
 Beteckning:          

 

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Intuition som en del av sjuksköterskans arbete 

- En litteraturstudie 

Anna Kullshage & Emelie Lind 

Mars 2011 

Examensarbete, 15 hp, grundnivå 

Omvårdnadsvetenskap 

      

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  

Examinator: Annika Nilsson 

Handledare: Mai Leander 

 
 



Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva intuition som en del av sjuksköterskans arbete. Metoden 

utgjordes av en litteraturstudie vilken med hjälp av deskriptiv design skulle belysa 

sammanställningen av 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade 

svårt för att ge en klar och tydlig definition av intuitionsbegreppet som betraktades utgöra ett 

resultat av flera samverkande faktorer, dock använde de sig av samma termer i sina 

beskrivningar. Kunskap och erfarenhet var de två centrala faktorer som låg till grund för 

definitionen av intuition som en känsla, en magkänsla eller som plötslig vetskap. Det visade 

sig att sjuksköterskorna använder intuition i sitt arbete oavsett om de har kortare eller längre 

erfarenhet av yrket men att längden på erfarenhet inom yrket är en faktor som avgör hur de 

använder intuitionen. Intuition användes som en hjälp att fatta beslut, för att göra 

bedömningar eller som en vägledning i arbetet. Slutsatsen var att en tydligare definition av 

intuition och dess innebörd i yrkesrelaterade sammanhang är nödvändig för att begreppet skall 

kunna utvecklas som en del av sjuksköterskans arbete. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe intuition as part of the nursing profession. The 

method consisted of a literaturestudy with a descriptive design to illustrate the compilation of 

11 scientific articles. The results showed that nurses found it difficult to give a clear definition 

of the concept of intuition, which was regarded as a result of several factors, however, they 

used the same terminology in their descriptions. Knowledge and experience were the two key 

factors underlying the definition of intuition as a feeling, a gut feeling or that sudden 

knowledge. It was found that nurses use intuition in their work regardless of whether they 

have a shorter or longer experience in the profession, although the length of experience in the 

profession is one factor that determines how they use intuition. Intuition was used as support 

to make decisions, to make assessments or as a guide in the work. It was concluded that a 

clearer definition of intuition and its meaning in the occupational context is necessary for the 

concept to be developed as part of the nursing profession. 
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1. Introduktion 

1.1 Intuitionsbegreppet 
Intuition är ett omdiskuterat begrepp både vad det gäller definition av ordets egentliga 

betydelse och dess innebörd i yrkesrelaterade sammanhang (Jahren Kristoffersen et al. 2005). 

Olika professioner har sina egna tolkningar av begreppet och vetenskapsmän med varierande 

ideologier har genom alla tider undersökt dess innebörd (Engelbrecht 1982). Flera 

omvårdnadsteoretiker har föreslagit en mängd varierande men likartade definitioner av 

begreppet utan att en tydlig och samstämmig definition har framträtt (Effken 2001).  

1.2 Historik 
Även om intuition omnämndes som en av de mest basala källorna till kunskap av filosofer 

redan för hundra år sedan har begreppet på grund av sin karaktär inte blivit erkänt som ett 

praktiskt redskap i omvårdnadsarbetet (Effken 2001). Intuition omnämndes för första gången i 

sjuksköterskesammanhang på 40-talet då det blev ett diskussionsämne som engagerade många 

inom sjuksköterskans område (Ruth-Sahd 2007).  Vidare beskriver Ruth-Sahd (2007) att detta 

intresse svalnade under 60- och 70-talen då intuition avslogs som användningsområde för 

sjuksköterskans arbete eftersom det inte ansågs vara legitimt med sin avsaknad av 

vetenskapliga och logiska grunder. På 80-talet väcktes återigen intresset för intuition genom 

flera forskares försök att identifiera begreppets definierande attribut (King & Appleton 1997). 

Forskare som Benner, Tanner, Agan, Young och Rew bevisade med hjälp av kvalitativ 

forskning att intuition används i omvårdnadsarbetet (Smith 2009). Vidare beskriver Smith 

(2009) att dessa forskare bidrog till en utveckling inom det intuitiva området som till viss del 

gjorde begreppet legitimt. De positivistiska värderingarna som framhåller vetenskap, 

empirism och rationalitet präglade dock forskningen med sina starka influenser vilket 

påverkade begreppets möjligheter att få fäste inom den akademiska världen (Effken 2001). 

Jahren Kristofferson et al. (2005) beskriver att det är på grund av de intuitionsbaserade 

handlingarnas avsaknad av vetenskapliga grunder som begreppet har varit uteslutet från den 

praktiska omvårdnaden. 

1.3 Teorier om intuition 
Dreyfus och Dreyfus (1980) identifierade viktiga aspekter som underlag för intuitiva 

bedömningar och utvecklade genom dessa en teori som föreslår att utövare inom praktiska 

områden passerar fem kunskapsnivåer i sin yrkesmässiga utveckling där den sista nivån 

karakteriseras av en yrkesutövare som använder intuition i sitt arbete. Benner (1984) 



 

2 
 

vidareutvecklade denna modell anpassad till sjuksköterskans yrkesområde och föreslår att den 

sista nivån, i vilken sjuksköterskan omnämns ”expert”, karakteriseras av sjuksköterskor med 

stor erfarenhetsgrund vilka har en intuitiv situationsuppfattning. Rew (1988) har bidragit till 

diskussionerna genom sin teori i vilken hon hävdar att sjuksköterskornas intuitiva 

skickligheter kan övas upp genom kognitiva processer redan under studietiden. Benner (1984) 

beskriver att sjuksköterskan stegvis utvecklas från att vara novis till expert genom att 

definiera de fem karakteristiska nivåerna genom att inleda med benämningen ”novis” vilken 

utvecklas till ”avancerad nybörjare”, därefter följer ”kompetent” vilken senare övergår i nivån 

”skicklig”. Vidare har Benner skrivit (1984) att ”expert” utgör den sista nivå vilken 

karakteriseras av sjuksköterskor med stor erfarenhetsgrund vilka har en intuitiv 

situationsuppfattning till grund för beslutstagandet i omvårdnadssituationer. Bastick (1982) 

har beskrivit intuitiva erfarenheter som vanliga och kännetecknar intuition som en naturlig del 

av det mänskliga tänkandet. Vidare har Bastick (1982) hävdat att mänsklig kreativitet alltid 

börjar med intuition för att sedan formas med påverkan av förnuftet.   

1.4 Intuition idag 
Intuition har tidigare betraktas som en tvivelaktig källa till kunskap och har av den 

anledningen inte kunnat återföras till teori eller kunnat ligga till grund för utövandet av 

omvårdnad (Jahren Kristofferson et al. 2005). Vidare beskriver Jahren Kristoffersen et al. 

(2005) att intuition på senare tid allt mer kommit att betraktas som ett tänkbart alternativ till 

logik och att begreppet har blivit mer accepterat i omvårdnadsarbetet. De positivistiska 

värderingar som har präglat forskningen sen upplysningstiden har dock fortfarande starka 

influenser i utbildningssystemet (Effken 2007). I kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) anges att sjuksköterskans arbete skall vila på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Benner’s teori har fått starkast fäste inom 

sjuksköterskeprofessionen, det är således hennes verk som präglar stora delar av dagens syn 

på intuition inom sjuksköterskans forskning, utbildning och kliniska sammanhang (Smith 

2009). Vidare skriver Smith (2009) att intuition omnämns som en källa till kunskap i 

sjuksköterskans omvårdnadslitteratur utan att det finns någon klar och tydlig definition av 

begreppets innebörd eller mening. Intuition får inte förväxlas med känslor eller gissningar när 

det förekommer i yrkesrelaterade sammanhang, begreppet skall basera sig på kunskap eller 

erfarenhet och inte betraktas som något annat än ett redskap (Jahren Kristoffersen et al. 2005). 
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1.5 Relevans för sjuksköterskans område 
Intuition har inte uppmärksammats inom sjuksköterskeutbildningen trots att experter 

framhåller begreppet som en viktig komponent i sjuksköterskans arbete och dessutom påvisar 

att sjuksköterskor använder intuition i omvårdnadsarbetet (Ruth-Sahd & Hendy 2005). Vidare 

menar Ruth-Sahd och Hendy (2005) att begreppet måste implementeras i 

sjuksköterskeutbildningen för att kunna utvecklas att stå i relation till beprövad erfarenhet och 

vetenskap. Intuition skulle kunna vara ett bra hjälpmedel i yrkessammanhang om det 

identifierades och utvecklades (Smith 2009). Enligt International Council of Nurses etiska 

kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2007) är det sjuksköterskan som 

har huvudansvaret för att anpassa och utveckla omvårdnaden så att den överensstämmer med 

ett föränderligt samhälle. 

