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ABSTRACT 

Every time the ambulance personnel respond to an alarm there is a risk that they will come 
across people that can become threatening or violent. It doesn’t have to be the patient, it may 
as well be someone from the immediate surrounding. The purpose with this thesis was to 
examine how the ambulance personnel determine that a threatening behaviour exists and what 
decisions they make to address the situation. A qualitative analysis was made by means of semi 
structured interviews, where the specific issues addressed were: Do the ambulance personnel 
have the education and knowledge to determine whether a behaviour is threatening, or not? 
Do the personnel act on the basis of their education, knowledge, or valid safety routines? Does 
stress influence their judgements and decisions? Do the personnel receive feedback after an 
event to discuss whether the judgements and decisions made were correct? The theoretical 
basis in is the Naturalistic Decision Making (NDM) paradigm and the Recognition-Primed 
Decision (RPD). The results showed that ambulance personnel base their decisions on their 
experience in order to make a quick judgement of different situations, but that proper 
education and training to some extent was lacking.  
 
 
Keywords: Naturalistic decision, ambulance personnel, stress factor. 



SAMMANFATTNING  

Varje gång ambulanspersonalen åker på ett larm finns risk för att de ska råka ut för personer 
som kan bli hotfulla eller våldsamma. Det behöver nödvändigtvis inte vara patienten som är 
hotfull, utan det kan lika gärna vara någon annan i omgivningen. Syftet med detta 
examensarbete var att undersöka hur ambulanspersonalen kan bedöma att ett hotfullt beteende 
föreligger och vilka beslut de därefter tar om hur de ska agera. En kvalitativ undersökning 
gjordes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där frågeställningarna var: Har 
ambulanspersonalen utbildning och kunskap för att bedöma vad som är ett riskfyllt beteende? 
Agerar personalen utifrån sin utbildning, kunskap eller gällande säkerhetsrutiner? Påverkar stress 
ambulanspersonalens bedömningar och beslut? Har personalen återkoppling efter ett larm för 
att diskutera om bedömningen och besluten de tog var korrekta? Den teoretiska 
utgångspunkten var Naturalistiskt beslutsfattande (NDM = Naturalistic Decision Making) och 
mer specifikt Igenkänningsbaserade beslut (RPD = Recognition-Primed Decision). Resultaten 
visade att ambulanspersonalen med hjälp av sin erfarenhet kan göra en snabb bedömning av 
olika situationer, men att utbildning till viss del saknades.  
 
 
Nyckelord: Naturalistiska beslut, ambulanspersonal, stressfaktorer. 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

1.1 Problembeskrivning och tidigare forskning ....................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 2 

2. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................ 3 

2.1 Naturalistiskt beslutsfattande................................................................................. 3 

2.2 Igenkänningsbaserade beslut ................................................................................. 5 

2.3 Stress och beslutsfattande ...................................................................................... 7 

3. METOD ............................................................................................................................. 10 

3.1 Respondenter ......................................................................................................... 10 

3.2 Material ................................................................................................................... 10 

3.3 Procedur ................................................................................................................. 10 

3.4 Avgränsningar ........................................................................................................ 10 

3.5 Databehandling...................................................................................................... 10 

4. RESULTAT......................................................................................................................... 11 

4.1 Utbildning, kunskap och erfarenhet .................................................................. 11 

4.2  Agerande ................................................................................................................. 13 

4.4  Bedömningar och beslut under stress ............................................................... 14 

4.3  Debriefing ............................................................................................................... 16 

5. DISKUSSION ...................................................................................................................... 17 

5.1 Utbildning, kunskap och erfarenhet .................................................................. 17 

5.2 Agerande ................................................................................................................. 18 

5.3 Bedömningar och beslut under stress ............................................................... 19 

5.4 Debriefing ............................................................................................................... 19 

5.5 Förslag på förbättringar för ambulansenheten ................................................ 20 

5.6 Reliabilitet och validitet ....................................................................................... 20 

5.7 Forskningsetiska överväganden .......................................................................... 21 

5.8 Framtida forskning ............................................................................................... 21 

6. REFERENSER .................................................................................................................... 22 

 

 BILAGA 1: Intervjufrågor 
 
 



 1 

1. INLEDNING 

1.1 Problembeskrivning och tidigare forskning 

Inom vården har det förekommit våld eller hot om våld mot var tredje anställd. 
Arbetsmiljöverket har gjort 60 inspektioner inom ambulansverksamheten där huvuddelen av 
dem åskådliggör att det finns ett behov av åtgärder som förebygger farorna för hot och våld 
inom ambulansstationer i olika delar av landet. De som är först på plats tar ofta hand om sjuka 
eller skadade personer som har varit inblandade i, eller är offer för, sprit- eller drogmissbruk 
och våldsbrott. Av omtanke om den skadade eller sjuka kan det också ibland vara en person 
som annars inte skulle uppträda aggressivt som ändrar sitt beteende och blir hotfull enligt 
Annika Hultin, sakkunnig vid Arbetsmiljöverket. All personal ska veta hur de ska bete sig i en 
situation som blir våldsam, hur de ska påkalla hjälp och skydda sig. Vid inspektionerna 
saknades rutiner för användning av larm och dessa larm fungerade inte heller vid 
inspektionerna. Det var inte heller alltid klart var larmen gick. Om en situation blivit hotfull 
ska det finnas krisstöd att få och alla händelser ska utredas och dokumenteras 
(Arbetsmiljöverket, 2006a). 
 
När Arbetsmiljöverket (2006e) gjorde inspektioner vid olika vårdcentraler och 
ambulansenheter framkom bland annat att larm som ambulanspersonalen vid Älvsby 
vårdcentral ska kunna använda, om de hamnar i en hotfull situation, inte fungerar när de 
befinner sig utanför tätorten. Det framgick också att personal vid ambulanssjukvården i 
Haparanda ofta lämnar kvar larmet i bilen då det är otymplig att bära med sig och försvårar 
arbetet för personalen (Arbetsmiljöverket, 2006b). I vissa fall som till exempel vid 
ambulanssjukvården i Piteå har personalen inte alltid någon bälteshållare till radion och av den 
anledningen lämnas den kvar i bilen (Arbetsmiljöverket, 2006c). Detta är riskfyllt eftersom 
personalen inte kan få någon snabb hjälp om situationen plötsligt blir hotfull 
(Arbetsmiljöverket, 2006b, 2006c). 
 
Enligt rutiner vid ambulansenheten vid Älvsby vårdcentral ska ambulanspersonalen vänta på 
polis innan de går in om larmet har indikerat att det kan förekomma hot och våld. 
Arbetsmiljöverkets (2006e) undersökning visar däremot att det kan vara svårt för 
ambulanspersonalen att alltid följa den rutinen. Ambulanspersonalen kan också råka ut för att 
både patienten och personer i hans/hennes omgivning är beväpnade. Även om de inte får 
uppgifter om att det kan vara en hotfull situation kan ambulanspersonalen ofta känna igen 
adressen sedan tidigare och veta att personen som behöver hjälp till exempel är en missbrukare 
och även om de vet att just den personen inte är våldsam kan de aldrig veta vem som mer 
befinner sig i samma lokaler. I dessa fall kan det vara svårt att avgöra om de måste prioritera sin 
egen säkerhet och vänta på polisen eller om de ska gå in och hjälpa patienten som kan vara 
svårt sjuk. Personalen som arbetar på ambulansen uttrycker oro för att de ska skadas när de inte 
är beredda på situationer som blir våldsamma (Arbetsmiljöverket, 2006e). 
 
I en rapport från Arbetarskyddsstyrelsen (1998) gällande ambulanspersonalens arbetsmiljö 
visades att endast en person av tre hade fått utbildning för, eller instruktioner om, hur de ska 
uppträda i en vålds- eller hotsituation. Däremot visades att två av tre ändå vet hur de ska göra 
om de råkar ut för våld eller hot i sitt jobb. Av 875 anställda hade drygt 41% det året blivit 
utsatta för trakasserier eller hot vid utryckningsplatsen och av dessa var det nästan 16% som 
hade blivit utsatta för fysiskt våld. Hoten och våldet kom oftast från patienter, anhöriga eller 
andra personer som hade befunnit sig på olycksplatsen (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998). 
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Nedan beskrivs de generella rutiner som gäller vid hot och våld vid ambulanssjukvården i 
Norrbotten: 
 
”Händelse Ambulanspersonal som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot eller våld av patient 

eller annan person. 
 

Åtgärder • Vid larm där vapen eller annat hot misstänks vara inblandade skall polis 
inväntas för att göra en första bedömning av situationen 

• Uppträd lugnt och försök tala vederbörande till rätta. 
• Om ej resultat, lämna platsen. 
• Kontakta läkare (se Rutiner om patienten vägrar vård/medfölja) 
• Vid uppenbar fara använd NÖD-knappen på den bärbara radion (eller i 

ambulansen). Ett larm skickas nu till SOS Alarm med uppgift om ambulansens 
position. SOS Alarm vidtar därefter åtgärder enligt gällande larmplan. 

