan snarare på personer med expertkunskap som saknar erfarenhet. 
Istället för att ställa upp experter mot noviser har noviser ställts upp mot naiva deltagare (Shanteau 
1992). Detta har gett en något missvisande bild av experter.

3.3.1 Erfarenhet
Det som gör en expert till en expert är all erfarenhet som denne besitter. Genom denna erfarenhet 
finns det fler och mer detaljrika analoga händelser och förlopp lagrade i deras minnen som gör det 
möjligt  att  använda sig  av  RPD och snabbt  skaffa  sig  en  korrekt  situationsuppfattning.  Denna 
erfarenhet ger också en säkerhet som medför att det inte känns som beslut tas, utan snarare att det  
som borde göras görs.

Denna  erfarenhet  finns  beskrivet  ibland  med  lite  olika  namn.  I  boken  Efficiency  in  learning 
evidence-based guidelines to manage cognitive load (Clark et al, 2006) benämns det som scheman 
som finns i långtidsminnet som experter plockar fram för att lösa uppgifter snabbt och inte drabbas 
av kognitiv överbelastning. Scheman/analogier är alltså experternas sätt att komma runt kognitiv 
överbelastning vilket i sin tur gör att de snabbare kan bearbeta data och ta till sig en situation och ta  
beslut om vilka handlingar som bör utföras. Om en expert sätts i en situation där han jobbar mot 
sina  scheman/analogier  måste  han/hon  använda  kognitiva  resurser  till  att  motarbeta  sina 
inprogrammerade scheman/analogier. Därför är lättare att fatta beslut när det går att sammankoppla 
ens redan befintliga analogier med den nya kunskapen.

En expert går igenom och utvärderar en erfarenhet på ett annat sätt än en novis gör. På så vis tar 
experten till sig lärdomen av erfarenheten bättre. Experten kan avgöra vad som gick bra och varför 
samt vad som gick mindre bra och anledningen till detta, vilket medför att lärdomen av erfarenheten 
blir starkare och lättare att använda sig av vid nästa liknande tillfälle. Experter är bättre på att leta  
och använda feedback än vad en novis är (Clark et al, 2006).

3.3.2 Medvetenhet
Att vara medveten om helheten är någonting som är viktigt för att ha kontroll på en situation. Ett 
helhets perspektiv är något som experter snabbt och effektivt skaffar sig och bibehåller. Det som är 
utmärkande för experter är att snabbt inse när helhets förståelsen börjar bli diffus eller fallerar, detta  
medför att experter snabbare kan göra någonting åt problemet innan det orsakar besvär.
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Goodwins Professional Vision matchar också bra mot RPD-modellen. Kodningen (coding schemes) 
som  sker  motsvarar  ledtråds  letande  och  matchande.  Sedan  belyses  (highlighting) 
hävstångspunkterna, vilka kan användas till att förändra situationen, det vill säga de markeras och 
förtydligas. Det tredje steget är produktionen och förbindelsen av ett representations underlag(the 
production and articulation of material representations), detta kan vara att visualisera eller förklara i 
ord för andra eller att göra en mental simulering för sig själv. 

3.3.3 En koppling mellan arbetsminnet och långtidsminnet
Ericsson och Kintsch (1995) diskuterar i sin artikel att experter använder sig av arbetsminnet (AM) 
för att  identifiera  ledtrådar  som används till  att  ta fram strukturerad kunskap ur långtidsminnet 
(LTM) som sedan används för  att  lösa  uppgiften.  Förutom för  att  ta  fram och använda sig av 
tidigare  kunskap  används  metoder  för  att  effektivt  koda  in  minnen  i  LTM.  Dessa  inkodnings 
metoder och framplocknings strukturer är domän specifika och ackumuleras under långtid medan 
ens erfarenhet och kunskap inom domänen ökar. Dessa framplocknings strukturer fungerar bättre ju 
fler ledtrådar som finns och om det redan i förväg kan beräknas vilka strukturer som behövs innan 
de behövs.  Dessa strukturer verkar vara samma sak eller i alla fall motsvarar Kleins analogier i  
RPD modellen3.  Ericsson och Kintsch diskuterar att minnet också har en annan funktion som bör 
skiljas  från kunskapsinkodning och framplocknings  strukturer.  Nämligen dess  påverkan på våra 
medvetna tankar. En tanke, ett kognitivt tillstånd, är slutprodukten av komplexa generingsprocesser. 
Sensoriska,  perceptuella  och  konceptuella  operationer  är  involverade  i  skapelsen  av  kognitiva 
tillstånd. Detta  kräver  att  kunskap aktiveras och bearbetas på olika nivåer.  För att  en hög nivå 
process ska kunna använda sig av output från en process på en lägre nivå, måste denna output finnas 
tillgänglig en viss tid. Denna tillgänglighet uppnås genom processpecifika minnes  buffertar, som 
innehåller  resultatet  av  den  mellanliggande  processen  som  generade  det  kognitiva  tillståndet. 
Ericsson och Kintsch skiljer på dessa buffertar från minnets roll som medlar mellan olika kognitiva 
tillstånd.  Det  är  i  korttidsminnet  (KTM)  som  dessa  kognitiva  tillstånds  byter  av  varandra, 
fokuseringen av sin uppmärksamhet och den medvetna upplevelsen. Då det undermedvetna och 
medvetna är skilda processer från varandra är det möjligt att en process som sker undermedvetet  
inte  blir  medvetet  uppmärksammad  förrän  processen  gör  någon  form  av  markering  till  det 
medvetna, att den är av intresse, som i att leverera resultatet av en process. Hur påkallandet av 
uppmärksamhet går till är dock oklart. I och med att intuitionen verkar ske mellan AM och LTM så 
fokuseras inte den processen medvetet och detta skulle kunna förklara att en magkänsla uppstår då 
resonemangen har förts undermedvetet.