1.6 Problemformulering 
Det positivistiska paradigmet har präglat vetenskap och forskning på ett sätt som till viss del 

har hämmat omvårdnadsämnets möjlighet till utveckling (Effken 2007). Vidare nämner 

Effken (2007)  att denna problematik är en följd av svårigheter med att mäta och benämna en 

del av de ämnen vilka betraktas som karakteristiska för sjuksköterskan. I 

sjuksköterskelitteraturen betraktas intuition som en källa till kunskap trots att det inte finns 

någon definition som kan fånga innebörden av begreppet och dess influenser i 

omvårdnadsarbetet (Smith 2009). Eftersom det är påvisat att sjuksköterskor använder 

intuition i sitt arbete finns också behovet av att vetenskapliggöra sjuksköterskeprofessionens 

inslag av intuition för att det skall vara legitimt (Ruth-Sahd & Hendy 2005). Att försöka 

beskriva hur sjuksköterskan använder intuition kommer att innebära stora utmaningar för 

sjuksköterskor, vårdlärare och omvårdnadsforskare eftersom det är svårt att definiera 

begreppet (Smith 2009). Litteraturstudiens författare anser att det är ett problem att det inte 

finns en tydligare bild av hur sjuksköterskorna definierar begreppet och hur sjuksköterskorna 

använder intuition i sitt arbete eftersom det inte går att utveckla kunskapen om intuition utan 

denna vetskap.      

 1.7 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva intuition som en del av sjuksköterskans arbete. 

1.8 Frågeställningar 
Hur definierar sjuksköterskan begreppet intuition? 

Hur använder sig sjuksköterskan av intuition i sitt arbete? 
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Vilka kvalitetsmässiga styrkor respektive svagheter, med fokus på metodologiska aspekter, 

har litteraturstudiens valda källor? 

2. Metod 

2.1 Design 
Litteraturstudien har genomförts med en deskriptiv design. 

2.2 Databaser och sökord 
Insamling av data genomfördes med hjälp av litteratursökning i de elektroniska databaserna 

Medline via PubMed, CINAHL och ISI Web of Knowledge. Via MeSH-database i PubMed 

identifierades de vedertagna MeSH-termerna ”intuition” och ”nurses”. Sökningen påbörjades 

genom en bred sökning via Advanced search i Medline med den angivna MeSH-termen 

”intuition”. Därefter utökades denna sökning genom ett tillägg av MeSH-termen ”nurses”. 

Sökningarna fortsatte med hjälp av fritextsökning för orden ”intuition” och ”nurs*”, det vill 

säga utan att markera dessa ord som vedertagna MeSH-termer i sökrutan då PubMed 

automatiskt söker i databasen efter alla referenser som innehåller angivna ord i sina texter 

samt alla referenser som har kodat dessa sökord som ämnesord. Som redovisas användes 

trunkering på ordstammen nurs, det vill säga nurs*, i syfte att hitta ordets alla ändelser och 

därmed utesluta risken för att missa artiklar relevanta för studien. Fritextsökningarna på 

”intuition” och ”nurs*” utökades med tillägg av orden ”use” och ”experience”, vilka båda är 

sökord som inte utgörs av MeSH-termer. Alla ordkombinationer söktes med hjälp av den 

booleska termen ”AND”.  Sökningen i CINAHL genomfördes med en fritextsökning på 

”intuition” som begränsades med beteckningen MH vilket innebär att det valda sökordet skall 

ha angivits som ämnesord i databasen, termen kombinerades med ”nurs*” och sökningen 

begränsades till att enbart resultera i forskningsartiklar. En andra sökning på samma sökord 

utfördes i CINAHL, denna gång utan begränsning för sökning på ”intuition” som ämnesord. I 

ISI Web of Knowledge angavs sökorden ”intuition” och ”nurs*” i sökfältet. Denna databas 

specificerar var orden i sökfältet skall sökas varpå sökrutan markerades att leta efter artiklar 

innehållande angivna sökord i titeln. Därefter specificerades sökningen till ämnesområdet 

”Nursing”. Då en andra sökning på samma sökord utfördes i ISI Web of Knowledge ändrades 

inställningen att söka artiklar där sökorden angivits som ämne istället för ord i titeln, 

ämnesområdet var fortsatt specificerat till ”Nursing”. Olika sökord och sökkombinationer 

användes i en strävan efter att hitta alla artiklar av relevans med så få dubbletter som möjligt, 



 

5 
 

men även för att sökmotorerna i databaserna är utformade på olika vis. Samtliga sökningar 

och utfallet av dessa redovisas nedan i tabell 1 under rubrik ”2.3 Utfall av sökning”. 

2.3 Utfall av sökning 
Som redovisas i tabell 1 organiserades sökningens utfall efter databas, söktermer och antal 

träffar. Antalet träffar redovisas både med och utan angivna begränsningar för sökningen. 

Vilka begränsningar som angivits för varje sökning redovisas inom parentes i rutan för antalet 

träffar. Samtliga artiklar som redovisas under de två kolumner för urval exkluderar dubbletter. 

Under ”Urval 1” redovisas det antal artiklar som valdes ut för en första granskning och under 

”Urval 2” redovisas antalet artiklar som slutligen valdes ut som källor till litteraturstudiens 

resultat.  

Tabell 1. Utfall av sökning 

Databas Söktermer Antal träffar 

Antal träffar 

med 

begränsningar 

(val av 

begränsningar 

ses inom 

parentes) 

Urval 1 Urval 2 

Medline/PubMed intuition 

(MeSH) 
670 

65 (artiklar från 

1995-2011, fri 

tillgång till 

fulltext) 

- - 

Medline/PubMed intuition 

(MeSH) AND 

nurses (MeSH) 
38 

1 (artiklar från 

1995-2011, fri 

tillgång till 

fulltext) 

1 - 

Medline/PubMed intuition AND 

nurs* 
415 

8 (artiklar från 

1995-2011, fri 

tillgång till 

fulltext) 

3 1 

Medline/PubMed Intuition AND 

nurs* AND use 
7 

0 (artiklar från 

1995-2011, fri 

tillgång till 

fulltext) 

- - 

Medline/PubMed Intuition AND 

nurs* AND 

experience 
81 

2 (artiklar från 

1995-2011, fri 

tillgång till 

fulltext) 

- - 

CINAHL intuition (MH) 

AND nurs*  

138 

44 (artiklar från 

1995-2011, fri 

tillgång till 

fulltext, enbart 

forskningsartiklar) 

28 8 

CINAHL Intuition AND 

nurs* 

 
220 

64 (artiklar från 

1995-2011, fri 

fulltext, enbart 

forskningsartiklar) 

5 - 
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ISI Web of 

Knowledge 

(Intuition AND 

nurs*) TITLE 

23 

15 (artiklar från 

1995-2011, 

specificerat till 

huvudområdet 

nursing) 
- - 

ISI Web of 

Knowledge 

(Intuition AND 

nurs*) TOPIC 

154 

114 (artiklar från 

1995-2011, 

specificerat till 

huvudområdet 

nursing) 
9 2 

Totalt 

 

1746 313 46 11 

 

2.4 Kriterier för urval av källor 
De olika söktermerna resulterade sammanlagt i 1746 artiklar, en summa där dubbletter i de 

olika databaserna är inkluderade. Inför samtliga sökningar angavs en tidsram mellan årtalen 

1995-2011. I Medline och CINAHL angavs dessutom sökkriteriet ”fria artiklar i fulltext” 

vilket inte var möjligt i ISI Web of Knowledge. Genom att exkludera artiklar publicerade 

tidigare än januari 1995 kunde samtliga databasers sökträffar reduceras. Tillsammans med 

detta exkluderande kriterium kunde specifika begränsningar, redovisade i tabell 1, för de olika 

databasernas sökningar resultera i 313 artiklar. Periodiciteten angavs dels för att artiklarna 

skulle redovisa ett relativt tidsenligt resultat och dels för att förenkla sökningen då en sökning 

på tidigare publikationer resulterade i en mängd artiklar som föll bort under kravet på att 

dessa skulle utgöras av forskningsartiklar med fri tillgång till fulltext. De artiklar som inom 

angiven periodicitet inte fanns tillgängliga med fri tillgång till fulltext exkluderades och 

dubbletter sållades bort. Enligt Polit och Beck (2008) bygger litteraturstudiens kvalitet på en 

strävan efter att referera till primärkällor. Bland viktiga inklusionskriterier valdes således 

artiklar som utgjordes av primärkällor. Viktiga inklusionskriterier var också att artiklarna 

skulle vara skrivna på Engelska och att de klassificerades som forskningsartiklar. Artiklar 

skrivna på Engelska var ett kvalitetsstärkande kriterium eftersom det utgör ett krav för 

publicering i många av de vetenskapliga tidskrifterna av värde, dessutom var det ett kriterium 

som bidrog till kvalitet genom textförståelse i samband med artikelgranskningen. 

Forskningsartiklar valdes för att de skulle vara användbara för litteraturstudiens syfte och 
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frågeställningar. Med litteraturstudiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt 

formulerades kriterier för urval av de artiklar som skulle ingå i studien, artiklarnas resultat 

skulle således belysa sjuksköterskans definition av intuition och beskriva hur sjuksköterskan 

använder intuition i sitt arbete. För att kunna besvara dessa frågeställningar som står i relation 

till upplevelser och beskrivningar lades fokus på kvalitativa studier som källor till 

litteraturstudien.   

