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Titel  
Rollspel och maskingenomgång - en utvärdering av AT läkarnas introduktion på 
akutmottagningen på Medicinkliniken i Jönköping 
(Role-play and technical equipment instruction - Interns´ evaluation of a Voluntary Emergency Room Introduction 
available in a County Hospital in Sweden) 
Författare 
Jenny Persson 
 

 
 

Sammanfattning 
Uppsatsen redovisar en utvärdering av AT läkarnas introduktion på akutmottagningen på 
Medicinkliniken i Jönköping. AT läkarna erbjuds en frivillig introduktion på akutmottagningens akutrum 
bestående av ett rollspel och en genomgång av maskiner och hjälpmedel och viktiga delar av 
akutmottagningen. Utvärderingen är gjord som en anonym nätbaserad enkät. Grundtanken med rollspelet 
och maskingenomgången är att möjliggöra för AT läkarna att få en positiv bild av arbetet på 
akutmottagningen och deras egna kunskaper och svaren i enkäten kan tolkas som att detta syfte med 
introduktionen uppfyllts. De svarande AT läkarna är genomgående positiva till rollspelet och endast två 
av fjorton svarande är negativa till maskingenomgången. I enkäten finns även en fråga om deras 
inställning till eventuella observatörer. Både negativa och positiva svar angående observatörer återfinns. 
 
I litteraturgenomgången redovisas också en upptäckt av att olika forskningsfält inom rollspel och simuleringar inte 
verkar ha full kännedom om varandra. 
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1 Inledning 
 

1.1 Presentation av ämnet 
AT läkarna på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping erbjuds vid start av sin placering på det 
invärtesmedicinska blocket en speciell introduktion på akutmottagningen. Introduktionen på 
akutmottagningen består i dels ett rollspel och dels en genomgång av maskiner och 
hjälpmedel och viktiga delar av akuten. Tanken är att detta ska underlätta för AT läkarna i 
deras kommande arbete, som till stor del är förlagd till akutmottagningen. Det hela startade 
som ett projekt, men har senare kommit att permanentas. Dock har det hittills inte skett någon 
större utvärdering av vad AT läkarna verkligen tycker om introduktionen.  
 
Som överläkare och AT ansvarig på Medicinkliniken Jönköping, tillika den som erbjuder AT 
läkarna denna introduktion med rollspel och maskingenomgång, är jag nu intresserad av att få 
veta vad AT läkarna tycker om introduktionen på akutmottagningen. Vad upplever de i 
rollspelet? Vad har de lärt sig i rollspelet? Vill de att introduktionen skall fortsätta att erbjudas 
kommande AT läkare? 
 
1.2 Begränsning av ämnet  
Studien är endast en utvärdering av den introduktion med rollspel och maskingenomgång som 
erbjuds AT läkare som startar sin invärtesmedicinska placering på Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping. Inga generaliseringar kommer att dras ur resultaten då svaren från de tillfrågade 
AT läkarna endast ger en bild av vad just dessa svarande AT läkare tycker. 
 
I såväl dramaområdets som i icke-dramaområdets litteratur har jag begränsat mig till det som 
handlar om rollspel och/eller simuleringar. I de artikelsök på PubMed (fri sökservice inom 
medicinska och andra naturvetenskapliga tidskrifter) (PubMed, hemsida se källförteckning) 
som gjorts, har jag på olika sätt försökt snäva ned området till att behandla rollspel, 
simuleringar och teamträningar. I första hand till artiklar som direkt berör området rollspel, 
simuleringar eller teamträningar som introduktion, men även i viss mån för vårdeffekter och 
lärandeaspekter. Inom lärande har jag försökt avgränsa mig till litteratur som berör vuxnas 
lärande, då introduktionen helt riktar sig till en vuxen grupp. 
 
Inom resultatredovisningen anges svaren från enkäten inte alltid i sin helhet, men inga 
förändringar eller bearbetningar har gjorts utom det som nämns i 5.1.1 angående ersättning av 
diagnosnamnet med [xx].   
 
I delen med slutledning och diskussion har jag i första hand försökt besvara studiens 
frågeställningar med ledning av enkätens resultat och litteratur. 
 
1.3 Bakgrund och utgångspunkter för arbetet 
Läkarutbildningen är fem och ett halvt års universitetsstudier bestående av en blandning av 
teori och praktik som leder fram till en läkarexamen (SFS, 1993:100). Efter läkarexamen 
väntar minst 18 månaders AT tjänstgöring före möjlighet att utföra AT tentamen och därefter 
ansöka om läkarlegitimation. AT läkaren är således färdig läkare, men utan legitimation och 
arbetar under tjänstgöringen som underläkare under handledning (Socialstyrelsen, SOSFS 
1999:5 (M); SFS 1998:1513, 2 §; Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet, 2003, 
kap 3:1). 
 
AT tjänsten är alltså ofta den första tjänsten efter läkarutbildningen. En hel del av AT läkarna 
har dock numera vikarierat som underläkare före tillträde av AT tjänsten. Oavsett vikariat före 
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eller ej, är AT läkaren i början av sin yrkeskarriär och därmed också i början av sin 
yrkeserfarenhetsinsamling. ”Att gå från att vara medicinstuderande till fungerande läkare kan 
för många vara en svår övergång” och det är fullt möjligt att drabbas av något som av Faurfelt 
och Wichmann-Hansen kallar för ”praktikchock” (Faurfelt & Wichmann-Hansen, 2003, s 13). 
De beskriver att AT läkare trots god teoretisk kunskap inte är förberedda för det praktiska 
arbetet utan kan drabbas av rädsla för till exempel jourarbete. 
 
AT tjänsten (AT betyder Allmän Tjänstgöring) är fördelad på fyra olika block med 
inriktningar på opererande specialiteter, invärtesmedicinska specialiteter, psykiatri och 
allmänmedicin (vårdcentral). Till de opererande specialiteterna hör kirurgi, ortopedi och 
anestesi (narkos och intensivvård). Till de invärtesmedicinska specialiteterna hör 
invärtesmedicin, geriatrik och i viss mån ibland, men inte obligatoriskt, barnmedicin 
(Socialstyrelsen, SOSFS 1999:5 (M), 1 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §; 
SFS 1998:1513, 2 §; Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet, 2003, kap 3:1; 
Landstinget i Jönköpings län (a), 2008, s 5). Invärtesmedicin är bland annat hjärtinfarkter, 
astma, diabetes, stroke och för en längre förklaring se ”Medicinkliniken” under 
begreppsdefinitioner nedan. 
 
Tidigare var AT tjänstgöringen alltid 21 månader (SV:fråga om gammal föreskrift, 090406), 
numera är den totala längden på AT tjänstgöringen varierande mellan 18 och 21 månader 
beroende på beslut på respektive sjukhus där AT tjänster erbjuds. På Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping har man valt att behålla 21 månader (med ett alternativ med 24 månader, med 3 
extra månader allmänmedicin före vanlig AT tjänst), med jämn fördelning av 6 månader 
vardera på invärtesmedicin och opererande block. Hälften av de AT läkare som startar sin AT 
tjänst startar med det opererande specialitetsblocket och hälften startar med det 
invärtesmedicinska blocket och efter 6 månader byter de således. Efter 12 månader startar så 
det 3 månader långa psykiatriblocket följt av 6 månader allmänmedicin (vårdcentral) (SFS 
1998:1513, 2 §; Socialstyrelsen, SOSFS 1999:5 (M) 1 kap 3 §; Sveriges läkarförbund och 
Svenska läkaresällskapet, 2003, kap 3:1; Landstinget i Jönköpings län (a), 2008, s 5; 
Landstinget i Jönköpings län (b), 2009). 
 
På det invärtesmedicinska blocket kommer AT läkaren mestadels placeras på akutmottagning 
och akutvårdsavdelningar. Placeringarna följer då Socialstyrelsens målstyrda riktlinjer och 
ämnesföreträdarnas synpunkter, då akuten och akutvårdsavdelningar utgör den bästa 
möjligheten att lära det breda invärtesmedicinska sjukdomspanoramat (Sveriges läkarförbund 
och Svenska läkaresällskapet, 2003, kap 6:4; Socialstyrelsen, SOSFS 1999:5 (M), 2 kap 1-2 §, 
4 kap 1-4 §). Således utgör akutmottagningen en viktig och tidsmässigt stor del av AT 
läkarens arbetsmiljö. Samtidigt är akutmottagningen och då främst akutmottagningens 
akutrum den möjligen mest stressrelaterade platsen på sjukhus att arbeta på, framför allt i 
början av ens yrkesbana. (Jfr Tendulkars m fl studie om stress hos jourarbetande underläkare 
inom kirurgi, 2006.) Akut sjuka patienter skall omhändertas under tidspress utifrån patientens 
tillstånd och behandlingsmöjligheter. Det är då viktigt att även nya medarbetare både känner 
sig väl hemmastadda med apparater/hjälpmedel och att det första mötet med akutrummet blir 
positivt. Framför allt med tanke på risken att nyutexaminerade läkare kan drabbas av 
”praktikchock” enligt ovan. 
 
Vid start av placeringen på det invärtesmedicinska blocket på Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping, erbjuds därför AT läkaren numera en introduktion på akutmottagningens akutrum. 
Introduktionen utförs dels i form av ett rollspel tillsammans med sköterska och 
undersköterska och fingerat patientfall med patient i form av en docka, dels i form av en 
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genomgång av de hjälpmedel som finns att tillgå på akutrummet. Rollspelet är utformat så att 
det så mycket som möjligt skall efterlikna verkligheten med arbetet med svårt akut sjuk 
patient, men ändå erbjuda AT läkaren en möjlighet att inse att dennes medhavda kunskaper 
kommer att räcka till i dessa stressade situationer. Genomgången av hjälpmedel är till viss del 
interaktiv på så sätt att AT läkaren exempelvis uppmanas att själv utforska de tekniska 
hjälpmedlens möjligheter. 
 
Denna introduktion på Medicinkliniken i Jönköping startade jag försiktigt som ett projekt i 
juni 2005 (personlig almanacka 2005). Idén till rollspel som introduktion till akutrumsarbete 
med svårt sjuka patienter hade jag fått då jag själv fått delta i ett liknande rollspel på 
Södersjukhuset i Stockholm november 2003 (personlig almanacka 2003). Väl hemkommen 
därifrån sen vår 2004 började jag utveckla en möjlig variant att använda i Jönköping.  
 
Traditionellt sett har läkare sällan introducerats praktiskt i arbetet med mer än att underläkare 
givetvis har en handledare att vända sig till med specifika frågor och att arbetsklimatet i övrigt 
är sådant att frågor alltid får och i viss mån skall ställas till den/de kollegor som finns på plats 
under arbetets gång. Läkaryrket har i stor utsträckning varit ett lärlingsyrke på så sätt att 
handledning funnits (Faurfelt & Wichmann-Hansen, 2003, s 7-8 och 25-33), men samtidigt 
har man undvikit (eller missat möjligheten till) bredvidgång som inslussning på arbetsplatsen 
som så ofta sker vid nyanställningar inom vården i övrigt. Exempelvis har nyanställda (både 
nyutexaminerade och erfarna som startar på ny arbetsplats) undersköterskor och 
sjuksköterskor ofta flera dagar till veckor på sig att gå bredvid van kollega för att lära känna 
de specifika arbetsplatsrelaterade rutinerna. (Som exempel kan nämnas informationen 
angående sommarjobb som sjuksköterska och undersköterska på Landstingets i Jönköpings 
län hemsida, ”nya semestervikarier ska gå introduktionsdag samt skolas in på sin arbetsplats 
före vikariatets början”, Landstinget i Jönköpings län, 2009, (c) och (d).) 
 
Tanken med ett rollspel som en introduktion till arbetet på akutrummet är alltså att vara en 
form av inslussning av de nya läkarkollegorna på en mycket speciell arbetsplats. 
 
Från början erbjöds rollspelet endast de AT läkare som startade sin AT tjänst med det 
invärtesmedicinska blocket. Detta då jag från början trodde att de AT läkare som redan 
tjänstgjort på akuten under det opererande blocket, skulle uppleva en introduktion med 
rollspel som för basal. Efter en del positiva muntliga utsagor på AT utvärderingarna (som sker 
i slutet av varje blockplacering) kom projektet att permanentas. Det kom också att 
fortsättningsvis inkludera även de AT läkare som redan före invärtesmedicinska blocket 
genomgått det opererande specialitetsblocket, då de som exkluderats framförde önskemål om 
att få vara med. 
 