 
Övrigt 
 

• Ambulanspersonal som utsatts för hot eller våld ska skriva en tillbudsrapport eller 
arbetsskadeanmälan som lämnas till arbetsgivaren. 

• Se även lokalt skrivna rutiner.” (Norrbottens läns landsting, 2010.1, sid 7) 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur ambulanspersonalen bedömer att ett riskfyllt beteende vid en 
utryckning föreligger och hur beslutet därefter tas om sätt att agera. De frågeställningar som 
ska besvaras är: 
 

� Har ambulanspersonalen utbildning och kunskap för att bedöma vad som är ett riskfyllt 
beteende? 

� Agerar personalen utifrån sin utbildning, kunskap eller gällande säkerhetsrutiner? 
� Påverkar stress ambulanspersonalens bedömningar och beslut? 
� Har personalen återkoppling efter ett larm för att diskutera om bedömningen och 

besluten som de tog var korrekta? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

2.1 Naturalistiskt beslutsfattande  

Beslutsforskare hade utvecklat modeller och experimenterat i många år innan tillkomsten av 
Naturalistic Decision Making (NDM) år 1989. Den tidigare forskningen handlade 
huvudsakligen om sätt att ta optimala beslut i miljöer som var välstrukturerade och som kunde 
kontrolleras. Inom NDM-forskningen har istället beslut som människor tar i verkliga livet 
försökt beskrivas (Klein, 2008). Av intresse var att söka beskriva personer som i extra ordinära 
förhållanden kan ta svåra beslut som till exempel vid tidsbrist, vaga mål, ostabila förhållanden 
och höga insatser (Orasanu & Connolly, 1993). 
 

Det finns åtta viktiga faktorer som karaktäriserar naturalistiskt beslutsfattande i naturalistisk 
omgivning, vilka tidigare ofta har ignorerats i forskningen om beslutsfattande. Sannolikt 
existerar inte alla åtta faktorer vid samma tillfälle, men däremot kan flera av dem göra att 
beslutet som ska tas blir mer komplicerat (Orasanu & Connolly, 1993). 
 
1. Handling/feedback slinga (loop) 
I motsats till de traditionella modellerna av beslut är det vanligare att hitta flera olika händelser 
i NDM. Det är oftast flera händelser över tid som är avsedda att lösa ett problem eller 
åtminstone lära mer om det. Det svåra kan vara att utläsa rätt ledtrådar ur den feedback som 
ges eftersom de handlingar och resultat som framgår ofta är löst kopplade till varandra så att 
sambandet blir svårt att utläsa. Problemet kan vara lättare att se när resultatet är tätt 
sammanbundet med handlingen, men kan också vara svårare om dessa är löst förenade med 
varandra (Orasanu & Connolly, 1993). 
 
2. Osäker dynamisk omgivning 
I en situation med bristfällig och ofullständig information aktualiseras oftast NDM. 
Beslutsfattaren har information om vissa delar av problemet, men inte om andra. Denna 
information kan också vara tvetydig eller av dålig kvalitet. Utöver detta är uppgiften som ska 
lösas mest troligen dynamisk, det vill säga att förutsättningarna kan förändras snabbt under den 
tid besluten tas (Orasanu & Connolly, 1993). 
 
3. Dåligt strukturerade problem:  
För att komma fram till några hypoteser om vad som händer i en situation kan det krävas en 
del arbete av beslutsfattaren för att få fram vad som är lämpligast att göra i just den situationen. 
Det kan mest troligt finnas flera bra sätt att lösa ett problem på när uppgiften är ostrukturerad. 
Antagligen finns det inte bara ett sätt att gå vidare, utan beslutsfattaren kan behöva skapa ett 
nytt sätt eller välja mellan flera olika alternativ. Vad som än väljs finns det inte bara ett korrekt 
svar eller en korrekt lösning på problemet (Orasanu & Connolly, 1993). 
 
4. Skiftande, dåligt definierade eller konkurrerande mål 
Det är ovanligt att beslut som måste tas utanför laboratoriemiljö enbart består av ett enda 
tydligt mål. Mer ofta har beslutsfattaren flera aspekter som måste tas med i beräkningen, där en 
del inte är så tydliga och vissa kanske till och med är oförenliga. Vid en brand skulle det kunna 
vara så att brandchefen vill rädda byggnaden, men inte utsätta sin personal för onödiga risker så 
att de skadas. En ytterligare aspekt i detta fall är också tiden, då branden mest troligt sprider sig 
fort. Detta måste brandchefen väga mot varandra och beroende på brandens utveckling måste 
nya beslut snabbt tas, vilket i sin tur kan leda till att själva situationen får en ny innebörd. 
Beroende på brandens utveckling kan brandchefens mål också ändras (Orasanu & Connolly, 
1993). 
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5. Tidspress 
Beslut tagna under tidspress är något som kännetecknar många NDM situationer. Det kan vara 
ett beslut som krävs inom bara några få minuter eller till och med sekunder. Tidspressen kan 
medföra att beslutsfattare kan uppleva hög nivå av personlig stress som, i sin tur, medför 
nedsatt vaksamhet och utmattning. Enligt Payne, Bettman och Johnson (1988, refererad i 
Klein, 1993) kan det dessutom medföra att de ändrar sitt sätt att tänka genom att de i stället 
använder mindre komplicerade tankesätt för sina strategier . Tidspressen gör det svårt att göra 
en omfattande utvärdering av flera val, som det normalt rekommenderas av många klassiska 
beslutsteoretiker. Studier har visat att till exempel brandmän ytligt analyserar få val, ibland bara 
ett enda, när de bekämpar bränder (Orasanu & Connolly, 1993). 
 
6. Multipla deltagande 
NDM-forskare är inte bara intresserade av problem som enbart involverar en enda 
beslutsfattare utan även där flera personer på något sätt har en roll i den uppkomna situationen. 
Det kan vara enkelt om det bara finns en beslutsfattare och dennes underordnande som 
handlar tillsammans och mellan sig delar upp arbetet, men svårt om en hel grupp tillsammans 
ska försöka agera beslutsfattare. Det kan vara personer som inte finns på samma ställe, som till 
exempel ett stort företag som är utspritt över världen, där det kan bli problem att få alla 
representanter att förstå och arbeta mot samma mål. Där är det viktigt att information som är 
relevant, för att klara av situationen, kommer fram och kan användas i beslutsprocessen 
(Orasanu & Connolly, 1993). 
 
7. Höga insatser (high stakes) 
Varje dag finns det beslut som inte har lika höga insatser som de skulle ha för till exempel 
brandmän. Orasanu och Connolly (1993) menar att beslut där insatsen betyder något för dem 
som deltar är de mest intressanta. Detta därför att de deltagande där aktivt kommer att försöka 
få ett bra utfall, trots att de mest troligt känner sig stressade. En oro finns för att mycket av den 
forskning om beslutsfattande i laboratoriemiljö involverar delar som inte är relaterade till 
uppgiften i samma grad som om de utfördes utanför ett laboratorium (Orasanu & Connolly, 
1993). 
 
8. Organisatoriska mål och normer 
Då NDM ofta äger rum i organisatoriska miljöer är detta relevant på två sätt för 
beslutsprocessen. Det ena är att personerna som är involverade inte alltid har samma mål och 
värderingar som skall praktiseras. Det andra är att organisationen kan göra det svårare för 
beslutsfattarna genom att sätta upp mål, regler eller liknande som är mer generella (Hackman, 
1986, refererad i Orasanu & Connolly, 1993). 
 
Det är också viktigt att förstå hur människor använder sin kunskap och erfarenhet när de 
utsätts för mer komplexa beslut. I boken ”Decision making in action: Models and methods” tas upp 
att det inte är experter, utan att det är personer som vet mycket om området där problemet 
existerar som gör det möjligt att ta ett beslut (Orasanu & Connolly, 1993). 
 
Vid studier av problemlösning har skillnaden visats vara stor i hur en expert och en nybörjare 
tolkar ett problem, vilken information som används, vilka strategier de tänker ut, hur snabbt 
och exakt de löser problemet och även vilket minne de har för den kritiska informationen. En 
expert kan se de orsaker som ligger bakom och använder en modell av problemet som är mer 
komplex än en nybörjares (Larkin, McDermott, Simon & Simon, 1980, refererad i Orasanu & 
Connolly, 1993). Om problemet omfattar stora mängder data som skall bearbetas för att kunna 
bedöma hur utgången av problemet kommer att bli har det visat sig att det inte spelar någon 
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roll hur kunniga experterna är eftersom de ändå inte är rustade att för utföra problemet 
tillräckligt bra. Där har det visat sig att en dator kan göra de korrekta uträkningarna mycket 
bättre (Dawes, 1971, 1979, refererad i Orasanu & Connolly, 1993). När det gäller att 
strukturera problem och tolka tvetydiga problem inom expertens domäner har experten 
baskunskaper som en nybörjare saknar och att verkställa ett problem blir därför svårare för en 
nybörjare (Johnson, 1988, refererad i Orasanu & Connolly, 1993).  
 