2.5 Urval 
Sökträffarna med valda begränsningar resulterade som nämnts i 313 artiklar, dessa 

kontrollerades mot nämnda inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarnas abstract lästes för 

närmare information om framförallt syfte, metod och resultat. Därefter kontrollerades om 

artiklarnas abstract verkade överensstämma med artikelns faktiska innehåll, här skapades även 

en överskådlig blick av artikelns utformning och användningsområde som helhet. Varje 

artikel genomsöktes för innehåll av orden ”intuition” och ”intuitive” genom dokumentläsarens 

funktion för sökning av ord i dokument, på de ställen där orden återfanns i texten gjordes en 

mer noggrann läsning. Genom detta kunde värdefull information om artiklarna snabbt 

erhållas. Proceduren resulterade i ett första urval bestående av 46 artiklar vilka redovisas som 

”urval 1” i tabell 1. Med fokus på metod och resultat granskades dessa 46 artiklar mer 

ingående i relation till litteraturstudiens syfte samt frågeställningar, en granskning som 

slutligen resulterade i de 11 artiklar redovisade som ”urval 2” i tabell 1.  

2.6 Valda källor 
Valda källor presenteras i Metodologisk- och resultatinriktad matris vilken kan ses som tabell 

2 under resultatet. 

2.7 Dataanalys 
Polit och Beck (2008) anser att den information som inhämtas i samband med litteraturstudier 

skall organiseras på ett sätt som underlättar analys och föreslår därmed utarbetandet av 

matriser. För analys och granskning utformades således matriser i vilka data från valda källor 

registrerades. Polit och Beck (2008) presenterar grundidéer på olika typer av matriser som är 

användbara då information skall organiseras men understryker flexibilitet i utformningen av 

dessa för att de skall vara passande för studien. Vidare anger Polit och Beck (2008) 

metodologisk matris, resultatmatris samt utvärderingsmatris som tre särskilt användbara 

matriser. En kombination av metodologisk och resultatinriktad matris utformades och gav en 

överskådlig men innehållsrik bild av valda källors syfte, resultat, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt dataanalys. Den metodologiska och resultatinriktade matrisen kan 
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ses i tabell 2 under rubrik ”3 Resultat”. En tydlig bild av hur artiklarnas forskare studerat sina 

forskningsfrågor och vad de hade funnit i sina studier erhölls. Denna matris kan ses under 

resultatet och presenterar utöver nämnd information även författare, årtal och titel. Polit och 

Beck (2008) framhåller hur viktigt det är att utvärdera bevisvärdet av ett forskningsresultat för 

att kunna dra slutsatser ur detta och understryker att trovärdigheten av innehållet måste 

ifrågasättas. För att undersöka hur väl valda källors resultat speglade verkliga förhållanden 

samt vilka faktorer som eventuellt kunde förvränga resultatet och därmed påverka 

trovärdigheten utformades en utvärderingsmatris där valda källors kvalitetsmässiga styrkor 

respektive svagheter redovisades med kommentarer. Polit och Beck (2008) anser att studiers 

trovärdighet påvisas genom en stark design, en god plan för datainsamling, att procedurerna 

för insamling av data håller hög standard och att de instrument som används för insamling av 

data är bra samt att lämpliga analyser av insamlad data har använts. Understött av detta 

inriktades kvalitetsvärderingen att fokusera på metodologiska aspekter som design, 

undersökningsgrupp, datainsamling och analys av data. Under värderingen lades stor vikt vid 

studiernas tillförlitlighet, stabilitet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Som underlag för 

kvalitetsvärdering användes metodkolumnen samt den del av resultatkolumnen som behandlar 

dataanalys i Polit och Beck’s (2008) riktlinjer för granskning av kvalitativa och kvantitativa 

rapporter. Utvärderingsmatrisen ses som bilaga 1. Valda källors resultat analyserades därefter 

i relation till litteraturstudiens syfte och frågeställningar. För struktur i denna arbetsprocess 

utformades en tabell i vilken litteraturstudiens frågeställningar fick varsin kolumn. Valda 

källors resultat som svarade på litteraturstudiens frågeställningar sammanfattades och fördes 

in i tabellen. En strukturell jämförelse av likheter samt skillnader i valda källors resultat 

identifierades och sorterades efter teman. Tabellen utgjorde en strukturell ram som 

underlättade arbetet med att analysera artiklarnas resultat och med hjälp av denna analyserade 

litteraturstudiens författare samtliga artiklar på varsitt håll. En jämförelse av de båda 

tabellerna resulterade slutligen i en sammanställd mall som tydliggjorde litteraturstudiens 

resultat.  

2.8 Forskningsetiska överväganden   
Samtliga artiklar som utgör källor till litteraturstudiens resultat har belyst etiska aspekter i 

relation till sina studier. Källornas författare beskriver vilka etiska överväganden som har 

gjorts vad det gäller deltagare och datainsamling i samband med studierna samt vilka etiska 

tillstånd som sökts. Under litteraturstudiens urvalsprocess har alla påfunna artiklar haft 

samma möjligheter utifrån nämnda urvalskriterier och begränsningar. All data till 
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litteraturstudien har insamlats, analyserats, granskats och bearbetats objektivt. Författarna har 

inte låtit förväntningar, åsikter och egna tolkningar påverka litteraturstudien. Med respekt för 

valda källors författare och deltagare har litteraturstudiens författare arbetat aktivt med att 

återge en korrekt analys av artiklarnas innehåll genom återupprepad läsning, reflektion samt 

bearbetning av översättningar. 

3. Resultat  

Resultatet i denna litteraturstudie baserar sig på analysen av resultatet i de elva utvalda källor 

som presenteras översiktligt i matrisen nedan. Med utgångspunkt i litteraturstudiens syfte 

redovisas resultatet i löpande text under rubriker relaterade till litteraturstudiens 

frågeställningar. De återkommande och kännetecknande teman som identifierades i analysen 

ses som underrubriker. Den metodologiska kvalitetsvärderingen av valda artiklar presenteras i 

utvärderingsmatrisen som bilaga 1.    

Tabell 2. Metodologisk- och resultatinriktad matris 

Arti

kel 

Författar

e, Land 

och 

Publikati

onsår 

Titel Syfte Resultat Undersöknings

grupp 

Metod 

(Insamling och 

analys av data) 

1 

Paliadelis, 

P., & 

Cruicksha

nk, MT. 

Australien

, 2003. 

An 

exploration 

of the role 

that expert 

knowledge 

plays in the 

assessment 

of 

undergradua

te clinical 

competence: 

registered 

nurses´ 

experiences. 

Undersöka 

legitimerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av  

hur de bedömer 

sjuksköterske-

studenter 

kompetens.  

 

Sjuksköterskorn

a uppgav att de 

använder sitt 

expertkunnande 

då de bedömer 

sjuksköterskestu

denters 

kompetens. De 

beskriver sitt 

expertkunnande 

som ”intuition”, 

”instinkt”, 

”magkänsla” 

och ”som att 

bara veta”.  

10 

Sjuksköterskor 

som bedömer 

och handleder  

sjuksköterske-

studenter från 

ett specifikt 

universitet i  

New England.  

Selektivt 

utvalda. 

 

Kvalitativ 

studie baserad 

på 

hermeneutisk 

Fenomenologi 

med 

individuella, 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Tolkande 

design. 

Data har 

bearbetats 

genom att den 

ordagranna 

transkriberinge

n har 

analyserats 

tematiskt. 

2 

King, L., 

& 

Macleod 

Clark, J. 

Australien

, 2002. 

Intuition 

and the 

developmen

t of 

expertise in 

surgical 

ward and 

intensive 

care nurses. 

Utforska och 

identifiera 

sjuksköterskors 

kliniska expertis 

på 

kirurgavdelningar 

och 

intensivvårdsavde

lningar med fokus 

Fyra 

kunskapsnivåer 

identifierades. 

Expertgruppen 

visade sig vara 

den grupp som 

mest effektivt 

och 

regelmässigt 

61 

sjuksköterskor 

avsiktligen 

utvalda att delta 

i studien 

rekryterades 

från 3 sjukhus i 

England.  30 st. 

arbetade på 4 

Kvalitativ 

studie med 

konstruktivistis

k design. 

Insamlingen 

utfördes med 

hjälp av 

fältanteckningar 

från 
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på deras 

förståelse och 

användning av 

intuition i sitt 

arbete 

använder sig av 

intuition och 

analytiska 

komponenter i 

sitt 

beslutsfattande.    

olika 

kirurgavdelning

ar och 31 st. på 

2 olika 

intensivvårdsav

delningar. Både 

män och 

kvinnor med 

varierande 

åldrar, 

utbildning och 

antal år av 

erfarenhet inom 

yrket. 

observationer 

vilka följdes 

upp med hjälp 

av 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

Lincoln och 

Guba’s steg för 

dataanalys 

(uppdelning i 

enheter och 

kategorier för 

att hitta 

mönster).  För 

att hantera den 

massiva 

mängden data 

användes 

Morse’s 

registermetod 

för analys av 

interaktiva 

intervjuer. 

3 

Ruth-

Sahd, LA., 

& Tisdell, 

EJ. USA, 

2007. 

The 

Meaning 

and Use of 

Intuition In 

Novice 

Nurses: A 

Phenomenol

ogical study. 