Antalet AT läkare som erbjudits och genomgått rollspel och maskingenomgång är nu cirka 75 
stycken. Det har dock inte genomförts någon större utvärdering av vad AT läkarna tycker om 
rollspelet. Det som sker är de vanliga muntliga blockutvärderingarna, men där finns ingen tid 
till någon djupare uppföljning av rollspelets nytta eller förändringsbehov.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
1.4.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att göra en utvärdering av introduktionen med rollspel och 
maskingenomgång på akutrummet på akutmottagningen. Alla AT läkarna som startar det 
invärtesmedicinska blocket i sin AT tjänstgöring i Jönköping erbjuds numera denna 
introduktion. Mitt syfte med att erbjuda AT läkarna denna introduktion på akutrummet 
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grundar sig på flera saker. Dels tror jag att det är viktigt att få känna sig hemmastadd i en 
miljö som kommer att utgöra en stor del av arbetstiden. Det är också sannolikt att just denna 
del av arbetsplatsen kan innebära en hel del stress, då det i akutrummet ofta är 
omhändertagande av svårt akut sjuka patienter. AT läkarna är i begynnelsen av sin yrkesbana 
och har, likt många andra nyligen examinerade, inte alltid en stor tilltro till sina kunskaper, 
trots att de inte saknar de teoretiska kunskaperna. Rollspelet utgör en möjlighet att närma sig 
denna del av arbetsplatsen på ett lugnt, lekfullt, men ändå verklighetsanknutet sätt. Rollspelet 
är tänkt att vara konstruerat så att det skall ge en positiv bild av arbetet med akutrummet och 
en positiv bild av deras kunskaper. Maskingenomgången är tänkt att vara en möjlighet att i 
enskildhet få en första introduktion eller repetition av de hjälpmedel som finns till hands på 
akutrummet. Jag vet dock inte vad AT läkarna tycker om denna introduktion. Har syftet med 
introduktionen uppnåtts? 
 
Jag har också tagit beslut om att inte tillåta observatörer vid rollspelet. Det finns både stöd och 
inte i litteraturen till detta beslut. Däremot vet jag inte vad AT läkarna själva tycker om detta, 
eventuellt spelar det inte någon roll för dem om det funnes observatörer? Frågan från 
studenter och praktikanter på akutmottagningen om att få vara observatör förekommer relativt 
ofta. Eventuella studenter och praktikanter får endast vara med om de deltar ihop med sin 
handledare och därmed således aktivt deltar. 
 
1.4.2 Frågeställningar 
Vad har AT läkarna upplevt under rollspelet? Uppfylls syftet med rollspelet, får de en positiv 
bild av akutrummet och sina kunskaper? 
 
Vad har AT läkarna upplevt att de lärt sig? Finns det alternativa sätt att lära sig detta och 
vilket sätt föredrar de? 
 
Är maskingenomgången en hjälp i det senare arbetet? 
 
Skall introduktionen fortsättningsvis erbjudas? Vad kan förändras? 
 
Vilken inställning har AT läkarna till eventuella observatörer? 
 
1.5 Etiska överväganden 
Studien kommer att utföras med hjälp av en enkätundersökning. Urvalsgruppen består av de 
AT läkare som erbjudits rollspelet som introduktion de senaste 12 månaderna. I enlighet med 
”Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning” nedtecknade av Medicinska 
forskningsrådet skall ”alla forskningsprojekt” inom medicin ”granskas av en oberoende 
forskningsetikkommitté” (Vetenskapsrådet, 2003, s 10). De anger dock utvärderingsprojekt 
som ett exempel på problematisk gränsdragning för vad som skall anses som forskning. 
”Sådana projekt skall alltid godkännas av verksamhetschefen, som också bör avgöra om 
projektet behöver godkännas av forskningsetikkommitté.”(Vetenskapsrådet, 2003, s 11). 
Forskning med/på personer som kan befinna sig i beroendeställning, såsom anställda, 
studenter osv. skall identifieras och övervägas nyttan med (Vetenskapsrådet, 2003, s 26). 
 
Allt detta har tagits i beaktande vid utformning av denna studie. Utvärderingen av rollspelet 
sker bäst genom att berörda får besvara enkäten, även om just AT läkarna som anställda kan 
vara i ett beroendeförhållande till överordnad personal såsom jag själv. Alla tillfrågade AT 
läkare är dock inte ens direkt underställda mig då de redan fortsatt vidare till annan klinik i sin 
AT tjänstgöring. Resultatet kommer dessutom att komma framtida AT läkare till godo, utifrån 
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att vi ämnar behålla, förändra eller ta bort rollspelet som introduktion utifrån vad 
utvärderingen visar. 
 
Verksamhetschefen på Medicinkliniken, Staffan Schön, har både godkänt kursen i 
Dramakommunikation 3 som en arbetsrelaterad kurs och den tänkta utvärderingen av 
rollspelet. Han har även specifikt informerats om ovanstående etiska övervägande och tagit 
beslut om att det för denna studie inte behövs kontroll av etikkommitté (SV: Etik fråga, 
090218).  
 
AT läkarnas deltagande i studien är helt frivilligt och deras svar kan genom enkätens 
utformning inte kopplas till enskilda personer. Genom informationen i e-post meddelandet ges 
de möjlighet att själva ta ställning till att delta eller avstå. Informationen till AT läkarna 
inkluderar även att resultatet av enkäten kommer att användas i min C-uppsats. Genom att 
delta i enkätundersökningen har de samtyckt och godkänt sitt deltagande. (Se bilaga 1.) 
 
Källdatan i form av svaren i enkäten kommer att sparas i pärm på låst expedition på 
Medicinkliniken ( SV: fråga om c uppsatsen, 090327) och därigenom följer studien den 
föreslagna forskningsseden enligt Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2004, 
s 33-36). 
 
 

2 Begreppsdefinitioner 
 

2.1 Undertecknad 
Jag är läkare och specialist i Internmedicin och Lungsjukdomar och jag har en överläkartjänst 
på Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. I min tjänst har jag också befattning 
som AT-ansvarig på Medicinkliniken och i detta ingår bland annat att ordna 
introduktionsschema på Medicinkliniken och att ansvara för att varje AT läkare erhåller en 
personlig handledare under placeringen på det invärtesmedicinska blocket. 
 
2.2 Medicinkliniken 
Medicinkliniken är den klinik där de invärtesmedicinska sjukdomarna utreds och behandlas. 
Invärtesmedicin och internmedicin är synonyma begrepp. 
 
Invärtesmedicin är i korthet det ”man inte skär” utan det som medicineras. I en mer korrekt, 
men ändå inte fullständig, beskrivning är det kardiologi (hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och 
rytmrubbningar), lungsjukdomar (som astma, KOL och lungcancer), endokrinologi (hormoner 
och diabetes), stroke (hjärninfarkt (”propp”), och hjärnblödning), gastroenterologi (mag-
tarmsjukdomar, som inflammatoriska tarmsjukdomar och leversvikt), hematologi 
(blodsjukdomar som anemi (blodbrist), och leukemier), neurologi (som Parkinson, epilepsi 
och MS (multipel skleros)), njursjukdomar (som njursvikt med tillhörande dialys) och 
allergier. Även reumatologi ingår i de invärtesmedicinska sjukdomarna (Hedner, 2007, [s 3-
4]; Medicinkliniken, 2008, s 1; Socialstyrelsen, SOSFS 1999:5 (M) 4 kap 1-4 §). 
 
2.3 AT läkare på Medicinkliniken 
Det invärtesmedicinska blocket av AT tjänsten utgörs på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping av 
sex månaders tjänstgöring med i huvudsak placering på Medicinkliniken. Var tredje månad 
startar 5 AT läkare sin invärtesmedicinska placering. Av dessa har två eller tre redan gått sitt 
opererande specialitetsblock, men samtliga fem är nya på Medicinkliniken.  
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2.4 Akutmottagning 
Akutmottagningen är den del av sjukhuset som fungerar som en första sortering, utredning 
och behandling av de akut sjuka patienter som söker eller remitterats till sjukhuset. I övrigt 
finns en rad andra mottagningar på sjukhuset. 
 
2.5 Akutrum 
De rum på akutmottagningen som är speciellt utrustade för omhändertagande av svårt akut 
sjuka patienter. Liknande rum kan även finnas på andra ställen på sjukhus, exempelvis på 
intensivvårdsavdelningen. 
 
2.6 Rollspel och simulering 
I introduktionen på det invärtesmedicinska blocket har jag valt att kalla den del av 
introduktionen med spelet kring en docka för ”rollspel”. Möjlighet hade funnits att istället 
kalla det för simulering, vilket jag så här i efterhand vid litteratursökningar inom den 
medicinska världen förstått är ett vanligare sätt att benämna denna form av 
verklighetsavbildning. Jag har dock behållit min benämning och jag anser inte att 
benämningen simulering är bättre. Min uppfattning är snarast att det handlar om samma sak, 
men att litteratur inom drama benämner det rollspel, och litteratur utanför drama oftast 
benämner det simulering eller teamträning. (Jämför Nilsson & Waldemarson, 2008, s 14, som 
beskriver handlingsspel som en undergrupp av rollspel och exempelvis Johnson, 2004, kap 7, 
s 111-125, vari beskrivs hur simulering av en patients sövning går till. Således egentligen 
båda rollspel, i form av handlingsspel, eller simuleringar, beroende på från vilket håll man 
beskriver verklighetsavbildningen.) 
 
I introduktionen som jag erbjuder är det tydligt att verklighetsavbildningen även inbegriper ett 
visst rollspelande även om alla deltagare spelar sin egen yrkesroll (eller sig själva). Dessutom 
finns det en docka gjord av kuddar och filtar som alla deltagare måste rollspela mot som om 
den vore en patient. Visserligen kan man kalla detta för simulering, men jag tycker att rollspel 
passar bättre in på vad det är deltagarna faktiskt gör. Jag som dramaledare spelar även andra 
roller, jag går in och ut ur roll så som beskrivs inom dramalitteratur, exempelvis om 
Heathcote som undervisar utifrån en roll (Wagner, 1993, s 161-185). Detta gör jag för att 
exempelvis ge röst åt dockan eller tänkt läkarkollega per telefon osv. Hos Johnson som 
beskriver simuleringar utifrån ett icke-dramaperspektiv omnämns detta som ”impersonating” 
(personifiering, imitering) (Johnson, 2004, s 17). 
 
2.7 Dramaledarens drama- och rollspelserfarenhet 
Jag har erfarenhet av att själv delta i ett rollspel vid akutmottagningsintroduktion. Sedermera 
har jag som rollspelsledare varit ansvarig för cirka 75 stycken rollspel vid introduktionen på 
Medicinkliniken i Jönköping. ”Cirka” kommer sig av att förutom AT läkarna har även enstaka 
underläkarvikarier fått möjlighet till rollspel och/eller maskingenomgång. Jag har vid 
Linköpings Universitet genomgått utbildning inom drama, där rollspel är en undergrupp. 
Nuvarande kurs Dramakommunikation 3, vari C-uppsatsen ingår, har föregåtts av 
Dramakommunikation 1 och 2, och jag har nu hittills sammanlagt 75hp (50p) inom drama. 
 
 

3 Tidigare forskning och litteratur 
 

3.1 Rollspel 
Så som jag redan antytt ovan under begreppsdefinitioner ”Rollspel och simulering”, finns det 
enligt mig två olika synvinklar på verklighetsavbildningar som rollspel/simuleringar. Inom 



C uppsats 
Dramakommunikation 3 (61-90hp/41-60p) 
ESI, Linköpings Universitet 
Jenny Persson 

11

litteratur och vetenskap som härrör från dramaområdet kallas det rollspel och inom litteratur 
och vetenskap som härrör från icke-dramaområdet kallas det mestadels för simuleringar eller 
teamträningar och endast i enstaka fall för rollspel. 
 