En händelse som är bestående, eller påtagligt slumpmässig, har en expert en bättre förståelse för 
och kan resonera statistiskt om det ligger inom hans/hennes eget område (Nisbett, Krantz, 
Jepson, and Kunda, 1983, refererad i Orasanu & Connolly, 1993). Därför vet en expert bättre 
när de ska använda en strategi som är kunskapsbaserat eller statistiskt resonerande (Orasanu & 
Connolly, 1993).  
 
Klein (1989a, refererad i Orasanu & Connolly, 1993) beskriver skillnaden mellan experter och 
nybörjare. För att finna ett enskilt sannolikt alternativ använder en expert en perceptions- eller 
igenkänningsbaserad beslutsprocess, medan en nybörjare antagligen använder ett 
tillvägagångssätt som är mer analytiskt och jämför flera alternativ mer systematiskt (Larkin et 
al., 1980, refererad i Orasanu & Connolly, 1993).  
 
När experter löser problem, använder de sin erfarenhet och kunskap för att få klarhet i 
situationen. Finns det ett problem tar de ställning till om hur de bör göra. Erfarenhet hjälper 
en person att söka information som kommer att vara till hjälp för att hantera en situation och 
att få fram ett begränsat antal hypoteser, eller val som är rimliga, i stället för att kasta bort 
värdefull energi och tid på dåliga exempel (Chi, Farr, & Glaser, 1988, refererad i Orasanu & 
Connolly, 1993).  
 
Payne, Bettman och Johnson (1988, refererad i Orasanu & Connolly, 1993) menar att 
människan ofta väljer en icke-kompenserande strategi när det finns begränsat med tid. För att 
nå ett alternativ som är tillfredställande väljs genvägar istället för att utvärdera alla alternativ på 
flera nivåer (Orasanu & Connolly, 1993). 
 
 

2.2 Igenkänningsbaserade beslut 

Människor använder sin erfarenhet med hjälp av ett register av mönster som Recognition-
Primed Decision (RPD) modellen beskriver (Klein, Calderwood, & Clinton-Cirocco, 1986, 
refererad i Klein, 2008). De mest relevanta ledtrådarna framhävs med hjälp av mönstret och 
även rimliga mål identifieras. När ett mönster har blivit inlärt kan en situation snabbt matchas 
och är det en tydlig matchning kan personen ta ett snabbt beslut. I RPD-modellen (Figur 1) 
förklaras hur detta är möjligt utan att jämföra alternativ (Klein, 2008). 
 
Vid en bedömning av en situation finns här fyra viktiga aspekter:  

- Skapa en förväntan som kan användas som en kontroll av om situationen är riktig, det 
vill säga om förväntningarna bryts kan det innebära att situationen har blivit 
missuppfattad. 

- Att tydliggöra ledtrådarna som är viktiga i situationens sammanhang. 
- Identifiera vilken som är den typiska handlingen.  
- En förståelse för vilka mål som är rimliga att genomföra i en situation (Klein, 1993). 

 
Enligt Figur 1 kommer beslutsfattaren, om det finns tillräckligt med tid, att utvärdera det 
alternativ som framträder tydligast genom att föreställa sig det och därefter upprätta en 
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simulering mentalt för att se om det kommer att fungera. Verkar det fungera kommer det att 
genomföras. Blir det däremot problem kommer det att modifieras. Om en modifiering inte 
kan genomföras förkastas alternativet och ett nytt troligare alternativ övervägs istället. Finns det 
däremot inte tillräckligt med tid kommer beslutsfattaren att använda sig av sin erfarenhet och 
väljer det alternativ som tidigare visat sig vara mest framgångsrikt. Observera att utvärderingen 
som görs är typisk för sammanhanget och är länkad till hur det kommer att gå i en verklig 
situation och att det inte handlar om att utvärdera för- eller nackdelar för de olika alternativen 
(Klein, 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Modell av RPD (Klein, 1993). 

 
 
Ett tillvägagångssätt kan också utvärderas genom mental simulering. Klein (1993) skriver om 
en studie av skogsbränder där ett beslut togs gällande vilken väg som skulle användas för att ta 
dem som skulle släcka branden till och från eldens linje. Ett par ur personalen noterade en 
ändring av vindriktningen och insåg att elden snabbt kunde komma precis till den väg som det 
var bestämt att de skulle använda. Då togs ett beslut om att använda en annan väg, men som 
kanske inte var lika lämplig. Några jämförelser av för- eller nackdelar om vilken av vägarna 
som skulle användas fanns inte i detta beslut. Det var snarare en följd av utvärderingen där det 
första valet identifierades, en mental simulering gjordes och därefter förkastades alternativet 
ifråga och ersattes av nästa alternativ (Klein, 1993). 
 
Enligt Klein (1993) finns ett antal kännetecken som skiljer RPD-modellen från den klassiska 
beslutsmodellen: 
• RPD beskriver hur människor använder sin erfarenhet för att komma fram till ett beslut. 

• RPD fokuserar snarare på att bedöma situationen än att bedöma om ett alternativ är 
bättre än ett annat. 

• I RPD menas att en erfaren beslutsfattare identifierar ett bra och förnuftigt alternativ 
redan som det första de överväger, snarare än alternativ som anses vara en process som är 
slumpmässig där beslutstagaren tvingas ta fram flera olika alternativ. 
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• I RPD menas att beslutsfattare som är erfarna tar ett alternativ och utvärderar det genom 
en mental simulering av tillvägagångssättet för att se om det kan fungera hellre än genom 
att tvingas jämföra för- och nackdelar mellan de olika alternativen. 

• För att undvika behovet att överväga flera alternativ samtidigt fokuserar RPD på olika 
alternativ med ett antal utvärderingar. 

• En strategi som beslutsfattaren känner igen gör det möjligt att ständigt vara beredd på att 
inleda ett agerande genom att hålla sig till alternativet som utvärderas. En strategi som är 
konventionell gör att beslutsfattaren först när analysen är färdig vet vilket alternativ som 
anses vara bäst (Klein, 1993). 

 
Forskningen har visat att beslut som tas på basis av igenkänning är mer sannolika när 
beslutsfattaren är erfaren, när förutsättningarna är föränderliga och tidspressen stor. Ett 
analytiskt beslutsfattande verkar däremot ha framgång när de data som finns tillgänglig är svåra 
att förstå och är mer alfanumeriska än perceptuella och när behovet att rättfärdiga det valda 
tillvägagångssättet är starkt. Klein (1993) menar att RPD inte ska läras ut eftersom modellen 
redan beskriver vad människor gör. Det finns däremot ett behov av att träna för att känna igen 
olika situationer och vid bedömningen av situationen kunna meddela sig, men också att skaffa 
sig erfarenheten i att genomföra mentala simuleringar av olika alternativ. Igenkännande 
strategier har styrkor och innebörd i omgivningar som är naturliga och behöver inte vara 
sämre än analytiska strategier (Klein, 1993). 
 
RPD innebär en blandning av analys och intuition. Den analytiska delen är den mentala 
simuleringen som är medveten och genomtänkt, medan mönsterigenkänningen utgör den 
intuitiva delen. Att enbart lita till den snabba intuitiva delen med mönstermatchning skulle 
kunna skapa alternativ som är felaktiga, medan att enbart använda den analytiska och avsiktliga 
strategin skulle vara för långsam (Klein, 2008). 
 
 

2.3 Stress och beslutsfattande 

Rädsla och ångest är känslor som signalerar fara och är något som alla människor upplever. 
Under evolutionens gång har dessa hjälpt oss att överleva genom att undvika olika faror. Har 
vi en gång hamnat i en situation där vi har blivit rädda kan vi undvika att hamna i samma 
situation igen. Rädslan gör att vi under press kan prestera bättre och vi blir fysiskt beredda på 
kamp och flykt. I boken ”Psykologins grunder” definieras rädsla som en känsla av obehag som 
uppstår som en vanlig reaktion på faror som är realistiska. Rädslan har hjälpt människan på 
flera sätt, bland annat genom att undvika eller fly från faror eller i vissa fall att själv attackera 
angriparen (Karlsson, 2007).  
 
Flera typiska fysiologiska responser framkallas också av rädsla och dessa är likställda med de 
allmänna stressresponserna. Hormonerna, som stressen framkallar, gör bland annat att extra 
energi förs till musklerna om ett behov att slåss eller fly existerar. För att stressen ska vara 
positiv måste arousalnivån, det vill säga stressnivån, vara den rätta. Den positiva stressen hjälper 
bland annat till med att höja uppmärksamheten och därmed ökar förmågan (Karlsson, 2007). 
 
Med Kleins (1993) RPD-modell (Figur 1) har Orasanu (1997) försökt belysa relationen mellan 
typiska stressorer för flygmiljön och eventuella försämringar av den kognitiva 
prestationsförmågan hos flygbesättningen, speciellt försämringar i prestationsförmågan hos 
beslutsfattare. I flygmiljön förekommer stressorer som bland annat trafik eller väder, trötthet, 
påtryckningar från företaget gällande prestation, systemkrångel som är förknippad med fara, 
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arbetsbörda och tidspress. En person, som inom sitt område är mycket kunnig, upplever mest 
stress när en situation uppstår som upplevs vara bortom hans/hennes förmåga att hantera 
(Wickens & Raby, 1989, refererad i Orasanu, 1997). Enligt Breznitz (1989, refererad i 
Orasanu, 1997) finns det vissa situationer som troligtvis kan resultera i en uppfattad brist på 
kontroll, vilka i forskningen har identifierats som de mest stressande av alla tillstånd.  
 