3.3.4 Hävstångspunkter
Två väsentliga saker som skiljer experter från andra beslutsfattare är förmågan att identifiera och 
använda  sig  av  hävstångspunkter(leverage  points)  för  att  improvisera  samt  hitta  nya  lösningar 
och/eller  förändra  mål  som  i  sin  tur  kan  ge  ett  bättre  slutresultat.  Genom  att  identifiera 
hävstångspunkter kan dessa användas för att förändra situationen på ett önskvärt sätt och även se 
vart ens planer har svaga punkter och vad som behöver vara över speciell uppsikt (Klein, 1998). 
Genom detta går det snabbare att ingripa om det verkar uppstå problem.

3.3.5 Negativa ledtrådar
En annan sak som är betydande som skiljer experter från andra är att experter uppfattar negativa 
ledtrådar (negative cues). En negativ ledtråd är avsaknaden av en ledtråd som borde ha funnits där 
om situationen skulle vara som den antas vara (Klein, 1998).

När en matchning av en situation har gjorts mot en analogi sker handlingar och dessa handlingar 
3Författarens kommentar.
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medför  vissa  förväntningar,  dessutom  kan  det  finnas  fler  förväntningar  som  behandlas 
undermedvetet. När sedan några av dessa förväntningar inte uppfylls eller saknas helt leder de till 
en  insikt  att  den  antagna  analogin  var  felaktig.  Om  dessa  negativa  ledtrådar  behandlas 
undermedvetet kan en magkänsla uppstå av att något känns fel. Noviser har svårt att upptäcka dessa 
negativa ledtrådar både medvetet och omedvetet, detta på grund av att det redan är mycket för dem 
att hålla reda på, med det som faktiskt händer, och/eller att de inte har nog erfarenhet av situationen. 
Så att  de inte  vet  att  det  finns  negativa  ledtrådar.  Dessutom lär  sig  många att  inte  lita  på  sin 
magkänsla utan snarare att alltid använda sig av metodisk analys. (Meehl 1954; Grove et al 2000)

3.3.6 Analogier och metaforer
Analogier ett bra sätt att rikta sitt tänkande och identifiera möjliga mål och ledtrådar, det samma 
gäller för metaforer. Vid försök att förutse vad som kommer att hända är det bra att använda sig av 
analogier. Att slå ihop kausalt interaktiva effekter som leder till slutprodukten. Experter använder 
sig mycket av analogier i många skeden av deras arbete, för att en analogi ska vara effektiv krävs 
det en bra databas, många erfarenheter som expertis har dragits ur, analogier och metaforer är bäst 
att  använda när  information  saknas  som medför  att  en rigorös  analys  inte  kan göras,  eller  vid 
tidsbrist för en sådan analys. Om all information finns behövs ingen analogi/metafor och samtidigt 
om kunskap saknas riskeras att en felaktig analogi/metafor används som försvårar uppgiften och 
leder  en  på  sidovägar.  Det  är  därför  det  är  viktigt  att  inte  bara  ha  erfarenheter  utan  också att  
analysera sina erfarenheter för att kunna dra korrekta lärdomar av erfarenheter och på så vis bygga 
expertis.

När en analogi har valts kan den justera efter den befintliga data som finns för stunden. Exempelvis 
om en sjukvårdare är på plats där det skett en bilolycka så använder han sig av den analogi som han 
har för bilolyckor, sedan justerar han denna efter den specifika händelsen, vilken typ av bil det är  
som har krockat, vad den har krockat i och så vidare. Vi väljer analogier efter ”mystiska” likheter  
(Klein, 1998) ,i detta fallet bilolyckor, där det är svårt eller omöjligt att ha all fakta om alla faktorer,  
och justerar de mer tydliga, som vilken typ av bil det är, hur många som är inblandade.

3.3.7 Shanteaus fem faktorer
Enligt  Shanteaus(1992)  teori  om experters  kompetens  beror  skickligheten  och  förmågorna  som 
framkommer (eller inte framkommer) hos experter på fem faktorer. Domänkunskap; hur stor ens 
kunskapsbas är inom den specifika domänen, både teoretisk och praktisk kunskap. Psykologiska 
drag; självsäkerhet, ansvarskänsla, anpassningsförmåga etcetera. Kognitiva färdigheter; en känsla 
för  vad  som  är  relevant,  kunna  identifiera  undantag  till  regler  och  kunna  hantera  stress. 
Beslutsstrategier;  vilka strategier de använder för att  fatta beslut.  Samt uppgiftens karaktär;  om 
expertisen kan användas effektivt. Shanteau tar upp att ett problem som finns för experter inom mer 
dynamiska domäner, som naturligt beslutsfattande. Nämligen att situationerna är så dynamiska och 
föränderliga och uppstår även mindre frekvent. Därför finns det mindre möjlighet till  feedback, 
övning och inlärning. I artikeln tar Shanteau också upp att experter använder sig av andra strategier 
för sitt tänkande än noviser, noviser jobbar från slutet, det okända, och bakåt medan experter börjar 
från  början  och  arbetar  sig  framåt  till  slutet,  det  okända,  dessutom  har  experter  mycket  mer  
automatiserade tankeprocesser.
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3.4 En teori om undermedvetet tänkande
Dijksterhuis  och  Nordgren  (2006)  presenterar  en  teori  för  att  det  ibland  är  bättre  att  tänka 
undermedvetet  istället  för med fokuserad medvetenhet.  Denna teori  unconscious-thought  theory 
(UTT)  skiljer  på  två  typer  av  tänkande,  nämligen  medvetet  och  undermedvetet,  där  det 
undermedvetna tänkandet har en mångfaldigt större kapacitet än det medvetna tänkandet. De hävdar 
att  undermedvetet  tänkande  egentligen  är  ett  bättre  verktyg  att  använda  vid  beslutsfattande  av 
komplexa problem överlag. Dijksterhuis och Nordgren menar att kvaliteten på våra medvetna beslut 
är  hög när det är  en liten mängd information att  ta hänsyn till  vid beslutsfattande.  Kvalitén på 
besluten  sjunker  i  takt  med  att  informationsmängden  ökar,  medan  beslut  som  har  bearbetats 
undermedvetet  ligger  på  en  jämn  nivå  oavsett  mängden  information.  Det  som  dock  gör  det 
medvetna tänkandet starkare än det undermedvetna är när det finns en specifik regel som väger 
tyngre än alla andra. Exempelvis när en person ska köpa ett hus så får husets pris inte överstiga ens 
budgettak  under  några  omständigheter  för  att  det  då  inte  är  möjligt  att  köpa  huset.  Det 
undermedvetna  verkar  inte  ha  sådana  exakta  gränser  som  vi  medvetet  kan  hantera.  Vid 
undermedvetet  tänkande  är  vi  också  mer  kreativa  än  när  vi  medvetet  tänker  på  något.  För  att  
undermedvetet  bearbeta  något  är  det  ett  krav  att  informationen  har  blivit  inkodad  korrekt. 
Dijksterhuis och Nordgren diskuterar att information borde sökas medvetet för att sedan bearbeta 
denna information undermedvetet.