Inom dramaområdet finns ett flertal böcker som tar upp rollspel, bland annat Nilsson & 
Waldemarsons Rollspel i teori och praktik och Lennart Wiechels Pedagogiskt drama och 
Roller och rollspel, Kjell Hanssons Rollspel - tillämpning och analys och Anders Järlebys 
Spela roll. Deras definitioner är alla ganska likartade och kan sammanfattas i Kjell Hanssons: 
”avsikten med ett rollspel är i allmänhet att man vill efterlikna en verklig situation för att 
deltagarna ska kunna träna olika roller…” (Hansson, K, 1984, s 1). 
 
Inom de områden som inte har direkt dramaanknytning finns litteratur som i flera fall 
mestadels beskriver simuleringar utifrån tekniska eller datoriserade varianter, men som ändå 
som exempelvis Hugo Wikströms avhandling om gymnasielevers lärande och hur man kan 
dra nytta av simuleringar och modellbyggande, ger oss en liknande definition på simulering 
som ovan angivet för rollspel. ”Simulering innebär att man efterliknar, med hjälp av en 
modell, beteendet som finns verkligt eller tänkt, …” (Wikström, 1997, s 93). Inom det 
medicinska området finns hos Ericka Johnson återigen en liknande definition. ”Alltså en 
simulator är den artefakt på vilken medicinsk praktik tränas. En simulering är den vidare 
praktiken av att arbeta med artefakten.” (Johnson, 2007, s 9).  
 
Både drama och icke-dramaområdena beskriver rollspelets/simuleringens troliga ursprung i 
krigskonstens träning, där bland annat schack omnämns som en sorts simulering/spel för att 
träna strategi och taktik. Både Wiechel (som representerar dramaområdet) och Gestrelius 
(som representerar icke-dramaområdet) nämner rollspelets/simuleringarnas storhetstid som 
1960-70 tal då företagsledarutbildningar och ekonomiutbildningar framför allt skall ha använt 
sig mycket av rollspel/simuleringar som utbildningsmetod (Wiechel, 1976, s 13 och 
Gestrelius, 1993, s 6). 
 
Det finns olika sorters rollspel och indelningen och beskrivningen av hur rollspel byggs upp 
skiljer sig något mellan olika författare. Nilsson & Waldemarson nämner psykodrama, 
forumteater och pedagogiska rollspel som olika former av rollspel. De har en grundsyn på 
rollspel utifrån dramaområdet och att rollspel har utvecklats ur psykodrama som är en teknik 
för terapeutiskt bruk. I detta verkar de ha reducerat hela den tidigare historiska delen av 
rollspelens användning som både Wiechel och Gestrelius beskriver. Nilsson & Waldemarson 
delar också in de pedagogiska rollspelen i undergrupperingar, där de tycker att syftet med 
rollspelet bestämmer vilken undergrupp eller variant av de pedagogiska rollspelen som skall 
väljas. De räknar upp kunskapsspel, konfliktspel, kommunikationsspel, handlingsspel och 
attitydspel som exempel på dessa varianter och beskriver kroppsspråksträning som ett 
kommunikationsspel och att handlingsspel är ett sätt att träna färdigheter, som att inom vården 
träna på att ge ett svårt besked. Enligt Nilsson & Waldemarson bestämmer man sig först för 
syftet och väljer därefter spelvariant, sedan bestäms ett tema som sedan snävas in på ett fokus 
(Nilsson & Waldemarson, 2008, s 10-14 och 54-57). Om denna tankegång är applicerbar på 
alla verklighetsavbildningar med pedagogiska rollspel är jag lite skeptisk till. I teorin låter det 
bra, men i verkligheten sker nog rollspelsuppbyggnaden inte exakt i denna följd. Dessutom är 
det inte alltid så enkelt att klassificera vilken spelvariant som hör till det syfte man har. 
Rollspelet som introduktion på akutmottagningen i denna studie är, utifrån deras 
formindelning, definitivt ett pedagogiskt rollspel, då det inte finns några som helst teatrala 
eller terapeutiska önskemål från min sida. Däremot är det inte lika självklart vilken 
undergrupp eller variant av de pedagogiska rollspelen som det skulle tillhöra. Syftet med 
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rollspelet skall vara en möjlighet att möta en verklighetslik situation med svårt sjuk patient på 
akutrummet och handla utifrån detta. Således är det närmast till hands att klassificera det som 
ett handlingsspel, som jag ju också själv under begreppsdefinitioner ovan har likställt med 
simuleringar. Däremot skulle det också kunna vara ett kommunikationsspel med tanke på att 
det övar kommunikation mellan personal eller ett kunskapsspel då de under denna variant 
nämner processträning och omhändertagandet av patienten kan ses som en process.  
 
Wiechel beskriver en annan sorts rollspelsindelning. Han delar in rollspelen beroende på 
syftet med rollspelet utifrån kunskapssynsätt, med tre olika inriktningar: naturvetenskapligt 
(information om psykologi i samspel), hermeneutiskt (tolkning av samspel) och 
samhällsvetenskapligt (kritisk granskning av samhällstradition), men sammanlänkar alla tre 
synvinklarna till att rollspel handlar om social träning. Därefter kan rollspelen kategoriseras 
utifrån hur överföringen av den verkliga situationen till en för speldeltagarna hanterbar 
situation går till. Häri återfinns förenklad, förskjuten/accentuerad och sekvensfördelad modell 
av verkligheten. Valet av hur man bygger upp sitt rollspel beror således på vad det är som 
skall tränas i grupp. Exempel på förskjuten/accentuerad rollspelsmodell är om behov finns att 
träna vissa specifika saker som hör till ett större sammanhang, det vill säga till exempel inom 
hjärt-lung-räddning när enbart inblåsningar och hjärtkompressioner tränas var för sig. 
Exempel på förenkling som rollspelmodell skulle då rollspelet som används i introduktionen 
kunna vara. En avbildning, men till viss del förenkling av verkligheten spelas där med tänkt 
svårt sjuk patient i form av en docka gjord av filtar och kuddar, men ändå ett så fullständigt 
patientomhändertagande som möjligt inom rollspelets ramar (Wiechel, 1976, s 13-15 och 28-
39). 
 
Inom icke-dramaområdet återfinns en uppdelning av simuleringar som i Gestrelius 
vetenskapliga genomgång av simulering och utbildningsspel hänvisas till Alessi (1988): 
fysisk simulering, processimulering, procedursimulering och situationssimulering (Gestrelius, 
1993, s 50-51). De två första handlar om fenomen som deltagarna ”skall lära sig något om” 
och den tredje och fjärde varianten handlar om att lära deltagarna ”att utföra något” 
(Gestrelius, 1993, s 50). Även om denna uppdelning i Gestrelius text hänförs till simuleringar 
med dataprogram är det ganska lätt att överföra tankegången till rollspelssituationer med 
”levande simuleringar” (Hansson, Y, 2004, s 20). För att åter använda exempel från 
medicinens värld skulle således en detaljträning i inblåsningar eller hjärtkompressioner inom 
hjärt-lung-räddning vara en procedursimulering och introduktionens rollspel med 
omhändertagande av en svårt sjuk patient vara en situationssimulering.  
 
Sammantaget kan man alltså se olika på rollspels/simuleringars indelning, men återigen finns 
likheter mellan drama och icke-drama området som i det stora hela faktiskt beskriver samma 
saker, men på olika sätt. 
 
Rollspel har tre faser, däri verkar alla författare vara ense om: inledning/start, 
spelfas/genomförande och avslutning/diskussion/analys/feedback (Nilsson & Waldemarson, 
2008, s 18-22; Hansson, K, 1984, s 14; Järleby, 2005, s 89; Gestrelius, 1993, s 34-35; 
Simpson, 1985, s 77-78). 
 
Inledningen är en informations och förberedelsefas där deltagarna skall få information om 
tanken med spelet och eventuella regler och hinna ställa in sig på att delta. Vid ett mindre 
strukturerat rollspel med mer improvisation än i det rollspel som spelas i introduktionen som 
studien gäller, är det i inledningsfasen möjligt att låta deltagarna var med och göra manus till 
spelet. Med manus menas här dock inte skrivna repliker som i en pjäs, utan ramarna för 
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innehållet i spelet, roller och så vidare. Hög struktur innebär alltså att rollspelet har klart givna 
roller, regler och att valfriheten är liten för deltagarna, låg struktur blir således tvärsom, inte 
givna roller, inte i förväg ordnade regler och stor valfrihet för deltagarna. Inledningsfasen blir 
relativt kort om strukturen är hög och tar betydligt längre tid om manus inte alls är färdigt i 
förväg (Nilsson & Waldemarson, 2008, s 60-65; Hansson, K, 1984, s 3-7; Wiechel, 1976, s 
27-39; Erberth & Rasmusson, 1996, s 119-120). Valet av struktur görs utifrån 
omständigheterna och det finns för och nackdelar med både hög och låg struktur. En fördel 
med hög struktur på ett rollspel kan vara att ”hög struktur är i allmänhet mindre stressande” 
(Hansson, K, 1984, s 4). Personerna behöver helt enkelt inte använda så mycket energi åt att 
förstå sin uppgift om den är definierad i förväg. Detta kan härledas till Goffmans teorier från 
1950-talet om att alla människor hela tiden spelar en roll och att det blir svårare om uppgiften 
är diffust angiven (Goffman, 2007, s 37). 
 
Genomförandet eller spelfasen är själva spelet. Spelet kan innehålla möjlighet att fråga, pausa 
och ta om saker inuti spelet, allt utifrån behovet i situationen. Exempelvis är det i rollspelet på 
akutrummet tillåtet att ställa frågor om man som deltagare inte vet vad saker betyder eller hur 
de brukar göras. Fasen avbryts när spelet är klart, vilket för spel med hög struktur kommer att 
vara lätt att identifiera då det har ett tydligt manus med ett mål. Spelfasen får inte bli för lång 
då det innebär risk att deltagarna tröttnar (Nilsson & Waldemarson, 2008, s 65-67; Wiechel, 
1968, s 5; Hansson, K, 1984, s 3-4). 
 
Efter avslutat spel följer diskussionsfasen eller feedback/analys/reflektion. Det är en viktig del 
av rollspelet, för att få perspektiv, och jämföra den avbildade situationen med verkligheten 
(Nilsson & Waldemarson, 2008, s 69-70; Hägglund & Fredin, 2001, s 75; Hansson, K, 1984, s 
6; Hansson, Y, 2004, s 56-62). I själva verket beskrivs reflektionen inte som en viktig del utan 
som den viktigaste delen av rollspel/simuleringar. Detta i både dramaområdets som i icke-
dramaområdets litteratur och exempelvis Gestrelius som representerar icke-dramaområdet 
noterar att ”Boud, Keogh & Walker (1987) hävdar att det är genom begreppet reflektion, som 
det blir möjligt att förklara och förstå hur erfarenhet genom eget agerande kan leda till 
lärande” (Gestrelius, 1993, s 31). I litteraturen anges olika sorters reflektion. Gemensamt 
synes vara att deltagarna först på något sätt spontant får kommentera och sedan mer 
strukturerat gå igenom rollspelets händelseförlopp, varefter följer eventuell analys av 
händelser eller feedback utifrån handlande och konsekvenser. Dock med olika stor andel av 
och djup i analys, då rollspelen/simuleringarna har mycket olika händelseförlopp, struktur och 
syfte (Nilsson & Waldemarson, 2008, s 69-70; Hägglund & Fredin, 2001, s 75; Hansson, K, 
1984, s 6-7; Gestrelius, 1993, s 31-40; Hansson, Y, 2004, s 56-62; Rogers, 2003, s 144-145). 
 