Forskning om stress och prestation 

Forskning, mestadels utförd i laboratorier, har visat relativt stabila effekter på prestation och 
stress: 
1. Informationen som är central tenderar att få mer uppmärksamhet än ledtrådar som är mer 

perifera, vilket kan leda till så kallat tunnelseende (Baddley, 1972; Easterbrook, 1959; 
Hockey & Hamilton, 1970, refererade i Orasanu, 1997). Janis (1983, refererad i Orasanu, 
1997) menar att stress i höga nivåer kan göra att mönstren som ska avsökas blir mer 
kaotiska och fel slutsats kan göras. 

2. Ett skifte av strategier är ytterligare en effekt av stress där vanliga kompromisser är 
exakthet/snabbhet (Blake, 1971; Hartley, 1973, refererad i Orasanu, 1997). Personer som 
är stressade beter sig ofta som om det finns en tidspress även om det inte existerar någon 
(Orasanu, 1997). Kienan (1987, refererad i Orasanu, 1997) visade att personer begränsat sin 
avsökning av information vid hot om en elektrisk chock och istället gjort för tidiga 
slutledningar. 

3. Personer gör fler fel om de är stressade än om de inte är det (Broadbent, 1957; Mackenzie 
et al, 1993; Wolkinson, 1963, refererade i Orasanu, 1997). 

4. Kapaciteten i arbetsminnet reduceras vilket, i sin tur, påverkar den temporära lagringen av 
information och därmed inkodningen i arbetsminnet (Broadbent, 1957; Hamilton, 
Hockey & Rejman, 1977; Mandler, 1979, refererade i Orasanu, 1997).  

 
Bedömning av situationer 

En fundamental komponent gällande naturalistiskt beslutsfattande är att känna igen vilket slags 
problem som är aktuellt. I detta ligger den kognitiva processen att matcha perceptuella 
mönster. Beroende på om ledtrådarna är bekanta (Orasanu, 1997) och framtagningen sker från 
långtidsminnet (Stokes & Kite, 1994, refererad i Orasanu, 1997) kan det finnas en 
motståndskraft gentemot stress. När situationen är obekant och det inte går att matcha en bra 
motsvarighet blir det en ofullständig matchning. Vaga ledtrådar kan leda till att det inte går att 
hitta en bra matchning i långtidsminnet. En situation som denna kan leda till ett osystematiskt 
letande av information eller ett perceptuellt tunnelseende (Orasanu, 1997).  
 
Ledtrådar som är motsägande kan göra att två tolkningar konkurrerar med varandra. I boken 
”Decision making under stress: Emerging themes and applications” av Orasanu (1997) ges exemplet 
om besättningen i ett flygplan som kan se ljuset från landningsbanan och tror att de ligger rätt 
för att landa, men samtidigt får en indikering från planets system att så inte är fallet. Här måste 
besättningen snabbt bestämma vilken ledtråd som är den korrekta. Ytterligare information som 
kan tydliggöra denna situation kan förloras om stressorer kommer i vägen när tolkningen, 
scanningen eller perceptionen ska göras (Orasanu, 1997). 
 
Ytterligare faktorer som kan orsaka stress när en situation ska bedömas är hur lång tid som 
finns för att lösa problemet och bedömningen av hur farlig situationen är. I riskbedömningen 
ligger att avgöra hur allvarlig situationen är, men även att beräkna eventuella konsekvenser om 
ingenting görs åt problemet. Det kan även vara så att information som gavs innan flygningen 
startade måste användas för att skatta risknivån hos problem som inträffat under flygningens 
gång (Orasanu, 1997).  
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Relativt separerat från hur lång tid som finns för att lösa ett problem finns också en 
uppskattning av hur lång tid som finns att tillgå innan situationen kan förändras och bli kritisk. 
Speciellt vid start och landning är hotet stort och kräver snabba beslut, då det finns liten plats 
för misstag och manövrering. För en expert kan denna uppskattning av hur lång tid de har på 
sig, och hur stort hotet är, komma mer automatiskt genom den perceptuella tolkningen av 
ledtrådar som indikerar att det finns ett problem. Det är en typisk komponent av de mer 
erfarnas kunskap och varierar beroende på hur förtrogen de är med problemet. För någon som 
inte är expert blir fler situationer obekanta och kräver en bedömning som är mer medveten. 
Generellt kan tidspress förvärra stressen förknippad med en tvetydig och potentiellt 
högrisksituation (Orasanu, 1997).  
 
Just detta verkade vara orsaken till att ett flygplan kraschade. Besättningen kände vibrationer i 
flygplansskrovet direkt efter starten. Kaptenen sänkte farten utan att veta var vibrationerna 
kom ifrån. Besättningen verkade vara under stor stress när detta hände, ledtråden var tvetydig 
och de agerade istället för att först ta reda på vad som var fel. De verkade bedöma risken och 
tidspressen som större än de faktiskt var. I detta fall hade det varit bättre att inte göra någonting 
alls till dess att de hade hittat problemet (National Transportation Safety Board, 1986, refererad 
i Orasanu, 1997). 
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3. METOD 

3.1 Respondenter 

Intervjuer gjordes med 10 män som arbetade på ambulansenheten i Luleå. Urvalet bestämdes 
enbart utifrån vem som befann sig på plats och hade tid att bli intervjuad under de två dagar 
som författaren var där. De intervjuade var mellan 32 och 56 år och hade arbetat inom 
ambulansenheten allt ifrån 6 till 30 år.  
 
 

3.2 Material 

Intervjuerna som gjordes var halvstrukturerade och bestod av fyra delar (Bilaga 1). Den första 
delen berörde allmän information såsom kön och ålder och hur länge de hade arbetat inom 
ambulansenheten. Nästa del berörde hur ambulanspersonalen bedömde att det fanns ett 
riskfyllt beteende hos patienten, eller någon i dess omgivning, och om de ansåg sig vara 
tillräckligt utbildade och erfarna för att bedöma detta. Den tredje delen tog bland annat upp 
om beslutet de tar när de agerar vid hot och våld har sin grund i deras utbildning, egen 
erfarenhet eller i gällande säkerhetsrutiner. Den sista delen handlade om hur personalen 
upplevde situationen efter en incident samt om de tyckte att bedömningen och besluten de 
hade tagit hade varit korrekta. 
 
 

3.3 Procedur 

Efter kontakt med sektionschefen för ambulansen i Luleå bestämdes två dagar för att 
genomföra intervjuerna. Dessa gjordes med 10 män som arbetade under de två dagar som hade 
bestämts med en fördelning på 5 personer per dag. Intervjuerna varade mellan 15 och 45 
minuter och genomfördes i ett kontorsrum på ambulansstationen i Luleå. Samtliga intervjuer 
spelades in med diktafon efter de intervjuades medgivande. De informerades även om 
anonymitet och att intervjun var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta eller välja att 
inte svara på frågorna. De informerades även om att ingenting som sades skulle gå att kopplas 
till någon enskild i det färdiga arbetet. 
 
 

3.4 Avgränsningar 

Endast ambulanspersonal i Luleå har ingått i undersökningen. Det riskfyllda beteendet har 
begränsats till att enbart beröra hot och våld vid själva utryckningen. 
 
 

3.5 Databehandling 

Diktafoninspelningarna transkriberades och gavs nummer istället för namn. Därefter delades 
intervjufrågorna in i olika ämnesområden och insamlat data sammanställdes utifrån dessa. Vissa 
intervjufrågor har inte tagits i beaktande då de, vid genomgång, ansågs vara ovidkommande. 
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4. RESULTAT 

4.1 Utbildning, kunskap och erfarenhet 

Som tidigare har nämnts hade de intervjuade arbetat på ambulansenheten från 6 upp till 30 år. 
Deras ålder varierade mellan 32 och 56 år. Två hade aldrig råkat ut för varken hot eller våld 
från en patient eller någon i hans omgivning. En av respondenterna hade varit i labila miljöer, 
men inte råkat ut för hot eller våld mot honom som person utan av andra faror som hade 
uppdagats i efterhand. Två av de intervjuade hade endast varit med om verbala hot. Ytterligare 
två andra hade varit med om slag och sparkar ett varierat antal gånger. De övriga tre 
respondenterna hade varit med om både verbala hot och våld mot dem som person och även 
här i olika omfattning.  
 
 

”Det har varit lite så där att när man kommit in till en knarkarkvart så är det 10 pers 
där inne och dom ligger avsmullna åt alla håll och så kommer det fram någon och säger, 
ska du ha stryk?” 

 
 
Som mest hade ett par av de intervjuade varit med om våld gentemot dem cirka 10 gånger, 
medan de övriga hade råkat ut för det 1-2 gånger. Två andra hade råkat ut för det verbala 
hotet cirka 1 gång i månaden och för en hade det hänt mellan 30-40 gånger under hans 
karriär.  
 