Undersöka 

innebörd och 

bruk av intuition i 

det praktiska 

arbetet hos 

sjuksköterskor på 

novis-nivå vilka 

själva i en 

tidigare studie av 

samma författare 

angivit att de 

upplever sig ha en 

intuitiv förmåga 

över 

genomsnittet.     

Tre 

huvudområden 

identifierades 

som nödvändiga 

för bruk av 

intuition på 

novisnivå. 

Tidigare 

erfarenheter, 

kontakt som en 

central faktor 

för att intuition 

skall få en 

innebörd samt 

dimensioner av 

tid, plats och 

beröring för att 

främja intuition.  

16 

sjuksköterskor 

(12 kvinnor och 

4 män) från 

olika 

avdelningar och 

sjukhus i USA 

med mindre än 

ett års 

erfarenhet som 

legitimerade 

sjuksköterskor 

valdes 

avsiktligen ut att 

delta.  

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologisk 

ansats och en 

explorativ 

design. 

Semistrukturera

de, individuella 

”face-to-face”-

intervjuer. Data 

analyserades 

samtidigt som 

den samlades 

in. En induktiv 

metod användes 

för analys. 

4 

Traynor, 

M., 

Boland, 

M., & 

Buus, N. 

England, 

2010. 

Autonomy, 

evidence 

and 

intuition: 

nurses and 

decision-

making.  

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

agerar i kliniska 

beslutsfattande 

processer samt att 

undersöka detta 

resultat i relation 

till Jamous och 

Peloille’s 

”indeterminacy/te

ch nicality-ratio”   

Deltagarna 

beskrev sina 

beslut som 

influerade av 

både 

obestämbara 

och regelrätta 

beslut. De 

poängterade att 

deras personliga 

erfarenhet 

avgjorde 

slutgiltigt 

beslut.  

26 frivilliga 

sjuksköterskor 

under pågående 

specialistutbildn

ingar fördelade 

på tre 

fokusgrupper 

(en med 10 och 

två med 8 

deltagare). 

Utvalda med 

hjälp av 

kursledare i 

utbildningarna.  

Kvalitativ 

studie med 

explorativ 

design. Data har 

samlats in med 

hjälp av 

fokusgruppinter

vjuer. Data har 

analyserats med 

hjälp av 

diskursanalys 

och 

ethnometodolog

i. 

 

5 Pugh, D. A Att beskriva och Beslutsfattandet 6 sjuksköterskor Kvalitativ 
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Australien

, 2002. 

Phenomenol

ogic Study 

of Flight 

Nurses´ 

Clinical 

Decision-

Making in 

Emergency 

Situations. 

tolka flygande 

sjuksköterskors 

egna upplevelser 

av hur de fattar 

kritiska beslut i 

akuta situationer.  

är ett resultat av 

förhållandet 

mellan att känna 

in patienten, i 

vilken typ av 

sammanhang 

händelsen 

utspelar sig 

samt vanan att 

reflektera.  

Intuition, 

upplevelser och 

objektiv 

kunskap spelar 

stor roll.  

med mer än 2 

års erfarenhet 

från arbetet som 

flygande 

sjuksköterskor 

valdes 

avsiktligen ut 

och bjöds in att 

delta i studien. 

studie med 

fenomenologisk 

ansats. 

Deskriptive 

design. 

Datainsamling 

har skett med 

hjälp av 

djupintervjuer. 

För dataanalys 

har Colaizzi’s 

metod 

anammats.   

6 

Lyneham, 

J., 

Parkinson, 

C., & 

Denholm, 

C. 

Australien

, 2008. 

Intuition in 

emergency 

nursing: A 

phenomenol

ogical study.  

Att undersöka 

akutsjukskötersko

rs upplevelser av” 

att veta”. 

Sex teman 

associerade till 

hur deltagarna 

upplever 

intuition i sitt 

kliniska arbete. 

De 

identifierades 

som kunskap, 

erfarenhet, 

sammanhang, 

känsla, 

synkretism och 

tilltro. 

14 erfarna 

akutsjuksköters

kor (1 man och 

13 kvinnor) med 

minst 5 års 

erfarenhet från 

arbete inom 

akutsjukvård. 

Deltagarna 

rekryterades 

genom tre 

annonser i 

sjukskötersketid

ningar och 

bestod således 

av ett selektivt 

och avsiktligt 

urval. 

Kvalitativ 

studie med 

Fenomenologis

k ansats och 

explorativ 

design. Van 

Manen’s 

tillvägagångssät

t har anammats. 

Data har 

samlats in med 

hjälp av 

semistrukturera

de, individuella 

intervjuer vilka 

spelats in för att 

sen 

transkriberas. 

Data har 

analyserats med 

hjälp av 

Gadamers 

analys. 

7 

Lyneham, 

J., 

Parkinson, 

C., & 

Denholm, 

C. 

Australien

, 2008. 

Explicating 

 Benner´s 

concept of 

expert 

practice: 

intuition in 

emergency 

nursing. 

Att Utforska 

skutsjukskötersko

rs upplevelser av 

intuition i relation 

till Benner’s 

femte steg, dvs. 

”expertstadiet”. 

Analysen 

resulterade i en 

rekonstruktion 

av Benner’s 

femte steg som 

uppdelad i tre 

faser. Kognitiv 

intuition, där 

bedömningarna 

är bearbetade 

undermedvetet 

och kan 

rationaliseras 

med 

efterklokhet. 

Övergångsintuit

ion där en fysisk 

känsla och andra 

beteenden 

tränger in i 

sjuksköterskans 

medvetande. 

14 

sjuksköterskor 

(13 kvinnor och 

en man) 

med 4,5 – 30 års 

erfarenhet inom 

akutområdet i 

någon av de 

Australienska 

staterna vilka 

angivit att de 

hade haft 

intuitiva 

upplevelser i sitt 

arbete.      

Rekryteringspro

cess med 

självselektivt 

urval genom 

annonser i två 

sjukskötersketid

ningar.  

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologisk 

ansats och 

explorativ 

design. Utförd 

med hjälp av 

Van Manens 

tillvägagångssät

t. Bandade 

intervjuer på 

45-125 minuter 

vilka 

transkriberades 

med hjälp av 

Gadamers 

analys.  
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Förkroppsligad 

intuition där 

sjuksköterskan 

litar på sina 

intuitiva tankar.  

8 

McCutche

on, H., & 

Pincombe, 

J. 

Australien

, 2001. 

Intuition: an 

important 

tool in the 

practice of 

nursing. 

Att utvärdera 

intuitionens roll, 

undersöka 

sjuksköterskors 

förståelse för 

intuition och 

deras egna 

uppfattningar om 

deras bruk av 

intuition samt att 

bedöma 

intuitionens 

påverkan på 

sjuksköterskeyrke

t. 

Intuition är ett 

resultat av en 

komplex 

interaktion 

mellan olika 

egenskaper som 

erfarenhet, 

skicklighet och 

kunskap 

tillsammans 

med 

personlighet, 

miljö och 

acceptans av 

intuitionen som 

giltig. Den är 

också beroende 

av relationen 

mellan patient 

och 

sjuksköterska. 

262 

sjuksköterskor 

vilka frivilligt 

hade anmält sig 

att delta i 

studien. 29 

deltog i 

fokusgruppinter

vjuer, 8 

assisterade i 

utformningen av 

frågeformuläret 

till 

Delphistudien 

och de 

resterande 225 

deltog i 

Delphistudien. 

Inbjudan att 

delta placerades 

i en 

sjukskötersketid

ning samt i 

nyhetsbladen för 

”Royal college 

of nursing” och 

”Occupational 

Health Nurse”. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie med 

explorativ 

design. 

Grundad teori 

utgjorde 

studiens 

teoretiska och 

metodologiska 

ram. Insamling 

av data utfördes 

genom 

triangulering 

mellan 

fokusgruppinter

vjuer och en 

Delphistudie. 

Kvantitativ data 

analyserades 

med hjälp av 

deskriptiv 

statistik och 

inferentiell 

statistik. För 

kvalitativ data 

användes 

konstant 

jämförande 

analys. Likert-

skalan användes 

för att 

kvantifiera 

kvalitativ data.  
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Ramezani-

Badr, F., 

& 

Nikbakht, 

N A. Iran, 

2009. 

Strategies 

and Criteria 

for Clinical 

Decision 

Making in 

Critical 

Care 

Nurses: A 

qualitative 

Study.  

Att undersöka 

resonemangsstrat

egier och de 

kriterier med 

vilka iranska 

intensivvårdssjuk

sköterskor fattar 

kliniska beslut. 

”Intuition”, 

”känna igen 

liknande 

situationer” och 

”hypotesprövnin

g” framstod som 

tre huvudteman 

i samband med 

undersökning av 

vilka 

resonemangsstra

tegier som 

används. Tre 

huvudteman 

beträffande 

påverkan på 

vilka kliniska 

beslut som 

fattas 

14 

sjuksköterskor 

med pågående 

anställning och 

med minst tre 

års 

arbetserfarenhet 

inom 

intensivvård. 

Deltagarna, 

både män och 

kvinnor, 

utgjorde ett 

avsiktligt urval 

och rekryterades 

via 4 olika 

universitetssjuk

hus i samarbete 

med Teheran 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

Datainsamling 

med hjälp av 

semistrukturera

de 

djupintervjuer 

vilka varade 

mellan 45-60 

min. 