Experter verkar medvetet söka information som de behandlar undermedvetet,  med undantag för 
hävstångspunkter som de medvetet använder sig av för att förändra situationen. Hävstångspunkterna 
väger tyngre än annat och därför bör bearbetningen av dem ske medvetet. Som redan diskuterats i 
uppsatsen, så filtrera experter information för att inte överbelasta arbetsminnet. Om UTT stämmer 
medför det att experterna kommer fram till bättre beslut än om de medvetet hade försökt att ta 
beslutet  med hänsyn till  all  information.  Experterna fattar  sina beslut på två sätt,  ett  genom att 
medvetet använda sig av hävstångspunkter och det andra genom att aktivt ta in information och 
undermedvetet  använda  denna  information  till  att  fatta  beslut.  En  annan  skillnad  mellan  det 
medvetna  och  det  undermedvetna  skulle  kunna  vara  att  bearbetning  sker  parallellt  i  det 
undermedvetna och att  för att  kunna bedöma helheten är det  en fördel  att  kunna ta hänsyn till 
mycket information parallellt.

3.5 Intuition
Intuition är ett begrepp som är vanligt förekommande i dagens samhälle. Det finns mycket litteratur 
på ämnet, tyvärr kopplas intuitionen ofta ihop med mysticism eller  olika typer av magi.  Det är 
någonting som har anses vara ytterst ovetenskapligt, forskare har hävdat att intuitionen ska kvävas 
och istället  ska rationell  analys  användas  i  alla  lägen.  Men på  senare  år  har  intuitionen börjat  
accepteras i affärsvärlden och även inom forskning. Framförallt har insikten att det används vid 
beslutsfattande vuxit fram och att det i olika grad är en del av de flesta besluts som tas (se avsnittet 
analytiska metoder och intuition).

Men intuition är inte ESP (Extrasensorisk perception), ett sjätte sinne eller någon form av magi. 
Utan det är när tidigare erfarenhet och expertis används för att undermedvetet matcha händelsen 
mot  ens  analogier  för  att  få  en  situationsuppfattning  och  bestämma  vilka  handlingar  som bör 
utföras.  Kort  sagt,  intuition  använder  sig  undermedvetet  av  RPD  i  kombination  av  negativa 
ledtrådar  med  en  medveten  fokusering  på  hävstångspunkter .  Men  i  och  med  att  det  är 
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undermedvetet är det inte tillgängligt till sin egna tankeverksamhet och därför så blir intuitionen 
svår att förklara för sig själv och framförallt för någon annan. Det är därför som intuition känns så 
mystiks och tillit till den saknas.

Hammond et al (1987) identifierade flera kognitiva egenskaper som skiljde på intuition och analys. 
Intuition anses ha lite kognitiv kontroll, snabb processering och är till största del omedveten, medan 
analys har stor kognitiv kontroll, långsam processering som till största del är medvetenhet.
När efter en utförd uppgift detaljer eller resonemang som ledde till ett beslut ska minnas kan det 
uppkomma  problem.  Då  det  ibland  bara  finns  tillgång  till  delar  av  ledtrådarna  men  inte 
strukturerna(Ericsson, K. A., & Kintsch, W, 1995), då dessa är beroende av tidigare strukturer och 
samtliga  ledtrådar.  För  att  ha  samma  tillgång  till  LTM  måste  resonemangen  återskapas  och 
ledtrådarna  måste  tas  fram,  eller  negativa  ledtrådarna,  för  att  kunna  använda  sig  av 
strukturerna/analogierna ordentligt för att kunna härleda slutsatsen. Då vår medvetna upplevelse 
verkar vara de olika kognitiva tillstånden som verkar i KTM och inte de processer som sker i AM, 
är  intuition  inte  något  konstigt  längre4.  Det  är  helt  enkelt  slutprodukten  av  bearbetningen  av 
uppgiften vi står inför mot vår erfarenhet, de analogier vi har verifierat och kodat in, i enlighet med 
RPD modellen. Vi får bara inte medvetet följa med genom arbetsminnets val av analogier att hämta 
ur långtidsminnet, då detta hos experter, mest troligt, är en automatiserad process.