3.2 Rollspel och lärande 
Utgångspunkten för att rollspel är lärande återfinns i tankar om att kroppens erfarenhet ger 
kunskap på ett annat sätt än enbart hörsägen. Tanken är på intet sätt ny, den återfinns i gamla 
ordspråk, som exempelvis i det kinesiska ordspråk som Yngve Hansson tar upp: ”Jag hör och 
jag glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår.” (Hansson, Y, 2004, s 7). 
Inom dramaområdet finns tanken att drama (och då rollspel som en variant av drama) ger 
kunskaper som annars inte kan fås, genom att hela kroppen används med syn, hörsel och 
känsel till en upplevelse (Wiechel, 1983, s 7; Erberth & Rasmusson, 1996, s 7; O`Toole, 
2006, s 7). Till exempel Heathcotes teori presenteras som: ”Hon sätter inte barnen att skapa 
dramer. Istället utnyttjar hon dramat till att vidga deras medvetande, lära dem betrakta 
verkligheten med fantasins hjälp och upptäcka handlingens underliggande betydelse” 
(Wagner, 1993, s 21). 
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“Rollespil kan hjaelpe os med at laere.” (Agger & Wellejus, 2006, s 337). Grunden för detta 
uttalande i deras artikel är att hjärnan inte kan komma ihåg alla intryck som den utsätts för 
utan sorterar aktivt vad den vill och inte vill arkivera. Det som är mest betydelsefullt för 
överlevnad har högst prioritet att arkiveras för framtida bruk/återbruk. Hjärnan kan alltså anse 
att det som förekommer på utbildningar inte alltid är viktigt att lagra. Det är här simuleringar 
och rollspel kan ha sin plats. ”Det sjove ved hjernen er, at den ikke kan se forskel på aegte 
alvor og simulerat alvor” (Agger & Wellejus, 2006, s 337). Människor kan på så sätt genom 
att delta i simuleringar/rollspel lura hjärnan till att uppfatta den simulerade verklighetens 
allvar som äkta allvar som behöver arkiveras för framtida bruk/återbruk.  
 
I samma antologi om rollspel ger Thomas Duus sin syn på rollspel som lärandemetod genom 
att hävda att det inte är intressant att diskutera huruvida rollspel är lärande eller ej, som på 
vilket sätt det bidrar till lärande. ”Rollespilsmediet synes at kunne bidrage til 
laeringsprocessen inden for fire områder; til at introducere eller skabe overblikk over et 
teoretisk felt, facilitere en intuitiv forståelse for et praktisk eller teoretisk felt, traene sociale 
faerdigheder, samt bidrage til en integrativ kobling af teori til praksis” (Duus, 2006, s 257). 
 
Han beskriver vidare hur det även i efterutbildningsområden är vanligt förekommande att med 
hjälp av rollspel få till just den ovan beskrivna integrationen mellan teori och praktik (Duus, 
2006, s 258). Och han nämner även hur bra rollspelet är som lärandemetod då det erbjuder 
möjlighet till att annars icke åtkomliga men viktiga kunskapsdelar kan erbjudas deltagarna 
(Duus, 2006, s 261). Detta är vad som ofta påpekas kring simuleringar/rollspel inom det 
medicinska området, att simuleringar ger möjlighet för studenter och personal att få lära och 
träna på situationer som annars bara slumpartat skulle inträffa i deras arbetsvardag, men som 
ändå kan inträffa och som det därför behövs kunskap och handlingsberedskap inför. Det ger 
dessutom möjligheten att lära och öva sig utan att de verkliga patienterna utsätts för att vara 
träningsobjekt (Johnson, 2007, s 7-10; Johnson, 2004, s 22-23 och 33-36; O’Brien m fl, 2001, 
s 389; Nikendei m fl, 2005, s 122; Simpson, 1985, s 76). 
 
Rollspelens eller utbildningsspelens/simuleringarnas effektivitet i lärande hänförs till i hur 
stor utsträckning de är realistiska eller ej och i vilken nivå de lärande befinner sig. Realismen 
är viktig, men det är inte alltid som den faktiska realismen har bäst lärande effekt, utan den 
upplevda realismen kan ha minst lika god lärande effekt. Med den fysiska eller faktiska 
realismen menas här om utrustning och simulering liknar den verkliga, medan upplevd 
realism är vad deltagarna upplever eller accepterar som likhet med verkligheten. Om 
deltagarna/de lärande är i nybörjarstadium är den fysiska realismen av större betydelse för 
lärandet än för deltagare som är på avancerad nivå, men någon helt entydig bild finns inte 
(Gestrelius, 1993, s 46-50). Wikström tar upp realism i sin avhandling och påpekar att det 
finns forskning (Osgood, 1949) som visat på att förenkling i simulering till och med kan öka 
lärandet, helt enkelt genom att detta medför att deltagarna måste diskutera/uppmärksamma 
skillnaderna mot verkligheten och därigenom få ännu bättre förståelse/kunskap om det som 
simuleringen skall visa (Wikström, 1997, s 128). 
 
Inom medicinens område har det genomförts åtminstone en ordentlig översiktsartikel över 
dittills gjorda studier med avseende på ”high-fidelity” (högteknologiska) medicinska 
simuleringar och lärande, och konklusionen där är att simulationer med högteknologiska 
simulatorer är utbildningseffektiva och ett bra komplement till medicinsk utbildning i 
patientomhändertagande (Issenberg m fl, 2005, s 10). Där har man dock inte tittat på hur 
själva realismen i sig påverkar möjligheten att lära eller acceptera spelet/simulationen som en 
verklighetslik situation. 2005 publicerade Nikendei m fl en studie som visade att rollspel i 
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teknisk träning i läkarutbildningen medförde upplevelse av större realism i träningen. I 
inledningen av artikeln beskrivs just det ovan angivna att högteknologiska simuleringar 
kunnat visa på bra resultat. Det sägs även att låg- och mellan- teknologiska simuleringar 
dittills inte kunnat bevisa samma sorts goda resultat vad det gäller att skapa realism. Dock 
finns inga referenser angivna angående studier med negativa resultat som skulle utförts, utan 
det verkar mest som om de vill understryka att de skulle vara de första som visar på positiva 
resultat (Nikendei m fl, 2005, s 122-126). 
 
I en senare studie av Nikendei m fl om rollspelsinslag i teknisk procedurträning med 
läkarstudenter, framkastas att rollspelsinslag i teknisk procedurträning kan vara en billig, men 
ur lärande aspekt effektiv träningsmetod. Kanske kostnadseffektivare än de påkostade stora 
kliniska träningscentrum med dyr utrustning som numera invigs på många ställen för att 
förbättra utbildningar inom medicin/vård. De visar återigen hur rollspel som ett extra inslag i 
vanlig teknisk procedurträning hos läkarstudenter ger bieffekter som högre upplevd realism i 
procedurerna, men även bättre kommunikation och bättre patient-läkar-relation under 
träningen. Detta utan att studenternas utbildning av själva procedurerna försämras tekniskt 
jämfört de studenter som tränat endast teknik på simulatorer utan rollspelsinslag (Nikendei m 
fl, 2007, s 956-960). 
 
Liknande funderingar återfinns i Masiellos avhandling om teknik i medicinsk utbildning. 
Hans slutsatser är att teknik skall introduceras med försiktighet och att det är viktigt att ha en 
medvetenhet om att det inte är kostnadseffektivt från start, utan kräver en hel del kostsamt 
arbete att införa nya utbildningsmoment (Masiello, 2005, s 48-57). 
 
Ericka Johnsons avhandling om simulatorer i läkarutbildning har en inriktning på hur 
tekniken blir till en verklighetsavbildning. Hon har studerat läkarstudenter som deltagit i 
simulatorstödd utbildning. Bland annat en simulator som datoriserat avbildar verklighetens 
laparoskopiska operationer (titthållskirurgi) och en avancerad docka med tillhörande 
övervakningsutrustning som användes i simulering av hur en sövning går till (Johnson, 2004). 
 
Hennes stora resultat och slutsats handlar om hur simulatorerna som är en 
verklighetsavbildning i sig själva blir till en verklighetsavbildning först genom helheten i 
simuleringen. Hon konstaterar att detta beror till viss del på studenternas egen förmåga att 
sätta in simuleringarna i den verklighet de annars ingår i som läkarstudenter då de befinner sig 
i riktiga operationssalar. Dock poängterar hon att det framför allt är instruktörernas förtjänst 
genom att de mycket aktivt instruerar studenterna som om det vore på riktigt, genom att 
exempelvis tilltala och visa på hur man faktiskt beter sig om dockan hade varit en riktig 
patient. Om instruktören ger ljud, röst eller liv åt dockan benämner hon detta som 
”impersonating” och helheten med att ge simuleringen verklighetsavbildande dimension 
benämner hon ”reconstituting” (vilket översatt bör bli något i likhet med rekonstruerad 
verklighet (min översättning)) (Johnson, 2004, s 17 och 91-140). 
 
Det som jag finner högst intressant i detta sammanhang är att detta åter belyser hur det finns 
två stora områden, drama och icke-dramaområdet, som tittar på rollspel/simuleringar från två 
olika håll och som inte riktigt verkar vara medvetna om att det andra synsättet finns. Ericka 
Johnsons gedigna referenslista saknar dramalitteratur och hennes hela slutsats presenteras som 
en nyhet, men har egentligen varit kunskap eller åtminstone teorier sedan lång tid tillbaks 
inom dramaområdet. Reconstituting bör enligt mig vara samma sak som ”tron på dramat” 
inom dramaområdet. ”Det Dorothy Heathcote strävar efter när hon sätter igång ett drama är 
att få alla att tro på det - att övertyga sig själv såväl som klassen.” (Wagner, 1993, s 87). Att i 
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en simulering av en sövning av patient försöka få deltagande läkarstudenter att tro på 
simuleringen kräver givetvis att man som instruktör beter sig som om det vore på riktigt. 
Detta är precis samma sak som Heathcote gör när hon leder sina rollspel, den stora skillnaden 
är dock att Heathcotes rollspel är spel med hjälp av fantasin och simuleringar är en 
verklighetsavbildning. Rollspelens fantasi kommer dock ur verkligheten och simuleringarnas 
”reconstituting” kräver en fantasi och en tro på spelet med simulatorn, så i grunden är det 
samma sak, och det är i alla fall inget helt nytt, så som Johnson presenterar det. 
”Impersonating” bör, som jag redan under begreppsdefinitioner berört, ha samma 
ursprungstanke som det inom dramaområdet omnämns som att som ledare undervisa utifrån 
roll, att gå ut och in i roller i spelet för att hålla igång och fördjupa spelet (Wagner, 1993, s 
161-185; Järleby, 2005, s 121-122; Braanaas, 2008, s 261-263). Johnson beskriver ju precis 
detta, att instruktören med hjälp av att spela patienten personifierar patienten och kallar det till 
och med för ”the instructor-as-Arne” (Johnson, 2004, s 17). Hon återkommer till detta och 
beskriver ”as the instructor in the simulation was in the role of anaesthesiologist (as well as 
patient), he showed the students that this dialogue, this involvement of the patient in what is 
happening, was important at that point in the anaesthesiology procedure” (Johnson, 2004, s 
116). Skillnaden bör återigen orsakas av att spelet som Heathcote går in och ut ur roll i är en 
helt igenom uppdiktad historia och det som Johnson beskriver är en verklighetsavbildning. 
Genom att leda utifrån roll är Heathcote inriktad på att ge sina deltagare känslor, väcka 
engagemang och ge grupptillhörighet (Wagner, 1993, s 161-185). Det beskrivs dock 
uttryckligen också att: ”hon kan underlätta för dem att ta sig igenom en situation, ömsom 
utifrån rollen, ömsom som lärare” (Wagner, 1993, s 162) och detta vill jag mena är samma 
sak som att instruktören spelar exempelvis patienten i en medicinsk simulation, för annars 
skulle deltagarna inte kunna fortsätta sin verklighetsavbildning.  
 
Ericka Johnson är dock inte ensam om att endast ha ett forskningsfält representerad i sin 
forskning. Det verkar snarast var ett generellt problem att de som studerat simulatorer och 
simuleringar inte har dramareferenser och tvärsom att de som valt dramafältet inte har 
simulatorreferenser. Det bör vara förklaringen till det som jag upplever som två stora 
forskningsfält som delvis överlappar varandras forskningsområden, och som ”upptäcker” 
saker som det andra forskningsfältet egentligen redan vetat om. 
 