Intervjuerna 

spelades in. 

Alla deltagare 

(utom två) 

intervjuades i 

två sessioner. 

Data 
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identifierades 

som 

”patienternas 

risker/vinster”, 

”organisatoriska 

regler” samt 

”kompletterande 

källor av 

information”.   

University of 

Medical 

Sciences i Iran. 

De skulle ha 

minst en 

kandidatexamen 

för att få delta i 

studien.  

transkriberades 

och 

analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys.  

10 

Watkins, 

M P. 

USA, 

1998. 

Decision-

Making 

Phenomena 

Described 

by Expert 

Nurses 

Working in 

Urban 

Community 

Health 

Settings. 

Att undersöka 

expertsjuksköters

kors upplevelser 

av 

beslutsfattande. 

De beslut som 

fattas i det 

kliniska arbetet 

är resultat 

bestående av 

både rationella 

och intuitiva 

processer. 

28 legitimerade 

sjuksköterskor 

med minst 6 ås 

sammanhängan

de erfarenhet 

inom 

kommunala 

vårdinrättningar 

i en amerikansk 

nordostlig stad 

rekryterades 

genom ett 

avsiktligt urval. 

26 av deltagarna 

hade 

kandidatexamen 

och de övriga 

två en 

magisterexamen

. Deltagarna var 

32-53 år och 

härstammade 

från olika 

kulturer. 

Kvalitativ 

metod med 

explorativ 

design. 

Datainsamling 

utfördes med 

hjälp av 

deltagarnas 

skriftliga och 

självupplevda 

berättelse av en 

kritisk incident 

där deras 

självständiga 

beslut 

resulterade i en 

positiv utgång 

för patienten, 

direkt därefter 

fick deltagarna 

svara på 5 

intervjufrågor. 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades. 

De analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys.  

11 

Offredy, 

M. 

England, 

1998. 

The 

application 

of decision 

making 

concepts by 

nurse 

practitioners 

in general 

practice.  

Att påvisa hur 

modeller för 

beslutsfattande 

kan tillämpas i de 

resonemangsproc

esser som 

studiens 20 

sjuksköterskor 

använder sig av. 

Modellerna 

utgörs av den 

hypotetiskt 

deduktiva 

metoden, 

beslutsanalys, 

känna igen 

mönster samt 

intuition. 

Viktiga faktorer 

relaterade till 

beslutsfattande 

inkluderar: 

möjligheten att 

se mönster och 

likheter mellan 

olika kliniska 

situationer som 

påminner om 

varandra, 

möjligheten att 

kunna uppskatta 

konsekvenserna 

av opassande 

handlingar samt 

förmågan att 

samtidigt kunna 

koncentrera sig 

på komplexa 

och ibland 

maskerade 

ledtrådar om 

20 

sjuksköterskor, 

utbildade på 

Royal College 

of Nursing, 

arbetande inom 

primärvården 

valdes ut via ett 

icke-

slumpmässigt 

urval (snowball-

sample). Alla 

deltagare var 

kvinnor i 

åldrarna 31-60 

år. 

Inklusionskriteri

er var att 

deltagarna 

skulle arbeta på 

olika 

arbetsplatser 

och att den 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

Datainsamling 

har utförts i fyra 

steg i form av 

en pilotstudie, 

semistrukturera

de intervjuer, 

inspelade 

intervjuer samt 

observationer. 

Data har 

analyserats med 

hjälp av 

innehållsanalys 

där data har 

transkriberats 

och kodats för 

att genom 

räkning av 

koder kunna 
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patienter som på 

möjliga 

behandlingsalter

nativ. 

totala samlingen 

av deltagare 

skulle bestå av 

både mindre och 

mer erfarna 

sjuksköterskor.   

kvantifieras.      

3.1 Sjuksköterskans definition av begreppet intuition 

Sjuksköterskorna hade inga svårigheter med att beskriva upplevelsen av intuition eller att 

prata om intuition som ett giltigt begrepp, däremot hade många av dem svårt för att ge en klar 

och tydlig definition av begreppet (Offredy 1998, King & Macleod Clark 2002, Pugh 2002, 

Paliadelis & Cruickshank 2003, Lyneham et al. 2008a, Ramezani-Badr et al 2009). I en studie 

(Traynor et al. 2010) förklarade dock sjuksköterskorna innebörden av begreppet intuition med 

försiktighet genom att använda sig av uttryck som inte skulle verka allt för irrationella eller 

väcka för stor uppmärksamhet, de använde sig istället av rationella ord som ”snabb 

informationsbearbetning” och ”kunskap”. De sjuksköterskor som deklarerade svårigheter med 

att definiera begreppet intuition ansåg att denna problematik står i relation till svårigheterna 

med att redogöra för begreppets härkomst (Offredy 1998, Pugh 2002, Paliadelis & 

Cruickshank 2003). De individuella beskrivningarna av intuitionsbegreppet varierade även 

om de hade gemensamma drag vilket påvisar att begreppets innebörd upplevs på olika sätt 

även om dess karaktär är den samma (King & Macleod Clark 2002, Lyneham et al. 2008b).  

3.1.1 Intuitionsbegreppet som ett resultat av samverkande faktorer 

Sjuksköterskorna definierade intuition som ett resultat av flera samverkande faktorer varav 

kunskap och erfarenhet utmärkte sig som de mest centrala komponenterna, dock hade dessa 

komponenter varierande innebörd för de olika deltagarna vilka beskrev påverkande faktorer 

som yrkesmässig erfarenhet, livserfarenhet samt personlighet (Offredy 1998, Watkins 1998, 

McCutcheon & Pincombe 2001, King & Macleod Clark 2002, Pugh 2002, Paliadelis & 

Cruickshank 2003, Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Lyneham et al. 2008a, Lyneham et al. 2008b, 

Ramezani-Badr et al. 2009, Traynor et al. 2010). Vidare beskrev Watkins (1998) , 

McCutcheon och Pincombe (2001) samt King och Macleod Clark (2002) att sjuksköterskor 

med lång arbetslivserfarenhet betvivlade intuitiva egenskaper hos sjuksköterskor som inte 

hade arbetat lika länge eftersom de ansåg att intuitiva känslor är det samma som erfarenhet, de 

ansåg samtidigt att personligheten är relaterad till möjligheten att handla intuitivt. 

Sjuksköterskor som inte hade arbetat så länge beskrev att livserfarenhet utvecklar 

personligheten med intuitiva förmågor och betonade att intuition inte behöver stå i relation till 

antal yrkesverksamma år (Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Traynor et al. 2010).     
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3.1.2 Sjuksköterskans definition av intuition som en känsla 

Det visade sig att sjuksköterskorna i samtliga studier beskrev intuition som en känsla (Offredy 

1998, Watkins 1998, McCutcheon & Pincombe 2001, King & Macleod Clark 2002, Pugh 

2002, Paliadelis & Cruickshank 2003, Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Lyneham et al. 2008a, 

Lyneham et al. 2008b, Ramezani-Badr et al. 2009, Traynor et al. 2010). Vidare angav 

McCutcheon & Pincombe (2001) att sjuksköterskorna upplever denna känsla fysiskt eller 

mentalt, i vissa fall i båda formerna, samtidigt alternativt strax efter den episod som 

föranledde själva upplevelsen. Många av sjuksköterskorna definierade intuition som 

subjektiva känslor vilka omedelbart eller väldigt snabbt träffar deras medvetande (King & 

Macleod Clark 2002, Pugh 2002, Lyneham et al. 2008b, Ramezani-Badr et al. 2009). 

Intuition beskrevs också vara en känsla som inträffar innan det kliniska problemet är 

uppenbart i medvetandet och som förmedlar att något är fel eller inte står rätt till utan att det 

finns något mätbart att sätta fingret på (Offredy 1998, King & Macleod Clark 2002, Pugh 

2002, Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Lyneham et al. 2008a).  

3.1.3 Sjuksköterskans definition av intuition som en magkänsla 

Många av sjuksköterskorna definierade intuition som en magkänsla vilken kan te sig fysiskt 

eller psykiskt och som uppträder som en indikation på att något inte är som det borde eller 

brukar vara (Watkins 1998, King & Macleod Clark 2002, Pugh 2002, Paliadelis & 

Cruickshank 2003, Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Lyneham et al. 2008b, Ramezani-Badr et al. 

2009). Vidare beskrev sjuksköterskorna i Pugh’s studie (2002) att den intuitiva känslan 

härleds till magen som en följd av dess obeskrivliga karaktär eftersom intuition skiljer sig från 

erfarenhetsbaserad vetskap vilken hör hemma i hjärnan.      

3.1.4 Sjuksköterskans definition av intuition som plötslig vetskap 

I en studie (Lyneham et al. 2008b) beskrev sjuksköterskorna intuition som att bara veta att 

något förhåller sig på ett visst sätt utan att kunna sätta fingret på varför denna vetskap anlänt 

eller var den kom ifrån. Intuition definierades även som vetskap som plötsligt passerar 

medvetandet och som levererar information om hur något ligger till utan att sjuksköterskorna 

kunde förklara varför (Pugh 2002, Paliadelis & Cruickshank 2003, Ramezani-Badr et al. 