Experter har fått kritik för att de inte använder sig av all tillgänglig information utan att de snarare 
fokuserar på vissa detaljer (Shanteau, 1992). Detta beror mest troligt på att experterna vet vilka 
detaljer som är av vikt genom deras analogier och genom dessa analogier får de också förväntningar 
som de använder sig av för att försäkra sig att de är på rätt kurs. Genom att de vet vilka ledtrådar  
samt  negativa  ledtrådar  som  är  av  vikt  och  de  ständigt  håller  utkik  efter  dessa  vill  de  inte 
överbelasta AM med onödig information för det kommer medföra att det tar längre tid att ta fram 
analogier för situationen, samt att koda in nya kunskaper. För att minska den kognitiva belastningen 
gör experterna helt enkelt en informationsfiltrering då all tillgänglig information inte är relevant.  
Denna filtrering kan givetvis få en negativ effekt då missuppfattningar av situationen och missar av 
relevant information kan ske genom denna filtrering, men i och med den erfarenhet och kunskap 
som experter har blir de väldigt känsliga för abnormiteter och det medför att de kan upptäcka när de 
är på fel spår och då sker en omvärdering av situationen.

Ett annat möjligt alternativ är att experter faktiskt tar hänsyn till all information undermedvetet, till 
en början och gör en undermedveten bedömning som medför att de sedan kan rikta sin fokus på 
hävstångspunkterna, som det behöver ha en medveten uppsikt över. Därav det till synes selektiva 
tänket. Detta skulle kräva att kunskapen som matchar situationen har blivit inkodad tidigare.

3.6 Historier som redskap
Historier är ett kraftigt redskap för att förmedla kunskap, skapa förståelse och organisera händelser i 
ett  meningsfullt  ramverk  (Klein,  1998).  Genom  historier  förtydligas  en  persons  synsätt  på 
situationen och varför den valde att agera på ett visst sätt, det blir en naturlig förklaring istället för 
att stelt försöka matcha in det som gjordes efter en modell. Genom historier kan förklaringar av det 
som ledde fram till intuitionen uppstå. Precis som mental simulering kan historier användas för att  
diagnosera en situation, många av kriterierna som används för att utvärdera en mental simulering är 
detsamma för en historia(koherens, tillämplighet, fullständighet). Historier kan användas för att visa 
det subtila aspekterna av någons expertis. Den största fördelen med historier är att de inte bara ger  
en  fakta  utan  också  den kontext  som behövs  för  att  informationen  ska  bli  användbar.  Genom 
historien kan andras prioriteringar och ambitioner framträda. En förståelse för vad som skedde men 
också hur och varför förloppet blev på detta viset. Genom att organisera in data i en historia blir det 
4Författarens härledning.
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lättare att komma ihåg och förstå data än om den bara radas upp i en lista. En annan sak som gör 
historier användbara är att de hjälper till att upprätthålla Common Ground (Clark 1996). Samt att 
historier kan förenkla samspelet mellan olika parter. Med en historia kan inte bara feedback ges utan 
också rätt typ av feedback i rätt kontext.
Som tidigare nämnt är feedback viktigt för att orientera sig och konfirmera sin förväntningar, men 
också för att förvarna om när något som inte stämmer. Feedback är dessutom ett effektivt sätt att 
lära sig. Men bara feedback i sig är inte nog. Det beror på typen av feedback och kvaliteten på den. 
Det finns nämligen två typer av feedback, nämligen resultat- och processfeedback. Feedback är bra 
men det är oerhört viktigt att det är rätt typ av feedback annars tillför den inget eller till och med 
försvårar den möjligheten till en korrekt situationsuppfattning.

3.6.1 Resultatfeedback
Resultatfeedback är vanligare och enklare att ge men tyvärr så tillför den inte alltid så mycket till 
inlärande eller situationsuppfattningen (Klein, 2009). De är bara ännu en bit data som är svårtolkad. 

3.6.2 Processfeedback
Processfeedback är bättre för att det ger en förståelse för hur processen har gått till eller hur den 
borde  gå  till,  vad  som  ska  övervakas  under  processens  gång  och  inte  bara  hur  resultatet  av 
processen bör bli. 

Ett exempel är en vän till mig som skulle lära sig att göra en kickflip på skateboard. Han visste hur 
den skulle se ut och hur han skulle sparka men ändå så blev det inte riktigt rätt (resultatfeedback).  
En annan vän som var duktigt på att göra kickflips beskrev då känslan han hade när han satte dem 
(processfeedback). När min första vän sedan började leta efter denna känsla när han skulle sätta 
tricket och när han fann den så blev han genast bättre på att sätta kickflips. Min vän visste redan hur 
slutresultatet skulle se ut men detta hjälpte honom inte med processen att ta sig dit, när han fick reda 
på vad han skulle leta efter underprocessens gång så ledde det snabbt till en förbättring.
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4 Metod
För att komma åt expertkunskap inom naturligt beslutsfattande valdes räddningstjänsten ut som en 
lämplig plats att samla in data, då det är väldigt svårt att veta när olyckor inträffar samt att det finns 
annan problematik med att följa med på utryckningar, detta medförde att observationer inte var en 
bra datainsamlingsmetod. Därför blev det intervjuer, vilket var det självklara valet då detta är en 
givande  metod  för  insamling  av  de  data  som denna  uppsats  behövde.  En dag  spenderades  på 
räddningstjänsten i Motala där intervjuerna genomfördes. Förutom de fem inspelade intervjuerna 
ställdes  också  spontana  frågor  i  förbifarten  till  de  intervjuade  och  andra  anställda  på 
räddningstjänsten. Innan intervjuerna fick deltagarna en kort förklaring av studien och vad den gick 
ut på, samt bakgrund och anledning till att studien utförs.
Fyra experter och ytterligare en anställd på räddningstjänsten men som inte kunde klassas som 
expert intervjuades från räddningstjänsten. Målet var att genom incidenter, som experterna hade 
varit med om, utvinna vad som hade legat till grund för deras olika intuitioner vid denna händelse. 
Intervjuerna utfördes efter Critical Decision Method (CDM) som är framtagen för Cognitive Task 
Analysis  (CTA),  Beth  Crandall  et  al  (2006).  CTA togs  fram för  att  kunna analysera  personers 
kognitiva  förmågor  och  inte  bara  vad  de  gör  och  hur  resultatet  blir,  utan  också  de  kognitiva 
aspekterna av uppgifterna. CDM användes för att det är en metod som är framtagen för den här 
typen av data insamling och därför var den det självklara valet till studiens data insamling. Tanken 
med CDM är  att  vara två  stycken som genomför intervjuerna  men i  och med att  detta  var  en 
individuell  uppgift  var  detta  inte  en möjlighet.  Dessutom med den här  uppsatsens  omfång och 
tidsplan så var en djupgående förstudie inte utförbar och därför var CDM, då dess upplägg går ut på 
att snabbt och effektivt få en djupgående förståelse för arbetet, en utmärkt metod för ändamålet.