Likadant är det inom det medicinska området. Det är bara få artiklar som refererar till något 
med drama. Fokus inom det medicinska områdets artiklar verkar istället ligga på två områden. 
Det ena är att mäta kunskaper före och efter utbildningsmoment med simuleringsinslag och då 
jämföra med annan sorts utbildning, det andra är att utvärdera rollspelsträningar/simuleringar-
/teamträningar utifrån ”patient outcome”. Patient outcome hänför sig till vad patienten i 
slutänden har för nytta av det vi gör i sjukvården, det vill säga om fler överlever eller färre får 
bestående skador och så vidare, är patient outcome förbättrat (Jfr, Papanikolaou m fl, 2006, s 
1603-1605 och Skaga m fl, 2008, s 612). 
 
Utifrån dessa två områden har en del originalartiklar och några få översiktsartiklar över hittills 
gjord forskning utkommit. En är redan omnämnd här ovan om att simuleringar i stort är 
utbildningseffektiva och utgör ett komplement till övriga utbildningsmetoder (Issenberg m fl, 
2005, s 10-28). Vad det gäller patient outcome finns det enstaka positiva rapporter men 
möjligen inga hållbara data om huruvida patient outcome verkligen förbättras av exempelvis 
teamträningar i simuleringsspel (McConaughey, 2008, s 96-104). Mer forskning efterfrågas: 
”Training multidisciplinary teams to organize using simulation technology is feasible. This 
preliminary report warrants more detailed inquiry” (DeVita m fl, 2005, s 326). ”Many small 
studies have been undertaken, primarily observing benefits of experiential learning to medical 
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students and doctors. No studies show conclusively that simulated learning improves patient 
outcome, but the body of evidence suggests human patient simulators to be advantageous over 
other modalities because of their realistic recreation of critical events. They have proven to be 
at least as effective as traditional teaching by didactic methods.” (Lamb, 2007, s 34).  
 
3.3 Vuxnas lärande 
AT läkarna är vuxna människor. En hel del av dramaområdets litteratur berör mest barn eller 
har fokus riktat mot barn, trots att författarna är medvetna om att rollspel/simuleringar sker i 
vuxenvärlden också. Som ovan nämner ju till exempel Wiechel att rollspelens användning 
historiskt hade sin storhetstid på 1960-70 tal inom företags och arbetsledarutbildningar och 
detta bör anses som specifikt vuxeninriktat (Wiechel, 1976, s 13). 
 
Ovan angivna artiklar inom det medicinska området har givetvis handlat om vuxnas 
användning av simuleringar/rollspel, och rollspel och vuxnas lärande omnämns även i annan 
litteratur. Bland annat tar Jenny Rogers upp ett helt kapitel om fallstudier, rollspel, 
simuleringar och lekar i sin bok om att undervisa vuxna. Hon pekar på att vuxna blir otåliga 
om utbildningar inte har en konkret verklighetsanknytning. Rollspel och simuleringar lyfts 
också fram på grund av att de aktiverar deltagarna. Rollspel och simuleringar medger även 
deltagarnas egna lärande av erfarenheter i simuleringen istället för att någon föreläser och 
berättar hur det skall vara, vilket är speciellt viktigt för vuxna (Rogers, 2003, s 33-35 och 134-
137). 
 
Möjligen bör man komma ihåg att vuxna här egentligen inte skiljer sig så värst mycket från 
exempelvis ungdomar i behovet att ha konkret verklighetsanknytning i utbildning. I Ingrid 
Berglunds licentiatuppsats återfinner jag i hennes slutsatser att eleverna i gymnasiets 
yrkesutbildning som hon följt i simuleringssammanhang, hade ett stort behov av att det fanns 
en koppling mellan simulering och den erfarenhet från yrkespraktik som de genomgått 
(Berglund, 2005, s 198-199). 
 
Det som dock skiljer vuxna från barn/ungdomar är att de vuxna oftast befinner sig i arbete och 
att ”arbetsplatsen är för många den viktigaste arenan för lärandet i vuxen ålder” (Hård af 
Segerstad, Klasson & Tebelius, 2007, s 141). Förutsättningar för kompetenshöjande 
informellt lärande i arbetslivet diskuteras av Per-Erik Ellström. Informellt lärande (eller 
utbildning) är här förklarat med det lärande som sker i det dagliga arbetslivet, till skillnad från 
de formaliserade och organiserade utbildningarna som finns i form av kursdagar, konferenser 
och liknande. Han tar bland annat upp betydelsen av arbetsuppgifter och rutiner, gruppen, 
kulturen på arbetsplatsen och organisation med öppenhet för lärande. Det är viktigt att 
arbetstagaren inte enbart ses utifrån produktion utan också ges möjlighet att öka sin 
kompetens (Ellström, 1996, s 142-179). Liknande saker tas upp av Marianne Döös om att lära 
under arbetets utförande (Döös, 2005, s 77-89). 
 
I Faurfelt och Wichmann-Hansens bok om hur läkare lär när de arbetar tar de upp skillnaden 
mellan läkarutbildningen och vidareutbildningen i arbetet som läkare. De beskriver att 
läkarutbildningen bygger på skriftspråkskulturen och att vidareutbildningen i arbetet bygger 
på talspråkskulturen och hur detta kan skapa en del av den osäkerhet som nyutexaminerade 
kan känna i början av sina första anställningar. De är vana vid formaliserad undervisning och 
kan inte helt överblicka den ostrukturerade verkligheten de möter och skall vidareutbildas i 
(Faurfelt & Wichmann-Hansen, 2003, s 9-16). 
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3.4 Simuleringar/rollspel som introduktion på arbetsplatser 
Ett fåtal artiklar tar upp det specifika området simulering som introduktion. En är O’Briens m 
fl kvalitativa studie om hur underläkares självförtroende och uppfattning om sin förmåga att ta 
hand om hjärtstillestånd förbättras genom att de får genomgå simuleringar i omhändertagande 
av hjärtstillestånd på avancerad docka (O’Brien m fl, 2001, s 389-395). En kvantitativ studie 
redovisas i Meiers m fl artikel om hur man utvärderat en utbildning baserad på 
undervisningssidor på nätet och simuleringar för blivande/nyblivna underläkare inom kirurgi. 
Utbildningen var till för att förenkla övergången mellan att vara läkarstudent till att bli 
underläkare. Frågeställningarna var riktade mot om det var en utbildning som var lätt att 
genomföra, men på köpet fick de indikationer på att underläkarna uppskattade realismen i 
simuleringarna och att underläkarnas självförtroende vad det gäller förmågan att ta hand om 
svårt sjuka patienter ökade (Meier m fl, 2005, s 137-140). Bakgrunden till detta skulle kunna 
vara att simuleringar ger en möjlighet att pröva och göra fel utan att det får några negativa 
konsekvenser för patienter, som beskrivet ovan under Rollspel och lärande eller kortfattat som 
Nikendei här: ”here risk-free practice becomes possible” (Nikendei m fl, 2005, s 122). 
 
Simulationer som introduktion på arbetsplatser kan också ses som en viktig ingrediens om 
arbetsplatsen har en hög omsättning av personal. Simulation ger i dessa fall en snabb 
förberedelse på vad som kan vara delar av arbetet (Aldrich, 2005, s 207). Detta skulle kunna 
appliceras på att AT läkarna är på genomströmning genom medicinkliniken, var tredje månad 
kommer fem nya AT läkare som kvarstannar i endast sex månader. De är alltså exempel på en 
tämligen hög omsättning av personal på positionen som underläkare. En introduktion till 
arbetet på akutmottagningen med simulation skulle utifrån detta kunna vara en snabb och 
verklighetsanknuten förberedelse inför arbetet. 
 
Margret Lepps avhandling Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och 
yrkesmässig växt har här en del intressanta resultat. I och för sig har hennes pedagogiska 
drama utförts av studenter på sjuksköterske- och vårdlärarutbildning och inte varit förlagt till 
arbetsplatser, men det rör sig ändå om vuxna människor och är riktat mot deras kommande 
yrkesverksamhet.  Både gruppen med sjuksköterskestuderande och gruppen med 
vårdlärarstuderande har funnit att möjligheten till drama hade givit dem en bättre förberedelse 
inför sina kommande yrken (Lepp, 1998, s 138-140, 125-126 och 201). Gruppen med 
vårdlärarstuderande hade även bland annat angett att de såg ”drama som en pedagogisk 
metod, lämplig för deras kommande yrke” (Lepp, 1998, s 201). 
 
3.5 Observatörer 
Observatörer är personer som inte själva aktivt deltar i själva rollspelet. Till detta finns flera 
anledningar, bland annat en så enkel sak som att antalet roller i spelet är färre än deltagarna. 
Någon kan ju också ha önskemål om att enbart få se och lära sig fakta ur själva 
rollspelet/simulationen, exempelvis någon som vid en hjärt-lung-räddnings övning enbart vill 
få en första inblick eller repetition av de faktiska momenten. En annan orsak till att vara 
närvarande utan att aktivt delta skulle kunna vara intresse av rollspel som metod och vilja att 
se och lära inför att senare leda rollspel själv. Ytterligare exempel utgör ju en observerande 
forskare som Johnson i sin avhandling om simulationer inom läkarutbildningen. 
 
Inom dramalitteraturen finns både de som förespråkar en avhållsamhet angående att tillåta 
observatörer och de som bevisligen utan att tveka använder sig av observatörer. Några röster 
mitt emellan återfinns också. 
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Wiechel tycker att ”utomstående observatörer påverkar spelet i hämmande riktning” 
(Wiechel, 1983, s 81). Andra uttrycker det som ”…, och det säger sig självt, att en eventuell 
publik skulle verka hämmande på processen (Kühnau & McEvan, 1971, s 11) och 
”avsaknaden av publik medför en trygghet och det blir en klar avgränsning till teatern” 
(Söderberg & Westin, 1984, s 46). Som motvikt till dessa negativa uttalanden om 
observatörer står Nilsson & Waldemarson. De tycker att man i rollspel skall försöka undvika 
observatörer, men om detta inte går, skall eventuella observatörer ha en uppgift, så att de på 
sätt och vis blir deltagare i spelet och inte enbart publik. De tar också klart ställning mot 
utomstående som observatörer (Nilsson & Waldemarson, 2008, s 11, 24 och 64). Ur en 
socialpedagogisk synvinkel beskriver Kjell Hansson det mer som om det är rätt vanligt med 
observatörer och att man vid genomförande av rollspel skall vara medveten om att 
observatörer kan påverka spelet (Hansson, K, 1984, s 16 och 19). 
 
Någon som inom dramaområdet dock tog aktivt ställning för observatörer var Dorothy 
Heathcote, en av dramaområdets verkligt stora aktörer. I Wagners bok om Heathcote och 
hennes metoder omnämns att i hennes önskan att föra ut drama som metod bjöds observatörer 
medvetet in till vissa av dramasessionerna. ”Hennes favoritarbetssätt är att demonstrera med 
en grupp barn mitt i rummet medan vuxna elever sitter och auskulterar vid sidan om” 
(Wagner, 1993, s 22). 
 
John O`Toole är en annan stor aktör inom dramaområdet och i hans bok om processen i 
drama beskriver han den inom drama förekommande dubbelheten med att deltagare både 
spelar sin roll och är dramats egen publik samtidigt (O`Toole, 2006, s 148). Detta skulle 
innebära att deltagarna i rollspel inte kan undvika publik även om det inte finns några extra 
observatörer närvarande.  
 
I rollspelet som introduktion på akutmottagningen finns således både sjuksköterska och 
undersköterska som visserligen deltar, men som ändå också blir publik till AT läkarens 
deltagande. Jag som rollspelsledare utgör också i denna mening publik till dramat, även om 
jag också delvis deltar som ledare i roll. Mitt eget beslut att inte tillåta observatörer vid 
rollspelet har alltså både stöd i ovanstående uttryck i dramalitteraturen om att observatörer 
skulle kunna vara hämmande på deltagarnas spel, men samtidigt finns mycket som talar för att 
observatörer ändå existerar i själva spelet. Jag har heller inte funnit att de inom dramaområdet 
som representerar den negativa inställningen till observatörer ger några direkta hänvisningar 
till annan litteratur eller forskning som stöd för sina ställningstaganden. 
 