2009). Sjuksköterskorna i de studier som Offredy (1998) samt King och Macleod Clark 

(2002) presenterade definierade intuition som en omedelbar vetskap om att något var 

avvikande eller fel och beskrev upplevelsen av att bara veta att något är på gång. 
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3.2 Intuition som en del av sjuksköterskans arbete 
Sjuksköterskorna beskrev att intuition är en yrkeskonst som har med sjuksköterskans arbete 

att göra, de beskrev även att den utgör en karakteristisk och nödvändig del i sjuksköterskans 

personlighet som hon använder sig av i sin yrkesutövning (Watkins 1998, McCutcheon & 

Pincombe 2001, Paliadelis & Cruickshank 2003, Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Traynor et al. 

2010). En del av sjuksköterskorna hade svårt för att beskriva att de använder intuition i sitt 

arbete och hade lättare för att benämna intuitiva inslag med uttryck som erfarenhetsbaserad 

kunskap (Pugh 2002, Ramezani-Badr et al. 2009). Det visade sig att sjuksköterskor använder 

intuition i sitt arbete oavsett om de har många års erfarenhet eller om de är nya inom yrket 

och att det som skiljer de olika sjuksköterskorna åt är hur de använder den intuitiva förmågan 

i sitt arbete (Offredy 1998, McCutcheon & Pincombe 2001, King & Macleod Clark 2002, 

Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Traynor et al. 2010). Lyneham et al.(2008b) påvisade att 

sjuksköterskor med lång erfarenhet använder intuition så pass effektivt att det nästan inte är 

märkbart att deras kliniska beteende är påverkat av intuitionens inverkan och att en del av 

dessa sjuksköterskor inte alltid är medvetna om intuitionens effekt under situationen. Studier 

visade att sjuksköterskor som inte har jobbat så länge upplever intuition men att de begränsas 

av sin brist på teoretisk kunskap och sin brist på erfarenhet för att kunna identifiera 

upplevelsen så pass väl att de kan använda intuition i sitt arbete (Offredy 1998, McCutcheon 

& Pincombe 2001, King & Macleod Clark 2002). Det visade sig att tillit till, och en tro på, 

intuitionen som ett inslag i arbetet är en förutsättning för att dess inverkan skall komma till sin 

rätt i arbetsrelaterade sammanhang (Lyneham et al. 2008a). Studier visade att tron på de 

intuitiva känslorna påverkar i vilken utsträckning och på vilket sätt intuition används i arbetet, 

karakteristiskt för skillnaden mellan mer och mindre erfarna sjuksköterskor var just denna 

aspekt vilket innebär att mindre erfarenhet resulterar i sämre tillförlit till de intuitiva 

känslorna (Offredy 1998, McCutcheon & Pincombe 2001, King & Macleod Clark 2002). 

3.2.1 Intuition som en hjälp att fatta beslut i sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskorna beskrev att de använder sig av intuition då de skall fatta patientrelaterade 

beslut (Offredy 1998, Watkins 1998, McCutcheon & Pincombe 2001, King & Macleod Clark 

2002, Pugh 2002, Lyneham et al. 2008a, Lyneham et al. 2008b, Ramezani-Badr et al. 2009, 

Traynor et al. 2010). I en studie (Ruth-Sahd & Tisdell 2007) belyste sjuksköterskorna 

intuition som ett medel som får dem att ta in helheten i ett ögonblick när snabba beslut skall 

fattas. Intuition beskrevs som en hjälp i akuta situationer som får sjuksköterskorna att fatta 

beslut inom loppet av några sekunder utan att de behöver tänka, de angav också att deras 

agerande automatiskt handlar på intuitiva beslut och att de inte alltid kan identifiera skeendet 
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förens i efterhand (Watkins 1998, King & Macleod Clark 2002, Pugh 2002, Lyneham et al. 

2008a, Lyneham et al. 2008b, Traynor et al. 2010 ). Sjuksköterskorna deklarerade att intuition 

inte bara handlar om att fatta snabba beslut och beskrev att intuitiva upplevelser även utgör en 

del av de analytiska processer som de använder sig av i samband med beslutsfattande om den 

vård som skall ges (Offredy 1998,McCutcheon & Pincombe 2001, Ruth-Sahd & Tisdell 2007, 

Ramezani-Badr et al. 2009).  

3.2.2 Intuition till hjälp vid bedömningar i sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskorna i den studie som Paliadelis & Cruickshank (2003) presenterade beskrev att 

de använder sig av intuition då de bedömer sjuksköterskeelevers kompetens och att de i större 

utsträckning använder sig av sina intuitiva upplevelser än av bedömningsprotokoll i denna 

process. I en studie (King & Macleod Clark 2002) berättade sjuksköterskorna att intuition 

hjälper dem att göra en snabb helhetsbedömning av patienters tillstånd och att de med hjälp av 

intuitiva upplevelser kan bedöma hårfina men relevanta tecken som är avgörande i sin helhet. 

Sjuksköterskorna beskrev att intuition ger dem en möjlighet att känna av patientens status vid 

bedömning och att de använder sig av sin intuition för att kunna göra bedömningar om 

patientens tillstånd eller specifika situationer som kan vara av vardaglig eller akut art (Ruth-

Sahd & Tisdell 2007, Watkins 1998, Pugh 2002).     

3.2.3 Intuition som en vägledare i sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskorna beskrev att intuition fungerar som en vägledare som för dem in på rätt spår 

när det gäller situationer som inte har givna lösningar (McCutcheon & Pincombe 2001, Pugh 

2002, Ruth-Sahd & Tisdell 2007, Lyneham et al. 2008b, Traynor et al. 2010 ). I den studie 

som King & Macleod Clark (2002) presenterade beskrev sjuksköterskorna att de blir vägledda 

till agerande med hjälp av sin intuition som ett svar på visuella men undermedvetna 

iakttagelser av patienters tillstånd samt att intuitionen vägleder dem till rätt 

prioriteringsåtgärder. Det visade sig att sjuksköterskorna beskrev hur intuition vägleder dem 

att lista ut saker om patienter i situationer då patienterna inte har möjlighet att själva redogöra 

för vad som är fel (Pugh 2002, Ruth-Sahd & Tisdell 2007). 

3.3 Kvalitetsvärdering av valda källor 
Litteraturstudiens valda källor påvisade kvalitetsmässiga styrkor på många metodologiska 

punkter. De valda källorna uppvisade även kvalitetsmässiga svagheter vilka dock värderades 

vara utan betydelse för studiernas trovärdighet som helhet. De metodologiska styrkor och 

svagheter som uppmärksammats redovisas i utvärderingsmatrisen vilken kan ses som bilaga 

1. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskorna hade svårt för att ge en klar och tydlig definition av intuitionsbegreppet som 

betraktades utgöra ett resultat av flera samverkande faktorer, dock använde de sig av samma 

termer i sina beskrivningar. Kunskap och erfarenhet var de två centrala faktorer som låg till 

grund för definitionen av intuition som en känsla, en magkänsla eller som plötslig vetskap. 

Det visade sig att sjuksköterskorna använder intuition i sitt arbete oavsett om de har kortare 

eller längre erfarenhet av yrket men att längden på erfarenhet inom yrket är en faktor som 

avgör hur de använder intuitionen. Intuition användes som en hjälp att fatta beslut, för att göra 

bedömningar eller som en vägledning i arbetet. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Resultatdiskussion kring sjuksköterskans definition av intuition 

Effken (2007) och Smith (2009) har beskrivit att det inte finns någon tydlig definition av 

intuitionsbegreppets innebörd eller mening trots förekomst av samstämmiga beskrivningar, 

överensstämmande med detta påvisade litteraturstudiens resultat att sjuksköterskorna hade 

svårt för att ge en klar och tydlig definition av intuition även om deras beskrivningar av 

begreppet var likartade. Svårigheterna med att ange en tydlig definition av intuition kunde, 

som resultatet redovisade, urskiljas i majoriteten av litteraturstudiens utvalda källor vilket 

indikerar på ett för området representativt förhållande. Litteraturstudiens resultat påvisade 

även ett representativt förhållande beträffande sjuksköterskornas upplevelser av intuition som 

ett resultat av samverkande faktorer då denna beskrivning angavs av samtliga källor. Detta 

resultat uppvisade likheter med utlåtanden från omvårdnadsteoretikerna Benner (1984), 

Benner och Tanner (1987) samt Rew (1998) vilka har beskrivit intuition som ett resultat av 

samverkande faktorer. Vidare har Rew (1988) beskrivit intuitiva upplevelser som känslor 

vilket också sjuksköterskorna i litteraturstudiens samtliga källor gjorde. I sin definition av 

intuition använde även Smith (2009) beskrivningen av intuition som en känsla. Benner (1984) 

definierar intuition som en förmåga att uppfatta situationer genom omedelbar tolkning 

baserad på individuella färdigheter och anser att förmågan till intuitivt handlande utvecklas 

med erfarenhet. Rew har (1998) definierat intuition som en varseblivning vilket påminner om 

vad som framkom i litteraturstudiens resultat beträffande sjuksköterskors beskrivningar av 

intuition som plötslig vetskap. I motsats till Benner (1984) och Rew (1988) identifierade 

sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat intuitionsbegreppet som en magkänsla, dock har 
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intuition omnämnts som en magkänsla av Effken (2007), Smith (2009) samt Ruth-Sahd och 

Hendy (2005).  