Metodens upplägg är att dela in intervjun i fyra olika steg. Vid steg ett identifieras en incident som 
experten har varit med om och denna incident förklaras i korta drag. Om incidenten anses vara av 
värde så påbörjas steg två. Meningen med steg två är att förklara incidentens förlopp och identifiera 
kritiska tidpunkter  och beslutstillfällen,  en tidslinje över  incidenten skapas  här.  När  incidentens 
händelseförlopp är kartlagt börjar steg tre, vilket är en mer djupgående analys. Detta steg är det 
mest givande för analysen, här fokuseras de olika kritiska tidpunkterna och beslutstillfällena som 
identifieras för att försöka utröna vad som gav upphov till besluten som fattades vid de tillfällena.  
Därefter följer det sista steget som är ”tänk om”-frågor, där deltagaren får uppskatta hur situationen 
hade påverkats om olika faktorer hade varit annorlunda, samt hur deras situationsuppfattning och 
beslut hade påverkats av detta.
När intervjuerna genomfördes blev de inte tydligt uppdelade i de fyra stegen utan det blev lite hopp 
mellan steg två/tre/fyra ibland då det blev naturliga följdfrågor vid olika tillfällen, anledningen till 
att frångå den fasta ordningen var för att skapa ett naturligt flyt i intervjuerna och det bedömdes mer 
givande att frångå strukturen en kort stund för att tjäna anekdoter som kunde vara av värde från 
experterna. Metodens strukturerade upplägg men samtidigt anpassningsbara attityd medförde att det 
var smidigt att använda sig av metoden vid data insamlingen.

Analysen  genomfördes  genom  att  använda  anteckningarna  som  skrivits  från  besöket  på 
räddningstjänsten samt genom att  gå igenom de inspelade intervjuerna iterativt.  Ingen ordentlig 
transkribering blev utförd utan meningar som var av intresse transkriberades vid behov. Fokusen låg 
vid uttalanden som rörde vad de lade vikt vid och saker som upprepades flera gånger, indikationer 
som för dem gjorde situationen möjlig att uppfatta eller som låg till grund för deras beslut. Även 
saker som ansågs av intervjupersonen vara avvikelser från så som det borde vara. Speciell vikt lades 
vid uttalanden som rörde intuition mer uttalat. Uppskattade uttalanden om hur de hade gjort tidigare 
i sin karriär granskades. Även åsikter kring utbildning och lärande uppmärksammades.
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5 Analys
Inom räddningstjänsten använder sig befälen av intuition när de tar de flesta av sina beslut som de 
tar vid olika incidenter. Grunden till besluten kommer delvis från deras utbildning men främst av 
deras erfarenhet. Det verkar som de fattar beslut på det sättet som RPD-modellen beskriver. Deras 
agerande stämmer väl överens med teorierna som finns om experter, inom räddningstjänsten har 
experter ett bra stöd för att öva upp sin intuition. De som inte har uppnått expertis redan anser dock 
att de har lite sämre feedback, genom att använda sig av metainlärning skulle nog deras inlärning 
stödjas.

Det första som experterna gör på plats är att orientera sig på platsen och söka information som 
medför att de kan skaffa sig en situationsuppfattning. Efter det har orienterat sig fattar de ett beslut  
om  vad  som  är  målet  just  nu  för  insatsen  och  hur  de  ska  försöka  uppnå  det,  de  olika 
handlingsalternativen utvärderas genom att föreställa sig lösningarna, det vill säga med hjälp av 
mental simulering. Exempelvis var de ska placera ut personalen så att det kommer åt att släcka utan 
att hamna i fara för elden. Efter det initiala beslutet är fattat består deras uppgift av att aktivt söka 
relevant information samt att ha förändringar under översikt. Om förändringar av situationen eller 
den nya informationen har en inverkan på de aktuella målen eller hur de aktuella målen ska uppnås,  
innebär det att en ny situationsuppfattning uppstår och därigenom en ny situationsbedömning vilket 
medför  att  den  aktuella  planen  korrigeras  eller  att  nya  handlingsalternativ  tas  fram.  Det  som 
experterna i räddningstjänsten verkar göra är alltså att mest använda sin medvetna tankeprocess till 
att leta information och fokusera på hävstångspunkter samt till att utvärdera handlingsalternativ med 
mental simulering. För att bearbeta resten av informationen i förstahand undermedvetet vilket är 
mer effektivt om information är rätt inkodad i enlighet med UTT som diskuterades i teoridelen.