De flesta av de intervjuade upplevde att det händer att de redan innan de har kommit fram till 
patienten vet att det kan vara en situation som kan bli mer riskfylld än vanligt. Oftast genom 
SOS Alarm, men även genom att till exempel en adress eller person är känd sedan tidigare. 
Endast en av de intervjuade upplevde att de sällan vet om situationen är riskfylld förrän de är 
på plats hos patienten. 
 
 

”…ofta får vi ju all förhandsinformation från SOS centralen, någon kan förbereda oss 
att det är stökigt på platsen, att det är berusade människor, polis är larmad och då har 
vi en mer återhållsam ställning…” 
 
 
”…vi vet ju hur det är, vi vet ju att vi måste vara förberedda på allt, man kan inte 
släppa greppet någon gång. Även om du får en lapp nageltrång, så kanske det är något 
annat som är mycket allvarligare.” 
 
 
”Ja det finns ju vissa larm där man kan tänka sig att här får man vara lite försiktig… 
Jag tänker fredag- lördagkvällar och nätter när det är alkohol inblandat och det är 
misshandel och larm går att det är någon som blivit misshandlad, då får man ju vara lite 
extra försiktig kanske.” 
 
 
”…är det en hotfull situation och SOS har snappat upp det då får vi veta det antingen 
via telefon eller larmremsan.” 
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”…man vet vem det är och att det är en stökig person.” 
 
 
När de intervjuade skulle svara på frågan om deras sätt att agera vid hot om våld hade ändrats 
från första gången till senast det hände var det en som menade att ”man kanske tänker sig för vad 
man säger eller gör i större grad”. Tre av de tillfrågade sade att de drar sig undan tidigare numera 
än förut och en av dem menade att han första gången sov rätt dåligt efter det inträffade, men 
att han andra gången sov bättre. Han sade även att han hade förändrat sitt beteende genom att 
inte propsa på så mycket. Däremot sade två av de intervjuade att de på grund av att de hade 
blivit tryggare i sig själv så vågar de stå på sig på ett annat sätt.  
 
 

”Ja om jag säger så här, jag är snabbare på foten att ta mig undan nu alltså, jag med 
den erfarenheten så läser jag av situationerna rätt snabbt och känner jag att här ska jag 
inte va då drar jag mig undan.” 
 
 
”…jag tror att det blir en lärpeng alltså att man är bättre förberedd, man känner igen 
situationen, man har varit med om tidigare och man vet hur man kan förbättra sin egen 
säkerhet och kanske det här att man blir duktigare på att snacka med personen och få 
den personen lugn men det är ju farligt det också, provocerande för den personen kan ju 
vara om du sitter med hjälm på dig eller visir eller munskydd och det är ju det som vi 
kanske måste använda ibland.” 

 
 
Fyra av de intervjuade kunde inte svara på frågan av olika anledningar. 
 
Av de intervjuade ansåg en majoritet att de snabbt kunde avgöra om en situation kunde vara 
riskfylld på något sätt. På frågan om hur de kunde avgöra detta var det några som svarade att 
det var deras instinkt och att det gick att känna på atmosfären, medan andra menade att det 
gick att se på dem som fanns där. Om det var stökigt på platsen och/eller med droger och 
alkohol inblandat så gick det att avgöra på deras tillstånd. Speciellt fredags- och lördagskvällar 
samt nätter var det ganska uppenbart mer risker. 
 
 

”Om det är stökigt på platsen och det är mycket liv och sånt där då kan jag, då kan det 
ju hända vad som helst” 

 
 
Enligt en av de intervjuade var det sällan patienten själv som blev våldsam utan oftare personer 
runt omkring. Däremot menade en annan av de intervjuade att ibland när det inte är patienten 
själv som har ringt efter hjälp kanske inte han/hon vill ha ambulanspersonalen där.  
 
På frågan om de intervjuade hade fått någon utbildning i vad de ska göra i en riskfylld situation 
framkom att en av de intervjuade inte hade fått någon utbildning alls, några hade utbildning 
från annat håll än av Landstinget och lite fler än hälften av de intervjuade hade gått en 
självskyddskurs under 1-2 dagar för många år sedan.  
 
 

”…hur man skulle ta sig ur olika grepp utan att skada den andra.” 
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På frågorna om de intervjuade ansåg sig vara tillräckligt utbildade och tillräckligt erfarna för att 
bedöma en persons riskfyllda beteende framgick att lite mindre än hälften ansåg sig vara 
tillräckligt erfarna, men att det var kunskap som de hade samlat på sig under tiden de arbetat 
och ingenting som de hade fått via någon utbildning. 
 
 

”Ja inte utbildad kanske men jag har ganska mycket erfarenhet” 
 
 
En av de intervjuade ansåg sig vara både tillräckligt erfaren och även tillräckligt utbildad, 
medan övriga ansåg att de hade erfarenheten, men att de dessutom gärna ville ha mer 
utbildning eftersom det är något som alltid behövs. 
 
 

”…vi har ju gått den där självskyddsutbildningen men det har ju liksom inget att göra 
egentligen med att bedöma huruvida en person är riskfull eller inte.” 

 
 
Förutom självskyddskursen, som några hade gått, hade övervägande delen av de intervjuade 
aldrig fått öva på hur de skulle göra, och agera, vid hot och våld. En av de intervjuade nämnde 
att de är duktiga på att prata inom ambulansen om vad alla har varit med om och på så sätt lär 
de sig om olika situationer som kan uppstå. Någon menade också att det skulle vara jättesvårt 
att utbilda om hur en person som är påverkad ska hanteras då dessa personer oftast inte är 
kontaktbara. En person nämnde att det finns en pärm i bilen med rutiner för hur de ska agera 
och några nämnde också att de aldrig kommer att hamna i en sådan situation, utan att de i 
stället kommer att backa därifrån om de misstänker att situationen kan bli riskfylld och tillkalla 
polisen för att hantera den biten. 
 
 

4.2  Agerande  

På frågan om vilka rutiner som gäller för deras säkerhet erhölls lite olika svar. Det var inte helt 
klart om det fanns några speciella rutiner. Däremot nämnde de flesta att det finns ett larm på 
deras bärbara radio, men den tas inte alltid med utan endast om det finns en misstanke om att 
allt inte står helt rätt till på platsen. Många nämnde också att ficklampan tas med och kan i 
nödfall användas som batong då den är ganska stor och tung.  
 
Någon berättade också att vid misstanke om att det kunde bli farligt lämnades båren kvar nere 
i bilen för att den inte skulle utgöra något hinder om de snabbt behövde ta sig därifrån. Ett 
annat sätt var också att tänka på hur de parkerade bilen för att kunna ta sig därifrån utan 
problem och att stå en bit ifrån dörren när de hade ringt på för att kunna se vem som öppnar.  
 
Ytterligare rutiner som framkom var att vid misstanke om att platsen och situationen kunde 
vara farlig på något sätt skulle ambulansen stanna vid en så kallad brytpunkt cirka 300 meter 
ifrån platsen och där invänta polis. Det framkom dock att en del inte alltid väntade på polisen, 
som oftast är på plats efter ambulansen, utan gick in för att se till patienten, speciellt om det 
fanns misstanke om att patienten var svårt sjuk eller skadad. Skyddsvästar finns att tillgå på 
stationen, men flera av de intervjuade var motståndare till dessa. Detta ofta på grund av att en 
skyddsväst ger ett felaktigt intryck och inger även en falsk trygghet och att de ändå inte ska ge 
sig in i sådana situationer där de kommer till användning. Nedanstående citat uttrycker ett 
annat sätt att förhålla sig på vid en utryckning till en patient: 
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”…vad ska man säga, ett ödmjukt förhållningssätt, att man är ju alltid gäst i hemmet 
eller gäst på platsen och jag tycker att när dom åren jag har jobbat med den 
grundinställningen så undanröjer man säkert 90-95 procent av det våld som kanske kan 
uppstå.” 

 
 
De intervjuade fick frågan om ungefär hur mycket av sin utbildning, egen insamlade kunskap 
och gällande säkerhetsrutiner de använde om en hotfull situation uppstod. En av de 
intervjuade svarade en tredjedel av vardera, medan nästan alla övriga svarade att egen kunskap 
och erfarenhet var övervägande. Vissa av dessa uppgav att ungefär 70-80% var egen insamlad 
kunskap och att det i övrigt var blandat om de ansåg att resterande del var utbildning eller 
rutiner. I två av intervjuerna var det svårt att tolka vilka delar de ansåg användes.  
 
Vid frågan om det fanns några hjälpmedel eller rutiner som skulle få ambulanspersonalen att 
känna sig säkrare var det nästan ingen som just då kunde komma på något som skulle behöva 
förändras. 
 
 

”…jag skulle inte vilja ändra på dom rutinerna vi har, jag tycker dom är bra bara vi 
följer dom.” 