4.2.2 Resultatdiskussion kring sjuksköterskans bruk av intuition i sitt arbete 

Som tidigare nämnts menade Benner (1984) att förmågan till intuitivt agerande utvecklas med 

erfarenhet och att sjuksköterskor som arbetar intuitivt karakteriseras av de som har stor 

erfarenhetsgrund förvärvad i yrkeslivet. Litteraturstudiens resultat påvisade dock i motsats till 

Benner’s teori att sjuksköterskor använder intuition i sitt arbete oavsett om de har många års 

erfarenhet eller om de är nya inom yrket, detta resultat styrker den teori som Rew (1988) 

presenterar i vilken hon hävdar att sjuksköterskornas intuitiva skickligheter kan övas upp 

genom kognitiva processer redan under studietiden. En av studierna i litteraturstudiens 

resultat påvisade som nämnts att erfarna sjuksköterskor använder intuition så pass effektivt att 

de knappt är medvetna om dess inslag i arbetet vilket kan liknas vid den expertbeskrivning 

som Benner (1984) använde i sin redogörelse för bruket av intuition. Att sjuksköterskorna 

med mindre erfarenhet upplevde svårigheter med att använda intuition i sitt arbete 

redovisades i litteraturstudiens resultat som beroende på brister i deras teoretiska kunskap och 

erfarenhet vilket kan relateras till Benner’s (1984) teori, samtidigt finns det ingenting som 

pekar på att dessa sjuksköterskor inte hade kunnat öva upp denna förmåga redan under 

studietiden som Rew (1988) föreslog. Benner (1998) skrev att sjuksköterskor använder sin 

intuitiva situationsuppfattning då de skall fatta beslut i omvårdnadssituationer vilket påminner 

om litteraturstudiens resultat som visade att sjuksköterskor använder intuition i sitt arbete då 

de skall fatta beslut. Smith (2007) menade att flera olika definitioner av begreppet intuition 

länkar till beslutsfattande och att intuition används för att fatta beslut oavsett hur 

intuitionsbegreppet beskrivs vilket också kan relateras till litteraturstudiens resultat. Utöver 

beslutsfattande påvisade litteraturstudiens resultat att sjuksköterskor använder intuition då de 

gör bedömningar. Även Benner och Tanner (1987) omnämnde intuition i samband med 

bedömningar då de beskrev att sjuksköterskan använder intuition i sitt arbete för att kunna 

göra bedömningar utan inblandning av rationellt tänkande. I olikhet till detta påvisade dock 

litteraturstudiens resultat att sjuksköterskornas användning av intuition i samband med 

bedömningar innefattar såväl rationellt som irrationellt tänkande. I likhet med Benner (1984) 

och Rew (1988) beskrev litteraturstudiens sjuksköterskor att intuition används som en 

vägledare i sjuksköterskans arbete genom att vägleda dem till rätt beslut i situationer som 

saknar givna lösningar. 



 

20 
 

4.2.3 Diskussion av resultatet i förhållande till den värdering som gjorts av valda källor 

Den värdering som har gjorts av valda källors styrkor respektive svagheter med fokus på 

metodologiska aspekter påvisade som nämnts både styrkor och svagheter, de svagheter som 

påvisades bedömdes dock inte påverka studiernas trovärdighet som helhet. Det faktum att 

litteraturstudien har utförts med hjälp av källor som påvisar många metodologiska styrkor 

stärker i sin tur trovärdigheten av litteraturstudiens resultat. Litteraturstudiens författare 

identifierade många likheter i de utvalda källornas resultat vilket inte bara kunde styrka 

trovärdigheten för varje enskild källa utan också trovärdigheten i sammanställningen av 

litteraturstudiens resultat som helhet. Litteraturstudiens resultat kunde vidare diskuteras i 

relation till befintliga teorier med fokus på skillnader och likheter då dessa aspekter utan 

svårigheter kunde identifieras.          

4.3 Metoddiskussion 
Litteraturstudiens credibility, det vill säga resultatets tillförlitlighet, kunde styrkas genom att 

författarna oberoende av varandra analyserade innehållet i valda källor på varsitt håll och att 

denna procedur resulterade i likvärdiga tolkningar. Litteraturstudiens credibility hade kunnat 

påverkas negativt i samband med värdering av valda källor eftersom författarna saknar 

expertkunnande för uppgiften, denna faktor minimerades dock genom att valda källors 

metodologiska styrkor samt svagheter värderades enligt samma procedur som användes vid 

analys då litteraturstudiens författare arbetade på varsitt håll. Tillförlitligheten har även 

uppnåtts genom noggrann redogörelse för urval samt genom de databaser som valts ut för 

artikelsökning vilka enligt Polit och Beck (2008) omnämns som de tre mest värdefulla 

databaserna för sjuksköterskor. Litteraturstudiens reslutat skulle kunna tolkas som 

generaliserat på grund av påvisade likheter och därmed orsaka svagheter i tillförlitligheten, 

litteraturstudien bygger dock på studier med likvärdiga resultat och inte på generaliseringar 

vilket har påvisats genom att även belysa resultat från enskilda studier. Litteraturstudiens 

dependability, vilken avser studiens stabilitet, kunde styrkas genom att författarna höll en 

öppen och kontinuerlig dialog med varandra genom hela arbetsprocessen för att kontrollera att 

fokus inte förflyttades från syfte eller frågeställningar. Litteraturstudiens confirmability, vilket 

innebär bekräftelsebarhet, har styrkts genom att författarna genom hela arbetsprocessen 

försökt hålla ett neutralt förhållningssätt utan att låta förutfattade meningar påverka studien i 

något avseende. För att påvisa litteraturstudiens confirmability har författarna försökt redovisa 

arbetsprocessen så detaljerat som möjligt så att dess bekräftelsebarhet skall kunna styrkas 

alternativt ifrågasättas vid extern granskning i samband med opponentskap och handledning. 

Litteraturstudiens transferability, det vill säga i vilken utsträckning dess resultat är 



 

21 
 

överförbart, styrks av att de valda källorna påvisar stora likheter i sina resultat trots att 

studiernas deltagare utgörs av sjuksköterskor från olika områden inom sjukvården. Vidare har 

litteraturstudiens transferability styrkts genom resultatets nära koppling till teori och tidigare 

studier. En svaghet i litteraturstudiens metod utgörs av att valda källor är förhållandevis få till 

antalet vilket dock vägs upp med hjälp av studiernas kvalitet.        

4.4 Allmän diskussion 
Jahren Kristoffersen et al. (2005) har skrivit att intuition inte får förväxlas med känslor, ändå 

påvisar litteraturstudiens resultat att sjuksköterskorna definierar och upplever begreppet som 

en känsla. Som tidigare nämnts skall sjuksköterskans arbete, enligt kompetensbeskrivningen 

för legitimerade sjuksköterskor, vila på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 

2005). Ruth-Sahd och Hendy (2005) menade dock att sjuksköterskor använder intuition i sitt 

arbete trots att begreppet inte står i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet. I likhet 

med detta påvisade litteraturstudiens resultat att känslobaserad intuition används i 

sjuksköterskans arbete.  Vidare påvisade litteraturstudien att sjuksköterskorna använder 

intuition oavsett erfarenhet men att deras tro på, och tillit till, intuition är en avgörande faktor 

för hur begreppet används i arbetet. Författarna till litteraturstudien föreslår att tillit till, och 

tro på, intuition skulle kunna utvecklas genom att begreppet blev förankrat i vetenskap och 

utbildning. Som nämnts hävdade Rew (1988) att det är möjligt att öva upp den intuitiva 

förmågan redan under sjuksköterskeutbildningen. Ruth-Sahd och Hendy (2005) poängterar att 

intuition måste vetenskapliggöras för att bli ett legitimt begrepp inom 

sjuksköterskeprofessionen och föreslår att detta kan förverkligas genom 

sjuksköterskeutbildningen. I likhet med Rew (1988) samt Ruth-Sahd och Hendy (2005) anser 

litteraturstudiens författare att begreppet intuition borde tillämpas i sjuksköterskeutbildningen 

för att få en chans till utveckling. Som förslag till vidare forskning föreslår litteraturstudiens 

författare ytterligare studier med fokus på sjuksköterskans definition av intuition och dess 

användningsområde för sjuksköterskans arbete eftersom begreppet har ett behov av att 

utvecklas med avseende på innebörd för att kunna implementeras i sjuksköterskeutbildningen. 

4.4.1 Slutsats 

En tydligare definition av intuition och dess innebörd i yrkesrelaterade sammanhang är 

nödvändig för att begreppet skall kunna utvecklas som en del av sjuksköterskans arbete.  
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Bilaga 1. Utvärderingsmatris 

Artikel Författare Kvalitetsmässiga styrkor Kvalitetsmässiga svagheter 

1 

Paliadelis, 

P., & 

Cruickshank, 

MT. 