5. 1 Ledtrådarna
I intervjuerna kom det fram att förutom att kolla på var det finns synlig eld så lägger experter vikt  
vid röken och rökens beteende när de kommer till en brand. Genom att kolla på färgen på röken kan 
de avgöras hur mycket energi det finns i den, ju mörkare desto mer energi, även information om vad 
det är som brinner kan erhållas, om det är exempelvis giftiga material samt ungefär hur varmt det är. 
Dessutom kan det bedömas i vilket skede elden är i genom att kolla på rökens beteende, om den 
pulserar eller om det är fart på röken eller inte, om det är fart på röken är det väldigt varmt inne i 
byggnaden och därför behövs det fixas en ventilation möjlighet, exempelvis att slå upp taket.

Redan på utbildningen ges information om röken men det är först med erfarenhet av att ha sett saker 
hända någon gång som de vet hur det faktiskt ser ut och riskerna i de olika skedena blir lättare att  
bedöma.  Framförallt  lägger  experterna  vikt  vid  förändringar,  sprider  sig  elden  ändrar  röken 
beteende, börjar det ryka på fler ställen och så vidare. Dessutom kollar experterna på om det direkt 
bildas en massa vattenånga när de sprutar in vatten då detta också ett tecken på att det är väldigt 
varmt. Även om elden uppför sig onormalt är något som experter lägger vikt vid. Exempelvis om 
elden kommer tillbaka efter att det ser ut som att den har släckts, speciellt detta händer flera gånger. 
I sådana fall tyder det på att det även brinner någon annanstans och situationen måste omvärderas.

Förutom själva elden och röken lägger experter mycket vikt på konstruktionen på det som brinner.  
Är det nytt eller gammalt? Går brandcellerna att lita på? Hur ser spridningsriskerna ut, vart kan det 
sprida sig? Taket tittar de extra noga på. Då det är något de har lärt sig med erfarenhet att elden lätt  
kan sprida sig till, i gamla byggnader. Redan på utbildningen får de lära sig att kolla på byggnaders 
konstruktion men som novis läggs inte mycket vikt vid det ändå. Information om konstruktionen är 
vital för att kunna förutse hur förloppet kan förändras. Experterna simulerar mentalt hur situationen 
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kan förändras och försöker förebygga detta samt göra sig beredda för vad som kan ske. Enligt en 
expert var det enkelt när han var ny att stirra sig blind på där det brann och fokusera för mycket på 
att släcka det, istället för att oroa sig för spridning risk och se hur situationen förändras. När en 
övertändning har skett så vet de att det mest troligt inte finns något värde kvar att rädda.

En expert poängterade ut vikten av att notera vindens riktning vid en släckning för att hålla kolla på 
strålvärmen som kan leda till fortsatt spridning samt svårigheter för personalen att komma åt elden 
eller rent skada personalen vid släckningsförsök.

Efter att ha förtydligat några ledtrådar som experterna använder sig av så ter det sig inte vara så 
annorlunda från vad en novis lär sig att titta efter utan det handlar snarare om en förmåga till att 
kunna se en nyansskillnad på ledtrådarna och en säkerhet på vad det betyder. En sak som experterna 
kom fram till var att de fattade snabbare beslut senare i sin karriär än vad de gjorde som noviser. 
Anledningen till att de fattar snabbare beslut är dels för att de vet vad som är hävstångspunkterna 
och vilka ledtrådar de ska leta efter men också för att de är självsäkra på att det är rätt beslut just för 
att de har varit med förr och vet att de stödjer sitt beslut på rätt saker samt att de vet vad de ska leta 
efter för att stödja eller falsifiera beslutet. Sedan är de hela tiden vaksamma efter anomalier. När en 
expert inte vet vad den ska göra vid en brand så försöker experten bromsa elden för att köpa tid till  
att göra en ny situationsbedömning. Genom sin erfarenhet så har de redan klara handlingsplaner för 
hur bromsningen bör gå till och vet vad som brukar fungera. Så även när experterna inte vet vad de 
ska göra för att läsa problemet så blir de inte passiva utan har handlingsalternativ. De är säkra på 
vad de kan göra samtidigt som de hela tiden kontrollerar att beslutet de har tagit faktiskt är rimligt  
och fortfarande är det som gäller när situationen förändras. Förtroende på den egna kunskapen samt 
situationsbedömning i kombination med bevakningen av situationen och omprövningen av beslutet 
gör att de kan agera snabbt utan att låsa sig vid ett alternativ.

5.2 Hävstångspunkter
De hävstångspunkter som det kom fram att experterna främst använde sig av vid brandbekämpning 
var konstruktionen, ventilation, kostnader, värden, säker insats, bromsning.

Det absolut viktigaste var helt klart att göra en säker insats och inte riskera personalens säkerhet. 
Men detta är någonting som är rutin och inte något speciellt för experter. Det som däremot kom 
fram  i  intervjuerna  och  i  deras  egna  reflektioner  efteråt  var  att  experterna  la  mer  vikt  vid 
konstruktionen av byggnaden det brann i. För att om det var en gammal byggnad så innebar det att 
de inte kunde lita på att brandcellerna fungerar som de ska och därför är en större risk för spridning 
än i  nya byggnader.  Genom att  skaffa  sig information om konstruktionen kan eldens  spridning 
förutses och en angreppsplan kan göras. Därför är information om konstruktion och interiören en 
viktig faktor som experterna snabbast möjligt försöker införskaffa sig. Det är därför de vill prata 
med ägaren av huset, personen som senast gick brandsyn eller andra som sitter på information för  
att få en korrekt uppfattning om situationen och vilka faror som kan finnas. Det är också kännedom 
om konstruktionen som medför att det går att ventilera på ett effektivt sätt. Om ventilationen lyckas 
kan en övertändning undvikas och det blir lättare att få bukt på elden.