 
 
Det var endast en person som nämnde att utrymmet i ambulansen är begränsat och att det 
skulle vara bra att få sätta handbojor på patienten. Blir patienten våldsam kan de endast värja 
sig så gott det går, stanna ambulansen och försöka ta sig ut så snabbt som möjligt. Det händer 
nämligen att patienten kan vara lugn från början, men att det helt plötsligt under färden till 
sjukhuset vänder och patienten blir våldsam, speciellt när droger är inblandat. Är patienten 
våldsam redan innan är polis tillkallad till platsen och en polis följer då också med i ambulansen 
på väg till sjukhuset. 
 
 

4.4  Bedömningar och beslut under stress 

När de intervjuade tillfrågades om vilka känslor de upplevde under en hotfull situation blev 
svaren att en upplevde att själva situationen går så fort att han aldrig hinner uppleva någonting. 
Någon sade att han först upplever en rädsla/flyktkänsla som när han kommit ifrån situationen 
går över i rädsla/ilska, men att han aldrig upplevde att han fick svårt att agera på något sätt 
under den hotfulla situationen. Om patienten som riktar ett hot till exempel är kraftigt berusad 
eller narkotikapåverkad kände han ändå en förståelse för att det var tillståndet som talade och 
ilskan handlade mer om situationen. En nämnde att ”det är ganska mycket känslor faktiskt…det är 
klart man blir ju rädd och så men det är samtidigt kul på nåt sätt att det händer någonting.” 
 
En av de intervjuade hade varit med om en speciell situation där han efteråt inte hade upplevt 
sig som speciellt rädd, utan hade snarare upplevt irritation och aggression. Att gå in i sig själv 
och bli lite fokuserad, upplevde en annan, där han kunde känna att han blev lite arg och 
förberedde sig för ”fight or flight” och att han fick ett påslag av adrenalin också. Någon 
upplevde en flyktkänsla med tanke på hur mycket vapen det finns i samhället och att försöka ta 
sig från platsen så fort som möjligt. Två personer upplevde att de på olika sätt blev stressade 
och en av dem upplevde även rädsla. 
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”Ja jo ja givetvis lite alltså det blir det, måste man erkänna, visst fasen blir man lite 
rädd, det blir man ju och givetvis nog blir det ju ett litet stresspåslag också, det blir det 
ju.” 

 
 
Två av de intervjuade hade svårt att svara på frågan eftersom de inte hade varit med om någon 
hotfull situation inom sin tid på ambulansenheten. 
 
När situationen lugnat ner sig tyckte två av de intervjuade att de inte kände något speciellt. 
Någon kände sig fortfarande lite irriterad, medan en menade att det mer var en lättnadskänsla 
än något annat och att det ”är ingen idé att hålla på och älta”. En annan av de intervjuade som 
hade berättat om en situation som han hade råkat ut för beskrev att efteråt fanns en ”ilska över 
situationen att man hamnar, alltså jag kan ju känna mig själv skyldig till viss del att jag kanske inte 
lyssnade på allt eller fattade scenariot rätt…”. Adrenalinet, menade en annan, var något som satt 
kvar ganska länge efter att en situation hade inträffat. En av dem nämnde en befrielse när det 
hela var över, men även att han hade blivit skakis efteråt när det stod klart hur det hade kunnat 
gå. Någon nämnde att han upplevde att situationen blev mer som en erfarenhet och ett minne. 
 
 

”Nej det blir mer som ett minne och en erfarenhet, att man blir försiktigare och 
försiktigare. Man bryter mycket tidigare istället för att stanna kvar i någonting som man 
tror att man ska kunna fixa till men man, och det brukar oftast inte gå att fixa till, för 
dom, dom är inte vid sina sinnens fulla bruk alltså.” 

 
 
Även här var det två som inte kunde svara på frågan då de inte hade upplevt någon hotfull 
situation inom sin tid på ambulansenheten. 
 
För en av de intervjuade som svarade på frågan om hur det kändes första gången han var med 
om en hotfull situation var det mest frustration över att inte kunna ge igen, medan en av de 
andra kände sig mest förvånad då han bara var där för att hjälpa och istället fick ett slag. För 
någon var det ”mer en känsla att man var glad att man klarade av det” eftersom det inträffade i 
början av karriären. För en annan var det mer en känsla av obehag bland annat för att personen 
var ganska blodig. Ytterligare en av de intervjuade upplevde det som jobbigt, men då polis 
fanns med kändes det lite säkrare. För en person fortlöpte situationen så hastigt att han inte 
hann känna någonting. 
 
Lite mindre än hälften av de tillfrågade kunde inte svara på frågan av olika orsaker där en var 
att det var svårt att komma ihåg hur situationen hade upplevts. 
 
De fick även frågan om de kände sig rädda för att någonting skulle hända redan innan en 
uttryckning och då kom det fram att lite mindre än en tredjedel av de tillfrågade var mest 
rädda för att krocka. En av dem nämnde löningskväll på fredagar och att det är mycket våld 
och hot som förekommer då och att det var något han kunde tänka på. Han sade också att det 
är något som har kommit med åren och att i början av karriären innan han hade bildat familj 
fanns inte de tankarna överhuvudtaget. Två andra var medvetna om riskerna, men det var 
ingenting de gick och tänkte på. Ytterligare en var aldrig rädd, medan någon kunde känna en 
oro när de skulle till något känt ställe där de visste vem de ska besöka. En av de intervjuade var 
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mer rädd att hans anhöriga skulle vara en av dem som hade drabbats av något och någon 
nämnde att en rädsla fanns där och då i hög grad på grund av att det finns mycket vapen och 
annat. Ytterligare en nämnde: 
 

”Jo men rädsla finns ju beroende på vad som står på larmet och man förbereder sig efter 
det.” 

 
 

4.3  Debriefing 

Övervägande delen av de intervjuade menade att de efter en situation pratar om det som har 
hänt. De flesta pratar i första hand med sin kollega och endast om någonting stort hade hänt i 
en större grupp. Någon nämnde också att de kan prata rent informellt i fikarummet om olika 
saker som hade hänt. Nästan alla diskuterade också med sin kollega om de hade kunnat göra på 
något annat sätt. Vissa situationer kom de fram till att de nog hade kunnat göra på ett annat 
sätt, men vid övervägande antalet gånger var de nöjda med tillvägagångssättet. 
 
 

”Jo händer det något sånt där så snackar vi ju igenom det givetvis, för det är ju 
obehagligt för jag menar vi behöver ju prata om det och då kommer det ju per automatik 
det här med hur skulle vi ha gjort istället och vad kunde vi göra bättre.” 
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5. DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur ambulanspersonal bedömer att ett 
riskfyllt beteende föreligger vid en utryckning och om beslutet de därefter tar om hur de ska 
agera. Frågeställningarna var: Har ambulanspersonalen utbildning och kunskap för att bedöma 
vad som är ett riskfyllt beteende? Agerar personalen utifrån utbildning, kunskap eller gällande 
säkerhetsrutiner? Påverkar stress ambulanspersonalens bedömningar och beslut? Har personalen 
återkoppling efter ett larm för att diskutera om bedömningen och besluten de tog var 
korrekta?  
 
Arbetet har utgått ifrån NDM-modellen som försöker beskriva hur människan tar svåra beslut i 
det verkliga livet i en omgivning som hela tiden förändras (Orasanu & Connolly, 1993). 
Studier har visat skillnader mellan en erfaren person och en nybörjare i hur de går tillväga vid 
problemlösning. Experten kan strukturera och tolka problem som är tvetydiga inom sin 
domän, medan nybörjaren till större delen saknar baskunskaper och får svårare att lösa 
problemet (Larkin, McDermott, Simon, & Simon, 1980, refererad i Orasanu & Connolly, 
1993). En av nyckelfigurerna inom NDM är Gary Klein som har utvecklat modellen RPD. 
Modellen beskriver hur en erfaren person i en dynamisk miljö med hjälp av mönster/scheman 
från tidigare situationer tar fram en lösning som verkar vara tillräckligt bra för att lösa 
problemet, gör en mental simulering av händelseförloppet och om personen anser att det kan 
fungera genomför han/hon alternativet ifråga (Klein, 1993). Viktigt att veta är att alternativet 
som har valts antagligen inte är det mest optimala, men beslutet kan tas snabbt, vilket kan vara 
nödvändigt i vissa kritiska lägen (Klein, 1993). Även beslutsfattande under stress berörs där 
brist på kontroll över situationen anses vara ett av tillstånden som upplevs stressande (Breznitz, 
1989, refererad i Orasanu, 1997). En person som är stressad får oftast problem med bland annat 
arbetsminnet (Broadbent, 1957; Hamilton, Hockey, & Rejman, 1977; Mandler, 1979, 
refererad i Orasanu, 1997) och kan dra fel slutsats på grund av hög stress (Janis, 1983, refererad 
i Orasanu, 1997), gör fler fel (Broadbent, 1957; Mackenzie et al, 1993; Wolkinson, 1963, 
refererad i Orasanu, 1997) och uppleva att det finns en tidspress, trots att en sådan inte alltid 
existerar (Orasanu, 1997). 
 