De motiverar sitt val av design. Ansatsen är 

passande för studiens syfte och stärker dess 

tillförlitlighet. De motiverar sitt avsiktliga 

urval av deltagare och refererar detta till valet 

av ansats och syfte med studien. De har 

använt en passande datainsamling och stärker 

tillförlitligheten genom att låta deltagarna 

kommentera analyserad data. Etiska aspekter 

är väl beskrivna. Med hjälp av kriterier som 

tillförlitlighet, stabilitet och konfirmabilitet 

har trovärdigheten av studiens data stärkts. 

Erfarna och utomstående forskare har 

granskat och bedömt materialets kvalitet och 

gjort egna tolkningar av detta. Detta redovisas 

tydligt och noggrant i eget textavsnitt. De har 

angivit och motiverat studiens begränsningar. 

Ålder och kön på deltagarna är inte 

angivet, två aspekter som förvisso 

inte är relevant i sitt sammanhang 

men som skulle kunna påverka 

utomstående tolkningar av resultatet. 

2 

King, L., & 

Macleod 

Clark, J. 

De använder sig av en passande och väl 

beskriven design. Att de har använt sig av en 

konstruktivistisk ansats stärker studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Etiska 

aspekter är beaktade och utförligt beskrivna. 

Deltagarna är väl beskrivna, likaså inklusions- 

och exklusionskriterier. Inget bortfall. En stor 

undersökningsgrupp från spridda, men 

relevanta, områden vilket stärker studiens 

tillförlitlighet. 

Det framgår vem som har deltagit som 

oberoende observatör vid observationerna.  

Vedertagen dataanalys som stärker studiens 

tillförlitlighet. Analys av data redovisas med 

hjälp av tabell.  Svagheter och begränsningar 

är beaktade och beskrivna. 

Att använda sig av en stor 

deltagargrupp vid kvalitativa studier 

kan innebära att studien inte är så 

djupgående eller noggrann. Det 

framgår inte hur lång tid som har 

spenderats på insamling av data 

vilket skulle kunna vara en indikation 

på hur noggrant studien utförts. Det 

framgår inte heller vem som har 

arbetat med de semistrukturerade 

intervjuerna.   

3 

Ruth-Sahd, 

LA., & 

Tisdell, EJ. 

Urval av deltagare beskrivs väldigt väl med 

avseende på avsikt och kriterier, de redovisas 

noggrant med hjälp av tabell där all väsentlig 

information framgår. Insamling och metod är 

mycket väl redovisade och beskrivna. De har 

De använder löpande text utan 

indelning vilket gör texten väldigt 

svår att överblicka och ger ett 

obearbetat intryck. 



 

 

använt sig av vedertagna teorier och metoder 

för ansats, insamling och analys. Genom att 

använda sig av förlängd dataperiod, 

medbedömare har tillförlitligheten styrkts. En 

del av deltagarna har kontrollerat att resultatet 

stämmer överens med deras egna upplevelser. 

Expertpanel har också använts. 

Datatriangulering har utförts. 

4 

Traynor, M., 

Boland, M., 

& Buus, N. 

De belyser etiska aspekter. En gedigen 

beskrivning av bakgrunden till val av analys. 

Resultatet redovisas med hjälp av tabeller 

som redogör för deltagarnas kommentarer. 

Aktuella begränsningar och svagheter i 

studiens metod diskuteras av studiens 

författare. De deklarerar att studien inte har 

erhållit någon form av ersättning eller bidrag. 

Urvalsgruppen beskrivs lite 

ostrukturerat genom att sparsam 

information om deltagarna återfinns 

under korrekt rubrik medans 

ytterligare information om 

urvalsgruppen har dokumenterats 

under datainsamling och i resultatet. 

Fokusgrupperna samlades under 

deltagarnas lunchrast och de åt 

samtidigt som de diskuterade vilket 

påverkade ljudupptagningen och 

eventuellt hotade att påverka 

deltagarnas koncentration.  

5 

Pugh, D. Val av design beskrivs och motiveras. 

Vedertagen ansats, insamling och analys. Hur 

analys utförts redovisas noggrant. 

Trovärdigheten diskuteras mycket omfattande 

med hjälp av ett avsnitt som behandlar 

studiens tillförlitlighet, applicerbarhet, 

konsistens och neutralitet. Etiskt godkännande 

beskrivs. Intervjuerna beskrivs utförligt med 

avseende på strukturen för intervjuerna, vad 

som var tillåtet och inte tillåtet, vilka frågor 

som ställdes och hur de ställdes. Relevanta 

begränsningar och svagheter är angivna och 

diskuterade.  

Har med sina 6 deltagare ett lågt 

deltagarantal. Deltagarna arbetar på 

samma arbetsplats.  

6 

Lyneham, J., 

Parkinson, 

C., & 

Denholm, C. 

Har godkännande från etisk kommitté. 

Beskriver deltagargruppen väl. Insamling och 

analys är passande för studien. De beskriver 

hur bekräftelsebarhet och tillförlitlighet har 

uppnåtts. Studiens begränsningar är angivna. 

Metoden är inte uppdelad i 

underrubriker vilket ger ett 

ostrukturerat och obearbetat intryck. 

7 Lyneham, J., Välstrukturerad design med vedertagen  



 

 

Parkinson, 

C., & 

Denholm, C. 

approach. Överlag beskrivs studiens samtliga 

delar kortfattat och innehållsrikt. Uppfyller 

samtliga kriterier enligt granskningstabellen. 

Studiens tillförlitlighet och bekräftelsebarhet 

har testats och uppnåtts. Har testats på 

akutsjuksköterskor utanför studien under 

nationella och internationella konferenser . 

Studiens begränsningar/svagheter har 

angivits.  

8 

McCutcheon, 

H., & 

Pincombe, J. 

Forskningsetiska överväganden beskrivs 

mycket väl. Godkännande från instutioner, 

vårdenheter och deltagare där informerat 

samtycke och tystnadsplikt omnämns. 

Passande förvaring av data beskrivs. 

Rekryteringsprocess och forskningsmetod är 

väl beskrivna. Insamling av data är också 

noggrant redovisat. Studien hade inget borfall.  

Det framgår inte hur lång tid som har 

spenderats för datainsamling.  

Expertgruppen för utformning av 

Delphistudiens frågeformulär är 

beskriven med avseende på 

yrkesområde, dock saknas 

information om övriga deltagare 

utöver deltagarantal och hur gruppen 

har rekryterats. Ingen information om 

ålder, kön, erfarenhet. Inklusions- 

och exklusionskriterier för 

deltagargruppen saknas.  Det framgår 

i texten att beskrivande och 

inferentiell statistik har använts, men 

kvantitativa data redovisas inte med 

siffror, tabeller eller genom grafiska 

framställningar. 

9 

Ramezani-

Badr, F., & 

Nikbakht, N 

A. 

De beskriver, refererar och motiverar valet av 

design. Det avsiktliga urvalet av deltagare 

beskrivs tydligt med inklusionskriterier. 

Deltagarna redovisas tydligt i en tabell där 

kön, utbildningsnivå, ålder, erfarenhet och 

nuvarande position beskrivs. De beskriver hur 

data har samlats in, var data har samlats in 

och hur lång tid som har spenderats för 

datainsamlingen vilket stärker studiens 

tillförlitlighet. Etiska aspekter redovisas väl 

på alla tänkbara punkter, redogör även för hur 

data skall omhändertas. Studiens 

tillförlitlighet och bekräftelsebarhet stärktes 

genom medbedömning, dagliga anteckningar 

Alla utom två av studiens deltagare 

intervjuades i två sessioner utan att 

det framgår varför. Detta skulle 

kunna påverka resultatet och utgöra 

ett hot mot studiens trovärdighet. 



 

 

under insamling, fölängd dataperiod, 

expertpanel samt genom att låta deltagarna 

kommentera analys av data.    

10 

Watkins, M 

P. 

De beskriver urvalsgruppen tydligt med 

inklusions- och exklusionskriterier. Den 

information som getts till deltagarna och vilka 

etiska aspekter som berörts beskrivs utförligt 

och redovisas tillsammans med 

datainsamlingsproceduren i tabell. 

Intervjuerna redovisas skriftligen. 

Innehållsanalys redovisas tydligt med hjälp av 

tabell. Studiens svagheter har betraktats och 

diskuteras. 

Datainsamling är inte redovisad 

under egen rubrik utan presenteras 

tillsammans med analys av data 

vilket ger ett lite ostrukturerat och 

obearbetat intryck. 

11 

Offredy, M. De motiverar urvalet av deltagare och 

beskriver hur de har försäkrat sig om att dessa 

utgör en representativ grupp. De beskriver 

inklusions- och exklusionskriterier. 

Deltagarna beskrivs informerande med hjälp 

av två tabeller där ålder, erfarenhet, 

utbildning och andra kvalifikationer 

redovisas. Insamling och analys beskrivs och 

refereras till passande och tillförlitliga källor. 

Studiens trovärdighet styrks i samband med 

beskrivning av metod. En pilotstudie har 

utförts inför studien och medbedömare har 

använts vid analys. Noggrann redovisning av 

resultat med hjälp av tabeller och figurer. 

Studiens begränsningar och svagheter 

diskuteras insiktsfullt med relevans.  

 

 