En annan sak som kommer fram ur intervjuerna är vikten av kostnader och värden. Till skillnad från 
tidigare i deras karriär så lägger de mer vikt vid kostnader. Det blir en bedömning om det finns nog 
mycket  av  värde  som  går  att  rädda  om  mer  resurser  läggs  ner.  Experterna  har  ett  längre 
tidsperspektiv och bättre helhetsbild. Inte bara en bild av hur incidenten kan fortskrida utan också 
hur resurs användning kan påverka kommande incidenter.
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5.3 Lärande och feedback
Idag har räddningstjänsten många övningar av olika dels praktiska övningar där de får testa på 
utrustningen men också pappersövningar eller spel, ett exempel på det är att åka till en stor byggnad 
och får scenariot beskrivet för en ”nu brinner det längst den här väggen, vad gör du?”. Utbildningen 
för  befäl5 är  mer  teoretisk  medan  brandmännen  har  mer  praktiska  övningar.  En  nackdel  med 
övningar är att  de inte  tas på lika stort  allvar just  för att  det  är  övningar  och inte  skarpt  läge. 
Dessutom vid en verklig incident har alla sin uppgift, på träningar kan exempelvis befäl hjälpa de 
andra med saker som att ta fram slangen, men i skarpt läge är de upptagna med annat. Det är därför 
som skarpa lägen ger mer än övningar, samt att även om övningarna är komplexa så är verkligheten 
ändå mer komplex. En annan skillnad är att i verkligheten får det inte gå fel men på en övning så 
gör detta inte lika mycket, därför omprövas beslut mer i skarpt läge och svängarna tas ut mer på 
övningar. Det som befälen tjänar mest på praktiska övningar är enligt en av experterna att han får en 
uppfattning av hur lång tid olika moment tar för gruppen, som att slå upp ett tak, ta fram slangar och 
dylikt, det ger en trygghet att man känner sig hemma med sakerna.

Andra sätt att öka inlärningen är att genom att efter en incident gå igenom händelsen och utvärdera 
vad som gjordes och vad som kunde göras annorlunda, konstruktiv kritik delas ut. Detta tycker 
experterna är väldigt bra och gör att de bättre tar med sig erfarenheter. De tyckte också det fanns  
möjlighet att vara öppen och ärlig. De personerna som inte var experter tyckte däremot att det var 
för lite feedback på genomgångarna men detta kan bero på att de inte var i befälsposition och det 
därför  blir  svårare  att  konkret  säga  vad  som kunde  gjorts  annorlunda  än  att  exempelvis  varit 
snabbare.

Förutom att  gå  igenom de  incidenterna  som de  själva  har  varit  med  i  så  sprids  också  andras  
incidenter från runt om i landet om de anses speciella, ett exempel är när några rökdykare dog i ett  
trapphus i Stockholm. Dessa incidenter sprids på lite olika sätt, ibland kommer personer som var 
med och föreläser om incidenten och ibland skickas bara rapporter ut, där föreläsningar kändes mer 
givande än rapporten för att det fanns möjlighet att ställa frågor. Att extrema incidenter sprids är bra 
för att det ger praktiska exempel på vad som kan gå fel istället för bara teoretiska.

En av experterna som hade jobbat som utbildningsledare ansåg att det hade varit väldigt givande att 
lära ut men framförallt att lägga upp övningar för vad och hur något skulle övas på. För att han då 
behöver reflektera över och medvetandegöra sin egen kunskap.

5Befäl har oftast varit brandmän eller dylikt i flera år innan det blir befäl.
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6 Diskussion
Räddningstjänsten  är  en  ganska  unik  organisation  i  och  med  att  befälen  har  vandrat  igenom 
organisationen och därför har en inblick i hur arbetet ser ut för personalen de leder. Detta medför att  
de som blir  befäl  har ofta  flera  års  erfarenhet  som brandman och därför vet  hur  eld beter  sig. 
Dessutom går personalen igenom incidenter efter  de har inträffat  för att  utvärdera insatsen,  där 
konstruktiv kritik delas ut. Detta medför ännu en möjlighet att lära av incidenten både för dem som 
var med om incidenten och de som bara är delaktiga i granskningen. Här är det både resultats(3.6.1) 
och processfeedback(3.6.2) som ges vilket medför en bra möjlighet att lära och utvecklas. Inom 
räddningstjänsten sprids kunskap och erfarenhet i historieform på flera sätt, som historier mellan 
personalen, i branschtidningen, på föreläsningar från personer som varit med om incidenter och som 
rapportutskick. Genom att ta en erfarenhet och berätta den som en historia och se vilka ledtrådar, 
hävstångspunkter,  mål  och  förväntningar  som  fanns.  Alternativt  att  sedan  se  vilka  negativa 
ledtrådar,  kränkningar  av  förväntningar  och  andra  abnormiteter  som  förekom  som  gjorde  att 
handlingsalternativ  eventuellt  förkastade  och  som förklarar  agerandet.  Så  stöds  både  den  som 
berättar historian men även andra personers intuition då detta ger dem en analogi att använda sig av 
vid en liknande incident.

6.1 Vad ger upphov till experters intuition?
Som tidigare nämnt verkar det vara experternas förmåga att automatiserat kunna matcha situationen 
de  inför  med  analogier  som finns  i  deras  domänkunskapsbas  som ger  upphov  till  experternas 
intuition. RPD-modellen beskriver hur denna matchning går till och även hur matchningen används 
av  experter  i  situationer  när  det  använt  sig  av  intuition.  I  och  med  att  det  mesta  av 
informationsbearbetningen  och  matchningen  sker  undermedvetet  så  uppstår  magkänslan  och 
vetskapen att ”jag vet” men inte hur ”jag vet”. 