Intressant är att mycket av icke-dramaområdets litteratur inte ens tar upp observatörens vara 
eller inte vara. Johnson funderar dock på sin roll som observatör och hur mycket eller lite 
detta påverkat hennes studie (Johnson, 2004, s 83-86). Hon gör också en beskrivning av att 
studenterna för det mesta tenderade att glömma att hon som observatör fanns i rummet 
(Johnson, 2004, s 26). Hon beskriver också hur vanligt det var att observatörer fanns i 
simuleringsrummet. ”I had not originally envisioned the simulations as being attended by 
outsiders (except myself), but there was a nearly constant stream of visitors or guests at the 
simulator centre while I was there” (Johnson, 2004, s 82). 
 
I en artikel som faktiskt handlar om rollspel i medicinsk utbildning av Michael A. Simpson 
beskriver han det som att det är ”common practice” att ge dem i gruppen som blir utan roll 
observatörsroller, så att de inte ska ”slouch in the corner till their ’turn’” (Simpson, 1985, s 
78). Han kommenterar att rollspelarna möjligen initialt kan hämmas av observatörer, men att 
observatörer snabbt ignoreras (Simpson, 1985, s 79), vilket liknar den uppfattning som 
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Johnson ger uttryck för ovan. Intressant är att artikeln dyker upp som referenslitteratur i andra 
rollspelsartiklar inom medicin, men att den trots att den ger intryck av att beskriva rollspel 
som fenomen ändå tycks sakna egna referenser till dramavärlden som Bolton, Heathcote, 
O`Toole och liknande. 
 
I Tetel-Hanks artikel om drama i medicinsk utbildning beskrivs hur en grupp studenter i 
utbildning av samtalsmetodik träffar tränade skådespelare som intervjuas. En intervjuare per 
grupp samtalar med skådespelaren och resten av gruppen finns med som diskussionsgrupp vid 
pauser, men i övrigt kommer gruppen att utgöra observatörer i dessa rollspel (Tetel-Hanks, 
1993, s 109). I Meiers m fl artikel om hur simulationer kan förenkla steget mellan student till 
underläkare inom kirurgi omnämns att simulationerna utfördes gruppvis och att en 
underläkare per grupp var ansvarig för patientomhändertagandet och att de andra var 
behjälpliga om behov fanns (Meier m fl, 2005, s 138). Nikendeis m fl beskriver i sin artikel 
om hur rollspel vid teknisk träning påverkar teknikträning, att de utförde träningarna 
gruppvis. Grupperna bestod av en student som spelade läkare, en student som spelade patient 
och en student som spelade övervakande kollega, det vill säga en observatör med tillåtelse att 
prata/delvis delta i spelet (Nikendei m fl, 2007, s 957-958). Sammantaget ger dessa exempel 
en bild av hur vanligt det ändå är med observatörer i rollspel/simulationer inom det 
medicinska området. Ingen av artiklarna tar heller upp om huruvida observatörer påverkar 
spelet positivt eller negativt, utan underförstått kan jag ana att detta med observatörer är det 
normala och därav inga kommentarer om det. I Johnsons avhandling om simuleringar i 
läkarutbildningen tar hon till och med upp att avbrotten med gäster (observatörer) och 
sökningar på instruktörernas sökare kan ge en bättre lärsituation genom att simuleringarna får 
en tydligare verklighetsförankring i och med att simuleringarna inte isoleras från det vanliga 
arbetet som det är meningen att läkarstudenterna skall tränas till att utföra (Johnson, 2004, s 
139-140). 
 
 

4 Beskrivning av metod och process 
 

4.1 AT introduktionen på akutmottagningen  
AT läkarnas introduktion på akutmottagningens akutrum består av rollspel, genomgång av 
maskiner och andra hjälpmedel på akutrummet, på eller utpekande av viktiga delar av 
akutmottagningen såsom expedition, personaltoalett och personligt larm med mera.  
 
Dessa introduktionstillfällen är frivilliga. En av anledningarna till att introduktionstillfällena 
är frivilliga är att de av schematekniska orsaker för det mesta är förlagda till klockan 0700 och 
AT läkarens vanliga schemalagda dagtid startar först vid 0800. Tiden är dock givetvis 
arbetstid och instämpling i flextidssystemet sker som vanligt. Rollspelet och 
maskingenomgången tar ca 30 minuter vardera och AT läkaren och undertecknad är således 
färdiga till 0800, då det vanliga dagtidsarbetet startar.  
 
Vid rollspelet är förutom AT läkaren och undertecknad, även undersköterska (usk) och 
sjuksköterska (ssk) från akutmottagningen med som deltagare. Efter rollspelets reflektionsdel 
tackas undersköterskan och sjuksköterskan för deltagandet och vid efterföljande 
maskingenomgång är endast AT läkaren kvar på akutrummet tillsammans med undertecknad. 
Enstaka tillfällen har dock någon ur övrig personal befunnit sig på akutrummet samtidigt med 
maskingenomgången, dock inte för att delta i genomgången, utan för att utföra rutinarbetet 
såsom räknande och iordningsställande av mediciner, provtagningsvagn osv. 
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Enstaka tillfällen händer det att det vanliga arbetet med patientomhändertagande på 
akutmottagningen förhindrar antingen en eller båda av de övriga deltagarna (usk och ssk) och 
det har vid dessa tillfällen skett enbart maskingenomgång och nytt försök med rollspel har då 
gjorts vid nytt datum, då oftast förlagt till tidigast klockan 0730. Enstaka gånger har det gått 
att vända på ordningen, det vill säga maskingenomgången har då skett 0700 direkt följt av 
rollspel 0730 samma dag.  
 
Val av sjuksköterska och undersköterska som deltar i rollspelet sker av deras schemaläggare 
som numera markerar i deras schema ”utbildning” alternativ ”rollspel” och då anger starttid 
för deras deltagande (det vill säga oftast 0700). Datum väljs utifrån mitt önskemål att 
introduktionen skall ske så tidigt som möjligt i placeringen på det invärtesmedicinska blocket 
och att detta fungerar schematekniskt med bemanningen på akutmottagningen.  
  
4.1.1 Rollspel 
 
Material: 
1 dramaledare/”äldre” läkare 
1 AT läkare 
1 sjuksköterska 
1 undersköterska 
1 docka (bestående av kuddar och filtar) 
1 sjukhussäng 
1 akutrum akutmottagningen (inkl hela den vanliga utrustningen) (internmedicin) 
1 fingerat patientfall/utgångsmanus 
Flertal fingerade monitorutfall (dvs. i förväg målade skärmbilder att hänga på monitorn) 
1 andningsmask 
 

Utförande: 
1 Samling och ”inventering” av personer som skall medverka i själva rollspelet (ev studenter/ 
 praktikanter får endast närvara om de är studenter till någon av de medverkande ssk eller usk, så att 
 de blir aktiva deltagare i rollspelet, då personer med endast publik roll ej skall närvara). 
 
2 Tydlig information om vad rollspel är och inte är. Det är en avbildning av verkligheten, men det är 
 inte verkligheten, även om alla spelar sin egen roll utifrån hur det brukar vara. Det ger  möjlighet att 
 få träna och känna på, man kan avbryta och fråga under spelets gång. Det är inte en 
 kunskapskontroll, dramaledaren rapporterar inte resultatet någonstans. 
 

 3 En vädjan om att inte prata alltför mkt om själva patientfallet med andra, ty det finns inte så  många 
 varianter och då blir det inte lika roligt eller stimulerande för de som senare skall få spela. 

 
4 Genomförandet. Ett fingerat fall med en svårt akut sjuk patient i form av en docka gjord av filtar och 
 kuddar förlagd i en sjukhussäng tas emot efter en rapport av ambulanspersonal. AT läkaren tar 
 tillsammans med usk och ssk hand om patienten och utför de åtgärder som fallet  kräver. Utifrån vad 
 som görs med patienten erhålls parametrar (värden) i form av ljud, muntlig information och 
 färdigställda målade monitorbilder som tejpas upp på den riktiga monitorn. Vid behov går jag som 
 dramaledare in i roll som ambulanspersonal, patient, läkarkollega eller  anhörig. 
 
5 Avslut. 
 
6 Diskussion/reflektion över känslor, handläggning kontra verkligheten. 
 
7 Reflektion och möjlighet för ssk o usk att ge råd och tips inför den kommande verkligheten. 
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4.1.2 Maskingenomgång (Genomgång av de hjälpmedel som finns till förfogande på akutrummet) 
 
Material: 
1 dramaledare/”äldre” läkare 
1 AT läkare 
1 akutrum akutmottagningen (internmedicin) 
 
Utförande: 
1 Övervakningsapparat/monitor 

• Ratt för menyval 
• Möjlighet ställa in ”visa alla avledningar” o därmed funktionen av EKG utskrift 
• Möjlighet att ta BT (blodtryck) i intervall inkl hur startar detta 
• AT läkare uppmanas till eget försök att söka runt i menyerna 
• Standby 

 
2 Sug  

• Placering och antal 
• Hur startar 
• Sugkatetrar 

 
3 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) (maskin för att häva vätskeöverfyllnad i lungorna) 

• Placering 
• Vanliga frågor 

 
4 Defibrillator (elstötsmaskin vid hjärtstillestånd/rytmrubbning hjärtat) 

• Kontroll att utbildning givits 
• Snabbgenomgång 
• Fallgropar 

 
5 Akutvagnen (vid hjärtstillestånd, andningsstillestånd) 

• Lådornas ungefärliga innehåll 
• Intubation (med hjälp av plaströr göra fri luftväg för ev assisterad andning) 

 
6 Provtagningsvagnen (nålar, sprutor, blodprovsrör m.m.) 

• Placering 
• Placering av blodgassprutor 

 
7 Informationstavlorna på väggarna i akutrummet (lathundar) 

• AHLR schema (Avancerad Hjärt Lung Räddning) 
• Sepsis PM (blodförgiftning) 
• RLS skala (Reaction Level Scale, skala för hur djupt medvetslös patient är) 

 
8 Bokhyllan 

• Placering 
• Innehåll 

 
9 Datorn 

• Möjligheter 
• Fallgropar 

 
10 Intoxvagnen (vagn med utrustning för omhändertagande av förgiftningar) 

• Placering 
• Innehåll 
• Råd och tips 

 



C uppsats 
Dramakommunikation 3 (61-90hp/41-60p) 
ESI, Linköpings Universitet 
Jenny Persson 

23

4.1.3 Avslut 
Ytterligare reflektionsmöjlighet i enskildhet vad det gäller rollspelet och tankar inför det 
invärtesmedicinska blocket. 
 
4.1.4 Visning alt avcheckning av Viktiga platser på akutmottagningen: 
 
1 Numrering av rum på akutmottagningen 
 
2 Personaltoalett  
 
3 Medicinpulpeten 
 
4 Personligt larm 

• Placering 
• Nödvändighet 

 
5 Läkarexpedition internmedicin 
 
6 Personalrum inklusive kod till dörren 
 
4.2 Enkät 
4.2.1 Val av enkät 
Avsikten med denna studie är att utvärdera rollspelet, inklusive maskingenomgången, som 
metod i introduktion av AT läkares arbete på akutmottagningens akutrum. Studien är således 
en deskriptiv eller beskrivande studie (Carlsson, 1997, s 44-45). För att utvärdera vad AT 
läkarna tycker om introduktionen behöver de deltagande AT läkarna tillfrågas om sina 
upplevelser och då finns det intervju eller enkät att välja på som metod. 
 
Introduktionen som min studie skall utvärdera innefattar mig själv som deltagare både i form 
av rollspelsledare och som instruktör som visar hjälpmedlen i maskingenomgången. En 
intervjusituation med mig som frågeställare skulle således vara behäftad med stor risk att de 
intervjuade AT läkarna inte skulle känna sig bekväma med att framföra negativ kritik. Denna 
risk synes mig självklar, även om det enligt Bryman inte kunnat gå att dra fullständigt 
”hållbara slutsatser” när det gäller den forskning som bedrivits hittills angående intervjuarens 
påverkan på respondenternas svar (Bryman, 2007, s 141). Enkätformen erbjuder mig 
möjligheten att ställa frågorna utan att vara närvarande vid svarstillfället.  
 