Intervjuer gjordes av ambulanspersonal i Luleå där de intervjuade hade varit anställda alltifrån 6 
år upp till 30 år. Av dessa hade övervägande delen upplevt någon situation med hot eller våld 
gentemot dem när de hade varit på en utryckning. Av intervjuerna framgick att de nästan alltid 
är vaksamma mot patienten och även mot personer i omgivningen när de arbetar. Hotet eller 
våldet kan lika gärna komma från någon annan som finns på platsen och därför försöker de 
alltid att ha ryggen fri och de hjälps åt att ha överblick av situationen.  
 
 

5.1 Utbildning, kunskap och erfarenhet 

Graden av hot och våld gentemot ambulanspersonalen varierade. Några hade aldrig råkat ut 
för någonting, medan ett par andra hade varit med om våld gentemot sin person upp emot 10 
gånger och hot om våld nästan 1 gång i månaden. Vad är det då som gör att det varierar så 
mycket? Har antal arbetade år på ambulansenheten och därmed mer erfarenhet någon 
betydelse? Alla i personalen hade dock arbetat för länge på ambulansen för att någon skulle 
kunna räknas som nybörjare. Däremot sade de intervjuade själva att de upplevde att de agerar 
annorlunda om en hotfull situation uppstår idag mot för hur de gjorde den första gången det 
hände. Några menade att de drar sig undan snabbare från en sådan situation idag.  
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RPD-modellen ska fungera så att personen använder sig av tidigare mönster som han/hon har 
haft erfarenhet av och utifrån detta göra en snabb mental simulering om vilket beslut de borde 
ta (Klein, 2008). Eftersom de flesta hade varit med om liknande händelser tidigare kunde de 
göra bedömningen och ta beslutet att de skulle dra sig undan från situationen snabbare än förut 
och på så vis kunde de undvika att situationen blev farlig för dem. Eftersom alla de intervjuade 
var så pass erfarna måste det tas med i beräkningen att det faktiskt hade kunnat vara fler 
incidenter om de istället hade varit nybörjare.  
 
En viktig del i NDM handlar om att identifiera vilket slags problem som existerar (Orasanu, 
1997). Genom uppgifter från till exempel SOS Alarm får ambulanspersonalen reda på om 
någon blivit misshandlad och polis är tillkallad eller om det verkar stökigt på platsen och så 
vidare. I dessa fall har de fått ledtrådar som gör att de redan innan ungefär vet vad de kan 
förvänta sig när de kommer på plats och tiden för ett beslutsfattande om hur de bör agera 
borde därmed gå snabbare. 
 
När ambulanspersonalen kommer till platsen där de ska hjälpa en patient ansåg de flesta att de 
snabbt kan avgöra om situationen kan vara riskfylld på något sätt. Flera menade att de kan 
känna det på atmosfären och att det är deras instinkt som gör att de kan avgöra detta. Klein 
(2008) menar att RPD är en blandning av intuition och analys där intuitionen är själva 
mönstermatchningen av till exempel situationen och detta är något som sker snabbt. Det 
verkar stämma med vad de intervjuade uppgav, det vill säga att de genom sin instinkt ”känner 
av” hur atmosfären är och kan göra en snabb bedömning av situationen och ta lämpligt beslut. 
 
De flesta av respondenterna hade aldrig övat på hur de ska agera vid hot och våld. Den 
utbildning de hade fått i självskydd visade mera hur de kan ta sig ur olika grepp och annat som 
kunde hjälpa dem att skydda sig själva mot någon som blir våldsam och inte hur de ska agera 
vid situationer som kan bli farliga. Däremot menade en att de pratar om olika situationer som 
de har varit med om och att de andra på så sätt lär sig bra sätt att agera på. Det kanske kan ses 
som en mer informell utbildning. Enligt Klein (1993) är det viktigt att öva sig på att känna 
igen situationer, förmedla bedömningar av situationer och att lära sig göra mentala 
simuleringar genom att skaffa sig erfarenhet. 
 
 

5.2 Agerande  

Rutinerna på ambulansenheten kunde delas in i två delar. Den ena var de allmänna rutinerna 
som gäller för hela Norrbotten och den andra var de rutiner som framkom vid intervjuerna. 
 
Få av de intervjuade tycktes veta vilka rutiner som faktiskt gäller, men vid en jämförelse av de 
skriftliga rutinerna (Norrbottens läns landsting, 2010) och de som framkom genom 
intervjuerna framgår att de flesta agerar utifrån dessa ändå. En av dessa rutiner är att polis ska 
inväntas innan de går in till den sjuke/skadade om det finns misstanke om att vapen eller annat 
hot finns inblandat. Emellertid visade intervjuerna att alla inte inväntade polis utan gick in på 
platsen, speciellt om det fanns indikationer på att patienten var svårt sjuk eller skadad. 
 
Enligt NDM (Orasanu & Connolly, 1993) finns vissa faktorer som kan göra beslutsfattandet 
svårare för beslutstagaren och i det här fallet kan två alternativ passa in på situationen: 
 

• Informationen var bristfällig, det vill säga ambulanspersonalen kanske hade information 
om att patienten var svårt sjuk/skadad och att det eventuellt kunde finnas misstanke 
om en hotfull situation på platsen. Om misstanken är låg om att situationen kan vara 
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farlig kanske bedömningen gjordes efter de ledtrådarna och ett beslut om att ändå gå in 
ansågs vara det rätta, trots att polis faktiskt var på väg. 

• Konkurrerande mål, det vill säga om det finns en misstanke om hot eller våld måste 
ambulanspersonalen väga sin egen säkerhet gentemot att rädda livet på en patient som 
kan vara svårt sjuk eller skadad. Målet för ambulanspersonalen är att rädda liv, men 
samtidigt ska de inte riskera sina egna varför det kan bli en svår avvägning för dem 
vilket beslut de ska ta. 

 
Nästan alla ansåg att det övervägande var deras egen kunskap och erfarenhet som de använde 
när de agerade vid en hotfull situation. De intervjuade saknade utbildning som riktar in sig på 
vad de ska göra och hur de ska agera i en hotfull situation så det var kanske inte överraskande 
att de till största delen ansåg att de använde sig av sin egen kunskap. Detta förhållande kan vara 
negativt för en nybörjare som saknar de mer erfarnas mönster och scheman. Vad gäller 
rutinerna var det bara någon enstaka som ansåg sig handla efter gällande rutiner. Det kan 
faktiskt vara så att inbakat i deras erhållna kunskap och erfarenhet finns rutinerna och att de till 
viss del agerar utefter dem utan att veta om det. 
 
 

5.3 Bedömningar och beslut under stress 

De som hade upplevt en hotfull situation sade att när det hände kände de bland annat stress, 
rädsla, flyktkänslor, rädsla/flykt, ”fight or flight”, irritation, aggression, adrenalinpåslag och 
någon blev också mer fokuserad. Enligt Karlsson (2007) gör stressen att hormoner skapas som 
ska vara till hjälp om det finns ett behov av att fly eller slåss. Han menar också att rädsla och 
ångest är känslor som signalerar fara och att det är något som hjälper oss att undvika faror och 
så länge stressnivån är rätt kan den även hjälpa till att fokusera. Detta verkar stämma med flera 
av respondenternas upplevda känslor under den hotfulla situationen. Däremot kan det inte 
bevisas att stress har påverkat ambulanspersonalens bedömningar och beslut. En av de 
intervjuade svarade att rädsla var en av känslorna han upplevde under den hotfulla situationen, 
men han upplevde inte att rädslan på något sätt paralyserade honom utan att han agerade utan 
problem.  
 
 

5.4 Debriefing 

Om en hotfull situation hade uppstått pratade de allra flesta av de intervjuade i första hand med 
sin kollega direkt efteråt och enbart då något stort hade hänt talade de om det i en större 
grupp. Olika saker som hade hänt kunde också tas upp rent informellt i fikarummet. I stort sett 
alla diskuterade också med sin kollega om de hade kunnat göra på något annat sätt och enligt 
de intervjuade var de vid de flesta av tillfällena nöjda med hur de hade gått tillväga. Simon 
(1955, refererad i Klein, 1993) menar att RPD inte fokuserar på att hitta det mest optimala 
alternativet utan snarare det som verkar fungera, vilket verkar stämma med vad som framkom 
vid intervjuerna. De gånger som respondenterna inte verkade vara helt nöjda med hur de hade 
agerat var bland annat tillfällen som tydligt visade att det hade kunnat gå riktigt illa och när de 
efteråt insåg detta pratade de om hur de istället borde ha gjort. Om samma situation skulle 
uppstå igen har de då redan diskuterat och kommit fram till hur de inte ska agera.  
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Slutsats 

Har då frågeställningarna kunnat besvaras? Den första handlade om ambulanspersonalen har 
utbildning och kunskap för att bedöma vad som är ett riskfyllt beteende? Överlag verkar det 
som om de intervjuade inte har så mycket utbildning i just hur de ska agera och hantera 
hotfulla situationer. Det uppvägs dock av att de har stor erfarenhet och därigenom kan tackla 
olika scenarion som de kan tänkas utsättas för. Däremot kan bristen på utbildning vara negativt 
för dem som är nya i yrket och inte har hunnit skaffa sig kunskap och erfarenhet.  
 