6.2 Använder sig experterna av intuition vid beslutsfattande?
Experterna använder sig av denna intuitionen till att snabbt införskaffa sig en situationsuppfattning 
och till att inte behöva belasta sitt arbetsminne med analys utan istället kunna koncentrera sig på 
informationssökning, att identifiera och använda sig av hävstångspunkterna samt mental simulering.

6.3 Kan införskaffande av intuition stödjas?
Processfeedback, funkar bra på räddningstjänsten verkar det som på experterna vilket är bra, men 
däremot verkar det vara mindre processfeedback till den lite nyare personalen. Detta kan mycket väl 
bero på att  experter oftast  är  bättre på att  själva införskaffa sig den feedback som behövs som 
nämnts tidigare. Därför skulle det nog vara givande att försöka stödja de lite nyare i att ta till sig och 
införskaffa den typen av feedback som är viktig för just dem. Ett sätt som kanske skulle kunna 
komma åt detta är att låta all personal vid olika tillfällen få i uppgift att skapa en teoretisk övning  
där de själva ska bestämma vad som ska tränas, hur det ska tränas och varför det ska tränas. Så att 
de själva får reflektera över vilken typ av stöd som skulle behövas i träningen för att de själva ska  
kunna utvecklas. Tanken med detta är att aspiranterna ska börja tänka kring sitt eget lärande, och få 
in ett metalärande så att de vet hur de själva vill lära för att de ska kunna ta åt sig feedback för att 
öka  sitt  lärande.  Sen  skulle  någon  med  mer  erfarenhet  kunna  gå  igenom  denna  tankeövning 
tillsammans så att den med mer erfarenhet kan komma med förbättringsförslag på övningen och 
försöka sprida sina erfarenheter.  Om den mer erfarna har en erfarenhet som liknar övningen så 
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skulle denne kunna berätta om incidenten så att novisen får en sann historia att dra kunskap ur 
istället för bara en teoretisk övning eller riktlinjer. Dessutom så kan noviser få indikationer av den 
mer erfarne vad som är viktigt att fokusera och tänka på. Då det finns ganska mycket tid mellan  
övningar och incidenter som personalen får skaffa sig arbetssysslor själva för att fylla så skulle lite 
av den tiden användas till att få personalen att reflektera över sitt lärande. Gärna ta utvärderings 
möten om vilken typ av lärande och feedback som är mest givande och sedan försöka sträva efter 
att öka den typen av feedback efter incidenter och övningar.

Ett möjligt sätt att stödja beslutsfattnande hos befälen kan vara att träna de andra yrkesgrupperna i  
att förstå och tolka den informationen som befälet behöver, i.e få en inblick i dennes Professional 
Vision. Så att de kan gå snabbare för befälet att få den informationen han behöver på det sättet han 
behöver. Om två parter vet precis vilken information den andra behöver och varför så blir risken 
mindre att deras Common Ground havererar (Klein, 2009). Dessutom förenklas kommunikationen 
mellan de olika yrkena om de har en förståelse för vad den andra behöver. Då befälen ofta redan har 
tjänstgjort  inom  några  av  de  andra  yrkesgrupperna  så  har  de  redan  en  förståelse  för  deras 
Professional Vision.

7 Slutsats
RPD  modellen  stämmer  överens  med  hur  experters  intuition  fungerar.  Med  det  medvetna 
informationsinförskaffandet  och  den mestadels  undermedvetna  kopplingen mellan  ledtrådar  och 
analogier kan vara det som ger upphov till  snabb, effektiv  och användbar  intuition.  Intuitionen 
används till att fatta snabbare beslut och avlasta experternas arbetsminne, så att det kan fokusera på 
informationssökning. 

För att stödja införskaffandet av intuition, är det en ide att hjälpa personer att själva införskaffa sig  
rätt typ av feedback. Ett sätt att göra detta är att få personerna att reflektera över sitt eget lärande. 
För att få de att reflektera över sitt lärande, skulle kunna vara att ge dem en övning där de ska 
konstruera en teoretisk övning, för det de känner är viktigt att lära sig. Att hjälpa personer att se på 
situationen på samma sätt som experter skulle stödja deras beslutsfattande. Ett sätt att göra detta på 
inom räddningstjänsten,  skulle kunna vara att  ge de andra yrkesgrupperna en inblick i  befälens 
Professional Vision och på så vis stödja kommunikationen mellan yrkesgrupperna. Vilken också 
skulle kunna stödja befälen i att få den information de behöver för att fatta sina beslut. 
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9 Appendix
Exempelfrågor till de olika stegen:

Steg ett:

Kommer du ihåg en incident där du använde dig av din intuition?

Kan du komma på när din erfarenhet verkligen gjorde en skillnad? När det hade gått annorlunda om 
du inte hade varit där?

Steg två:

Har jag förstått det här rätt om detta är ordningen som saker hände i? (använda sig av tidslinjen).

Steg 3:

Vad var de som du huvudsakligen var oroad för just då? Varför?

Vad ledde upp till det här beslutet? Fanns det några alternativ?

Hur skulle du sammanfatta situationen vid det här tillfället?

Vad la du märker till och vad kollade du efter vid det här tillfället? Varför?

Hur fick du tag på den här informationen? Kunde du lita på den?

Vad försökte/hoppades du uppnå i det tillfället?

Steg 4:

Skulle någon annan gjort något annorlunda?

Fanns det några andra möjliga handlingsalternativ som du inte använde dig av?

Skulle du ha fattat samma beslut tidigare i din karriär? Varför inte?

Om inte du eller någon annan med liknande erfarenhet hade varit på plats skulle incidenten ha slutat 
på samma sätt då?

Vilken information hade du kunna haft användning av tidigare och varför?
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