4.2.2 Val av kombination av kvalitativ och kvantitativ studie 
Jag har valt att utföra studien som en kombination av kvalitativa och kvantitativa enkätfrågor. 
Detta val har jag gjort då jag tror mig kunna belysa frågeställningarna bättre på detta sätt, än 
om studien hade genomförts med en enkät bestående av enbart kvalitativa eller kvantitativa 
frågor. I enlighet med Hammersleys klassifikation av flerfaldig forskningsstrategi skall man 
alltså se de kvalitativa och kvantitativa delarna som komplement till varandra (Bryman, 2007, 
s 411 och s 418-419). 
 
Studiens syfte är ju att utvärdera introduktionen med rollspel och maskingenomgång. Det 
finns således en önskan om att få svar på vad AT läkarna har upplevt och vad de har lärt sig 
under rollspelet. Detta lämnas som öppna kvalitativa frågor till AT läkarna att besvara.  
 
Det finns också en önskan om att få svar på om de upplever att rollspelet och 
maskingenomgången är värdefullt att ha kvar i introduktionen på Medicinkliniken och detta 
kan ställas som slutna kvantitativa frågor med svarsalternativ. Svarsalternativens procentuella 
fördelning här är av stort intresse för att syftet med denna studie skall uppnås. 
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4.2.3 Val av grupp 
I enlighet med Bryman är urvalet av de tillfrågade ett icke-sannolikhetsurval. Urvalet är 
således inte slumpmässigt, eftersom jag har bestämt det själv (Bryman, 2007, s 99-119). 
 
Den tillfrågade gruppen är de AT läkare som de senaste 12 månaderna erbjudits introduktion 
med rollspel och maskingenomgång. Avgränsningen till de senaste 12 månaderna ger ett totalt 
antal av 25 stycken AT läkare, då 5 stycken AT läkare startar sitt invärtesmedicinska block 
var tredje månad och detta skett mars 2008, juni 2008, september 2008, december 2008 och 
mars 2009. Denna grupp om 25 stycken AT är samtidigt både en homogen och heterogen 
grupp. Homogen då alla är AT läkare och således har en hel del gemensamt med exempelvis 
utbildning, ålder och arbetsförhållande. Heterogen med tanke på att det är både män och 
kvinnor (14 kvinnor och 11 män) och att de kommer från olika delar av landet/världen och har 
olika utbildningsorter.  
 
Före dessa 25 stycken AT läkare har således cirka 50 stycken AT läkare genomgått 
introduktion med rollspel och maskingenomgång. Det bör således inte kunna betvivlas att jag 
som rollspelsledare har erhållit en viss rutin på hur rollspelet och maskingenomgången 
genomförs och att denna rutin bör kunna säkerställa en någorlunda likhet i min del av 
genomförandet när det gäller just dessa senaste 12 månaders introduktioner. 
 
Valet att inte ta med de AT läkare som erbjudits introduktionen före de senaste 12 månaderna 
har jag gjort utifrån att ju längre tid som passerar sedan introduktionstillfället desto svårare 
bör det vara att minnas vad som upplevts och vad man egentligen tycker (Jfr Bryman och 
minnesproblem vid frågor, 2007, s 168). Ett val att ta med gruppen före, det vill säga de som 
gjorde rollspel i december 2007 hade medfört att personer som redan är klara med hela AT 
tjänsten hade inkluderats. Jag har här antagit att det för de berörda kunde ha känts en aning 
inaktuellt att svara på kvalitativa frågor om något som skett så långt tillbaks. Däremot tror jag 
ändå att de som introducerats mars 2008, och som ännu inte slutfört sin AT tjänst, fortfarande 
kan tycka att det är aktuellt att få göra sin röst hörd i en utvärdering vars resultat blir till nytta 
för kommande AT läkare. Detta baserar jag även på att jag från de AT läkare som är i 
slutfasen av sin AT tjänst vid ett flertal tillfällen sett ett starkt intresse för att påverka 
utbildningars innehåll. 
 
4.2.4 Val av enkätdistribution 
Vid flertal tillfällen har jag förstått att AT läkarna tillhör den generation som tar för givet att 
datorn ingår i livet som en naturlig del. De söker ofta och gärna information på nätet och de 
har redan sedan tidigare skriftliga utvärderingsmöjligheter i Jönköping av AT block och AT 
tjänsten som helhet i form av nätbaserade frågeformulär. Nätbaserade frågeformulär ger en 
stor frihet i när och var respondenten vill svara. E-post distribution av nätsida och 
inloggningslösen erbjuder mig en snabb och smidig möjlighet att nå så många som möjligt av 
de berörda AT läkarna med erbjudandet att delta i enkäten. Detta då flertalet av de tänkta AT 
läkarna har slutat sin tjänstgöring på Medicinkliniken, men fortfarande finns kvar i sjukhusets 
e-post system, då de inte lämnat sin AT tjänst utan endast fortsatt till ny placering. 
 
4.2.5 Genomförande 
Enkäten är först utformad av mig och sedan överförd till enkätprogrammet EsMaker av 
Magnus Bågenholm, IT kontaktperson på Medicinkliniken, Jönköping. Antalet frågor i 
enkäten är 20. De redovisas under resultatredovisningen. I enkätprogrammet EsMaker kan 
man välja om en fråga skall vara obligatorisk eller icke obligatorisk. Alla de öppna kvalitativa 
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frågorna med fri svarstextruta är utförda som icke obligatoriska, utom en, vilket var ett 
misstag, se 5.2.12. De frågor som har svarsalternativ är obligatoriska, men har alla, utom två 
undantag, ett neutralt alternativ i svarsalternativen. Det neutrala svarsalternativet finns med 
som en möjlighet att låta bli att ta ställning till frågan. De två undantagen är de två första 
frågorna om kön och om antal månaders läkarjobb före rollspelet, där jag utgick ifrån att det 
inte kändes rimligt att ha ett så kallat neutralt svarsalternativ, då frågorna inte gällde åsikter. 
Valet att ha de öppna kvalitativa frågorna som icke obligatoriska är gjort utifrån att det är 
troligt att man som svarande kan vilja undvika att skriva långa svar (Bryman, 2007, s 147). 
Valet av att ha frågorna med svarsalternativ som obligatoriska är till en liten del ett 
enkätprogramtekniskt val, men till största delen en önskan om att öka svarsfrekvensen på 
vissa frågor som kanske är viktigare än andra som ”är rollspelet värdefullt att ha kvar i 
introduktionen på medicinkliniken?” (fråga 8).  
 
Utskick av e-post med information om enkäten (se bilaga 1) skedde måndagen den 23:e mars 
2009 och strax därefter samma dag skickades själva enkäten ut. Detta innebar att var och en i 
den utvalda AT läkargruppen fick e-post med en länk till websidan och ett personligt lösenord 
till websidan. Startdatum för enkätbesvarande var således 090323 och slutdatum var fastställt 
till 090412. Det vill säga gruppen av AT läkare hade då 3 veckor på sig att bestämma sig för 
att delta i studien och besvara enkäten. Ett påminnelse e-post skickades från enkätprogrammet 
090401.  
 
Tiden för enkätbesvarande är vald utifrån vetskap om att AT läkargruppen har oregelbundet 
arbetsschema och mycket möjligt kan ha ledigheter på en till två veckor eller nattjobb som 
medför att de önskar besvara eventuella e-post förfrågningar över huvud taget med viss 
fördröjning. Däremot är det inte så vanligt att AT läkare är ledig tre veckor i sträck utanför 
den vanliga semesterperioden. En tidsperiod om tre veckor bör således vara tillräcklig för att 
AT läkarna skall ha möjlighet att hinna ta ställning till deltagande och besvara enkäten. 
 
 

5 Resultat och analys 
 

5.1 Förklaringar till resultatdelens redovisning 
5.1.1 [xx] 
I samtliga citat från svarande AT läkare har jag valt att ersätta patientfallets diagnos med [xx] 
i de förekommande fall då den svarande AT läkaren skrivit själva diagnosen. Detta har jag 
gjort för att det är svårt att arbeta fram fingerade fall som sysselsätter alla deltagare. Det finns 
alltså endast ett sorts fall med små alternativa detaljer och detta patientfall används till alla 
rollspel. Vid varje rollspel sker en vädjan om att deltagarna inte skall prata om själva 
handläggningen med andra eftersom det i så fall inte blir lika roligt eller utmanande för de 
följande AT läkarna. Således väljer jag även i denna skriftliga redovisning av denna studie att 
utelämna patientfallets diagnos. I övrigt har jag inte korrigerat deras citat på något sätt, så 
eventuella felstavningar eller förkortningar presenteras så som de är författade utan ändringar. 
 
5.2 Enkätens resultat 
Av tjugofem tillfrågade inkom svar från fjorton stycken fördelat på sju kvinnor och sju män. 
Svarsfrekvensen blir således endast 56 %. I enlighet med den av Bryman redovisade 
kategoriseringen av enkätsvarsfrekvens gjord av Mangione är detta ”knappt 
godkänt”(Bryman, 2007, s 148). Bortfallet är helt klart stort.  
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5.2.1 Fråga 1: Kvinna/man 
En obligatorisk svarsalternativfråga, utan neutralt svarsalternativ.  
 
Kön Antal % 
A. Kvinna 7 50 
B. Man 7 50 
Total 14 100 
 
Frågan finns med för att om möjligt se en könsskillnad i svar på de övriga frågorna. Svaren på 
de övriga frågorna skiljer sig dock inte mellan könen, förutom i frågan om hur de ställer sig 
till observatörer där något fler kvinnor än män svarat att de inte vill ha observatörer (se fråga 
19). 
 
5.2.2 Fråga 2: Antal månaders läkarjobb före rollspelet: 
En obligatorisk svarsalternativfråga, utan neutralt svarsalternativ, där svarsalternativen och 
svaren redovisas i nedanstående tabell. 
 
Antal månader Antal % 
A. 0 mån 0 0 
B. 1 mån 0 0 
C. 2 mån 1 7,1 
D. 3 mån 1 7,1 
E. 4 mån 0 0 
F. 5 mån 2 14,3 
G. 6 mån 3 21,4 
H. 7-12 mån 6 42,9 
I. > 12 mån 1 7,1 
Total 14 100 
 
Frågan ställdes för att se om skillnader i svar på övriga frågor kunde ha något samband med 
hur mycket erfarenhet från läkaryrket som fanns hos de svarande. Någon sådan skillnad har ej 
kunnat detekteras. 
 
5.2.3 Fråga 3: Vad upplevde du under rollspelet? 
En icke obligatorisk kvalitativ fråga som alla fjorton svarande har svarat på.  
 
Tanken med frågan har från början varit en i vid mening önskan att få veta lite om vad AT 
läkarna upplevt i samband med själva spelet. Utifrån svaren kan jag förstå att frågan inte bara 
uppfattats som en fråga om upplevelser av känslor utan även mer konkret vad som skedde i 
rollspelet och i akutrummet inklusive det fingerade patientfallet. Om jag bara hade varit ute 
efter känslor hade en underrubrik med föreslagna exempel på känslor som glädje, stress, 
obehag möjligen kunnat hjälpa. Det hade dock inte varit en öppen kvalitativ fråga utan en 
sluten kvalitativ fråga. Jag hade då gått miste om de fria svaren och jag tror inte att detta hade 
varit till någon nytta alls för studien. En svarande ger även uttryck för att det inte är helt 
enkelt att förstå frågan, men har ändå berättat om känslor: ”Förstår inte riktigt frågan? Jag 
tyckte rollspelet var väldigt positivt. Var skräckslagen inför akuten innan, och var väl iof det 
även efter, men det kändes lite bättre när man åtminstone hade varit inne på akutrummet”.  
 