Agerar personalen utifrån sin utbildning, kunskap eller gällande säkerhetsrutiner var nästa 
frågeställning. Som tidigare nämnts verkade de flesta agera utefter sin egen insamlade kunskap. 
Säkerhetsrutinerna användes utan att de egentligen var medvetna om det. Däremot var det få 
som ansåg att de agerade utifrån någon utbildning om någonting hände. Här finns en 
indikering igen på att utbildning kanske saknas till viss del. Om personalen inte känner igen 
situationen och inte intuitivt vet vad de ska göra kan det vara bra att ha annan kunskap från 
utbildning eller rutiner att falla tillbaka på och på så sätt kunna hantera situationen så säkert 
som möjligt.  
 
Nästa frågeställning var om stress påverkar ambulanspersonalens bedömningar och beslut? Det 
kan tänkas att stress påverkar personalen vid beslutsfattande, men det har inte kunnat visas om, 
och i så fall hur, stress påverkar. 
 
Den sista frågeställningen var om personalen har återkoppling efter ett larm för att diskutera 
om bedömningen och besluten de tog var korrekta. De hade definitivt återkoppling och de 
intervjuade kom oftast fram till att de hade tagit rätt beslut, men även ibland till att de nästa 
gång ska agera annorlunda. Den här delen är viktig. Om ambulanspersonalen inte reflekterar 
och diskuterar situationer som på något sätt var, eller hade kunnat bli, farliga skulle de inte 
kunna göra de förändringar som behövs för att det inte ska upprepas.  
 
 

5.5 Förslag på förbättringar för ambulansenheten 

En stor svårighet för ambulanspersonalen är att de kan tvingas välja mellan att rädda livet på en 
patient eller att riskera sitt eget. Delar som skulle kunna förbättras på ambulansenheten är 
bland annat att ha kontinuerlig genomgång av de nedskrivna rutinerna och även diskussioner 
kring de rutiner som redan används av personalen för att alla anställda ska veta vilka de är och 
var de kan hitta dem om de skulle behövas. Utbildning både för de nya, men även för de mer 
erfarna kan hjälpa dem om de hamnar i en situation som plötsligt blir hotfull. Personalen pratar 
redan idag med varandra om olika situationer som har hänt och att bygga vidare på det skulle 
kunna vara en bra idé. De erfarna har verkliga händelser att dela med sig av och att diskutera 
kring dessa hjälper både nya och mer erfarna om en liknande situation uppstår. Så med tydliga 
rutiner, bra utbildning och egen erfarenhet borde ambulanspersonalen kunna göra bra 
bedömningar och ta säkra beslut.  
 

5.6 Reliabilitet och validitet 

En viktig felkälla att ta i beaktande är att även den mest erfarne faktiskt inte är helt medveten 
om hur de bedömer och tar beslut och därför kan det vara svårt att genom intervjuer få fram 
deras faktiska agerande. Nackdelen med att göra intervjuer är att personen inte kan förbli helt 
anonym som vid en enkätundersökning, vilket kan leda till svårigheter att få god reliabilitet 
(Carlsson, 1997). Fördelarna är däremot att förståelsen mellan intervjuaren och respondenten 
blir större då eventuella missförstånd kan klaras upp enklare (Carlsson, 1997). Författaren valde 
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att göra studien kvalitativ för att få en bättre förståelse för ambulanspersonalens upplevelse och 
handlande vid situationer som kunde innebära en risk för dem. För att korrekt kunna återge 
respondenternas svar spelades intervjuerna in med diktafon. Reliabiliteten i studien kan ha 
påverkats då många frågor respondenterna svarade på var upplevelsebaserade och svårigheten 
med att minnas exakt hur de agerade och vad de kände i de olika situationerna måste tas med i 
beaktande.  
 
För att få en bättre validitet borde författaren ha intervjuat fem män och fem kvinnor istället 
för endast män samt att redan innan intervjutillfället se till att de medverkande var de som hade 
varit med om hotfulla situationer för att bättre få svar på alla frågor som var baserade på 
faktiska upplevelser. Det är också svårt att generalisera resultaten till en större population på 
grund av det låga antalet deltagande. För att öka den interna validiteten hade författaren 
kunnat göra fler testintervjuer för att på så sätt förbättra intervjufrågorna. Studiens giltighet kan 
ha påverkats då författaren själv har tolkat det insamlade materialet. Risken finns också att 
intervjuaren omedvetet kan ha påverkat respondenterna med formuleringen av följdfrågorna 
eftersom de varierade mellan de olika intervjuade. Andra delar som kan ha påverkat både 
intervjuaren och respondenten var de olika störningsmomenten som fanns på 
ambulansenheten med till exempel avbrott av andra kollegor, telefoner och byte av band i 
diktafonen.  
 
Begrepp som användes vid intervjuerna kan ha uppfattats olika av olika respondenter då ingen 
speciell definition gjordes av dem. Vissa begrepp har klargjorts för respondenterna under 
intervjuerna som till exempel att författaren inte var intresserad av ofrivilligt våld från patienter 
som inte är medveten om vad de gör. Andra begrepp såsom vilka känslor de upplevde under 
en hotfull situation kan uppfattas på många olika sätt, men för att inte påverka respondenternas 
svar gjordes ingen definition. På grund av detta kan begreppsvaliditeten ha påverkats negativt.  
 
 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utförts i enlighet med Publication Manual of the American Psychological 
Association (2001), vilket innebar att respondenterna informerades om att det var frivilligt att 
delta i studien och att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på 
frågorna. Allt material har analyserats enbart av författaren och de upplystes också om att de 
skulle vara helt anonyma och att inga svar skulle kunna kopplas till någon enskild respondent i 
det färdiga arbetet. Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas medgivande och 
information om att banden kommer att raderas när studien är avslutad och att även övrigt 
material som kan koppla respondenterna till intervjuerna kommer att förstöras vid avslutad 
studie.  
 
 

5.8 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att göra mer omfattande undersökningar på ambulansenheten för att 
jämföra erfaren personal med ny personal för att tydligare se om deras handlande skiljer sig åt.  
 
Till skillnad från polisen ska inte ambulanspersonalen på något sätt möta ett hot utan snarare 
dra sig undan från sådana situationer. Därför skulle en undersökning av polisers bedömningar 
och beslut under svår stress vara intressant att undersöka. Detta gäller speciellt poliser som har 
stått inför det svåra valet om de ska skjuta en person som hotar dem med något slags vapen, 
eller inte.  
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BILAGA 1 

Allmän information 
 
1. Kön: 
 
2. Ålder:  
 
3. Vad har du gått för utbildningar?  
 
4. Hur länge har Du arbetat inom vården?  
 
5. Hur länge har Du arbetat på ambulansenheten?  
 
 
Bedömning av riskfyllt beteende 
Utbildning, kunskap, rutiner 
 
6. Har Du varit med om något hot om våld vid någon utryckning?  

(Fler än en gång?) 
 
7. Händer det att Du redan på väg till patienten vet att situationen kan bli mer riskfylld än 

vanligt? 
 
8. På en vanlig körning, där Du inte vet vad som väntar Dig, vilka rutiner för Din säkerhet 

gäller? (säkerhetslarm, annat?) 
 
9. När Du kommer till platsen kan Du då snabbt avgöra om situationen kan innebära en 

risk för Dig? 
 
10. Har Du gått någon utbildning som säger vad Du ska göra vid en riskfylld situation? 
 
11. Anser Du dig vara tillräckligt utbildad för att bedöma en persons eventuella riskfyllda 

beteende?  
 
12. Anser Du dig vara tillräckligt erfaren för att bedöma en persons eventuella riskfyllda 

beteende?  
 
13. Har Du någon gång fått öva Dig på hur Du ska göra och agera vid hot om våld?  

(Var detta på utbildningen, arbetsplatsen, hur länge sedan, flera gånger? 
 
 
Beslutet hur de ska agera 
Utifrån utbildning, kunskap, gällande säkerhetsrutiner 
 
14. Skulle Du säga att Du handlar utifrån Din utbildning eller Din egen insamlade kunskap 

eller enligt Era säkerhetsrutiner? (Om det är en blandning ungefär hur många procent 
av varje.) 
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15. Vilka känslor upplever Du under en hotfull situation? 
(Rädd, osäker eller säker på vad Du ska göra, stressad?) 

 
 
Var bedömningen och besluten de tog korrekta?  
 
16. När den hotfulla situationen har lugnat ner sig hur känner Du Dig då? 
 
17. Hur kändes det första gången då Du varit med om en hotfull situation?  
 
18. Har sättet Du agerar på, vid hot om våld, ändrats från första gången till senaste gången det 

hände? 
 
19. Går Ni igenom efteråt vad som hände, hur Ni agerade och om Ni på något sätt kunnat 

agera annorlunda? 
 
20. Kan Du känna dig rädd, för att något ska hända, vid en utryckning? 
 
21. Finns det hjälpmedel eller andra rutiner som skulle kunna få Dig att känna Dig säkrare? 
 