I övrigt är det en ganska samstämmig bild av att det varit en bra möjlighet att träna 
omhändertagande av svårt sjuk patient under lugna omständigheter och att bekanta sig med 
personal och miljö:  
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• ”Ett tillfälle att i ett icke skarpt läge få öva handläggning av en svårt sjuk patient” 
• ”samspel med sjuksköterska och övrig vårdpersonal” 
• ”Jag tyckte att det var en bra introduktion till akutrummet och arbetssättet där” 
• ”Bra att bekanta sig framför allt med utrustningen på akutrummet!” 
• ”en medicinsk genomgång av akutsituation” 
• ”bra att få träna en akut situation” 
• ”Hantering av ett [xx]fall” 
• ”GEnomgång av akutrummet och en simulerad pat” 

 
Av känslor framkommer upplevelse av stress, till viss del relaterat till spelet och att det kan 
vara ”krystat” eller inte helt verklighetstroget, men också att det varit bra och trevligt: 
 

• ”Viss stress men som helhet enkel och bra utbildning” 
• ”Glädje, osäkerhet” 
• ”lättare stress, svårare att tolka information som man i vanliga fall får visuellt men 

som nu gav muntligt” 
• ”Trevligt, bra med feedback samtidigt som man fattar beslut. Dock inte riktigt 

verklighetstroget med det blir ju vad man gör det till” 
• ”Sen är det ju självklart att alla inte är skådistalanger från födseln, vilket kan göra det 

hela lite "krystat".” 
• ”Var lite speciellt eftersom man var tvungen att ge ordinationer till ssk och usk om 

saker som annars sker automatiskt” 
 

 
5.2.4 Fråga 4: Vad lärde du dig under rollspelet? 
En icke obligatorisk kvalitativ fråga. Tretton av fjorton svarande har valt att besvara den.  
 
Av svaren framkommer att AT läkarna har lärt sig konkreta delar av handläggning, hur 
upplägg av arbetet kan utföras, av rutinerna och hur lokalen fungerar: 
 

• ”Grovt om handläggning av den aktuella sjukdomen” 
• ”Vilka rutiner som finns när det gäller handläggandet av [xx]” 

 
• ”Lite ordinationsgång, vad som förväntas bedömas av mej” 
• ”Logistik/vem gör vad och att hantera viss utrustning” 
• ”Lärde mig också lite om vad man ska tänka på och hur man ska lägga upp arbetet 

inne på akutrummet” 
 

• ”vad som finns på akutrummet och lite om hur samspelet med andra 
personalkategorier fungerar där inne” 

• ”vart saker kan återfinnas.” 
• ”Praktiska saker som apparatur och "lathundar" på väggarna” 
• ”Lärde känna akutrummet och lite kring flödet kring svårt sjuk patient” 

 
Det finns även en kommentar som beskriver upptäckt av egna medhavda kunskaper (i övrigt 
finns en specifik fråga om detta, se fråga 18): 
 

• ”Att jag själv kunde mer än jag trodde... Det var ju positivt” 
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5.2.5 Fråga 5: Vilka alternativa sätt finns att lära sig samma sak? 
En icke obligatorisk kvalitativ följdfråga till fråga 4, samma tretton personer som svarat på 
fråga 4 har svarat på denna fråga.  
 
Ur svaren framklingar fyra kategorier av alternativ till rollspel som metod att lära sig det de 
under fråga 4 besvarat att de lärt sig: verkligheten/vanligt arbete, föreläsning, litteratur/PM, 
gruppövning. 
 
Exempel: 
 

• ”Ta en riktigt patient istället” 
• ”Verkligheten” 

 
• ”Föreläsning, förevisning eller att jobba direkt” 
• ”Föreläsning.” 

 
• ”Läsa litteratur och öva  själv” 

 
• ”interaktiv gruppövning?” 
• ”"Case" av flera olika akuta fall där man går igenom akut handläggning på 

akutrummet” 
 

Två föregår även nästa fråga genom att ge exempel, men samtidigt välja bort det: 
 

• ”Rundvandring / går ej” 
• ”Vissa delar kanske genom information men klart sämre och vissa delar ej möjligt.” 

 
5.2.6 Fråga 6: Vilket sätt föredrar du? 
Fråga 6 är en icke obligatorisk följdfråga till fråga 5. Det är samma tretton personer som 
svarat på både fråga 5 och 6 och svaren på fråga 6 följer logiskt av svaren på fråga 5 i alla 
tretton fallen.  
 
Sju av tretton föredrar rollspel som lärometod. Tre av tretton besvarar fråga 6 med att välja 
både rollspel och det egna föreslagna alternativet (vilket i dessa fall är case, medicinska PM 
och att jobba direkt). Tio av tretton (77 %) svarar alltså att rollspelet är en metod som i sig är 
möjligt att föredra som lärometod för att lära sig det som de i fråga 4 uppgivit att de lärt sig. 
 
Några ger kommentarer till sina val och/eller till rollspel som metod: 
 

• ”Jag hade inte velat ta en riktig patient själv, men däremot att ta en under 
handledning av primärjouren hade inte varit så dumt. Nu blir det mer att 
primärjouren tar patienten själv de första gångerna och sen tar jag dom själv” 

• ”rollspel är ett intimt och förtroendeskapande medel att skapa introduktion” 
• ”Rollspel. Att kombinera flera inlärningssätt måste vara det optimala” 
• ”Viss träning undanröjer en del frågetecken som i ett skarpt läge förmodlingen 

minskar stressen något. Ofta är en övning bra på att väcka frågor hos en själv och 
man reflekterar över sitt handlande” 
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En av de svarande AT läkarna ger uttryck för en viss tveksamhet till rollspelet:  
 

• ”Ensam på akutrummet men handledare tror jag. Kanske inte nödvändigt att 
sköterskorna är med?”  

 
5.2.7 Fråga 7: Hur upplevde du reflektionen/avslutningen av själva rollspelsdelen? 
Tolv av fjorton har valt att besvara denna icke obligatoriska kvalitativa fråga. Två av de 
svarande svarar att de inte minns avslutningen, men de övriga är i övervägande del positiva 
även om det är mycket kortfattade svarskommentarer över lag: 
  

• ”Bra och intressant” 
• ”Givande” 
• ”En dylik övning bör ju alltid utvärderas. En möjlighet som ju sällan bjuds i det 

vardagliga arbetet.” 
• ”Konkret” 
• ”Det var bra” 
• ”Bra” 
• ”Viktig, utan den är det ju meningslöst” 
• ”Lite bråttom pga att andra ville in i akutrummet. Annars bra, fick ingen feedback 

från övriga pers kategorier” 
• ”det bästa och kanske viktigaste” 
• ”Bra.” 

 
5.2.8 Fråga 8: Är rollspelet värdefullt att ha kvar i introduktionen på medicinkliniken? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell. 
 
Svar fråga 8 Antal % 
A. Ja 14 100 
B. Nej 0 0 
C. Vet ej 0 0 
Total 14 100 
 
5.2.9 Fråga 9: Varför - Kommentera gärna 
En icke obligatorisk kvalitativ följdfråga till fråga 8. Elva av fjorton har valt att besvara 
frågan. Kommentarerna handlar logiskt endast om varför det är värdefullt att ha kvar 
rollspelet, då alla svarade ja på fråga 8. 
 
Kommentarerna handlar mycket om att det är bra att få lära känna akutrummet, att det är 
roligt och värdefullt att få praktisk undervisning och att rollspelet lämpar sig extra väl för dem 
som är helt nya på sjukhuset eller känner sig stressade inför akutmottagningsarbetet: 
 

• ”Det är väldigt skönt att få ha sett akutrummet innan det är dags att stå där på riktigt” 
• ”Bra tillfälle att få känna på akutrummet och samtidigt få feedback” 
• ”Framför allt lite om rutinerna på akuten och [xx]” 
• ”Ett enkelt men bra sätt att bekanta sig med akuten” 

 
• ”En av de få gånger man faktiskt får praktisk undervisning” 
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• ”Praktisk utbildning är det som jag personligen lär mig mest på. Speciellt om man har 
en bra teoretisk bakgrund att luta sig på” 

• ”Jag tycker om  den typen av "alternativt" lärande. Om man aldrig jobbat på 
medicinakut tidigare så är det värdefullt att få "leka" i akutrummet innan det blir 
skarpt läge” 

 
• ”Övningen ger en effektiv introduktion och gjuter mod i darriga AT-läkare” 
• ”jag som var helt ovan vid akutsituationer kunde överkomma en del av den "ovisshet" 

man hade inför akutsituationer” 
• ”Viktigt ffa för dem som är helt nya på akuten (första blocket)” 

 
5.2.10 Fråga 10: Har du några förändringsförslag? 
En icke obligatorisk kvalitativ fråga med kommentarer från tio av fjorton svarande.  
 
Två svarar ”Nej” och en kommenterar att maskingenomgången inte var så givande och samma 
person väljer också logiskt att i fråga 11 svara nej på om maskingenomgången är värdefull att 
ha kvar i introduktionen, se fråga 11.  
 
Någon har ett konkret förslag:  
 

• ”Riktig docka istället för kuddar kanske...” 
 
Andra kommentarer handlar om att den övriga personalen är viktig och önskan av ännu mer 
realism i spelet: 
 

• ”Dock är det värdefullt att övningen sker tillsammans med personal som faktiskt 
jobbar på akuten” 

• ”Att den övriga personalen blir med aktiv under rollspelet, då det är så det går till i 
verkligheten.” 

• ”Varit med om NCAP inom neonatologin. Vore bra med något liknande dvs mer 
realistiskt då även kunskapsinlärningen blir en viktig del. Kräver dock mer resurser 
och är kanske inte möjligt som intro men isf kanske senare under medicinhalvåret”. 

 
En uttrycker ett önskemål att rollspelet borde vara förlagt i början av alla underläkartjänster 
på medicinkliniken: 
 

• ”Jag gjorde mitt rollspel först när jag arbetat på klinikenm under några månader. Det 
hade varit mer meningsfullt att ha det för alla nya vik.läkare än bara AT-läkare för då 
har man ju redan fått uppleva första gången på egen hand” 

 
5.2.11 Fråga 11: Är maskingenomgången värdefull att ha kvar i introduktionen på 
medicinkliniken? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell.  
 
Svar fråga 11 Antal % 
A. Ja 12 85,7 
B. Nej 2 14,3 
C. Vet ej 0 0 
Total 14 100 
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Således svarar övervägande delen av de svarande ja på denna fråga, men två svarar nej, var 
god se även kommentarerna under fråga 12. 
 
5.2.12 Fråga 12: Varför - Kommentera gärna 
Detta är en kvalitativ följdfråga till fråga 11. Av misstag råkade denna fråga bli en 
obligatorisk fråga, trots att det skulle ha varit en icke obligatorisk som övriga kvalitativa 
kommentarsfrågor. Ingen har kommenterat detta och en person har tagit sig förbi problemet 
genom att ”skriva” ett streck (”-”) i rutan så att enkätprogrammet registrerade ett svar. 
 
De två som inte tycker att maskingenomgången är värdefull att ha kvar i introduktionen 
kommenterar detta så här:  
 

• ”Infromation overflow” 
• ”Det känns inte som att jag kommer att manöverera apparaturen” 

 
Resterande kommentarer handlar alltså om varför det är värdefullt att ha kvar 
maskingenomgången i introduktionen och de liknar varandra till stor del: 
 

• ”viktigt att kunna våra arbetsredskap” 
• ”Det ökar tryggheten i arbetet ” 
• ”Den är nästan det viktigaste tycker jag! Skapar en känsla av trygghet och att man vet 

vad som finns där.” 
• ”Jag hade också gärna haft mer praktiskta övningar, typ ventrikelsköljning och så, 

men det är kanske svårt att ordna..” [ventrikelsköljning är att med slang skölja magsäcken vid t 
ex förgiftningar]. 

• ”Viktigt att kunna maskinerna på akuten. Jag kunde inte detta innan” 
• ”Maskiner ser olika ut; självklart ska man ha ett hum om hur maskinerna här funkar” 
• ”Har inte sett alla maskiner, det kan skilja från sjukhus till sjukhus” 
• ”vi måste kunna hantera den” 
• ”Man behöver friska upp minnet när det gäller maskiner...” 
• ”åtminstonde kort intro” 
• ”Det är alltid bra att vara komfortabel med sina arbetsredskap” 

 
5.2.13 Fråga 13: Bör maskingenomgången ske före rollspelet? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell.  
 
Svar fråga 13 Antal % 
A. Ja 6 42,9 
B. Nej 0 0 
C. Spelar ingen roll 8 57,1 
Total 14 100 
 
Frågan är ställd utifrån funderingen om huruvida man som AT läkare kan ha tyckt att 
ordningen i introduktionen med rollspelet först och maskingenomgången därefter kommer i 
fel ordning. Exempelvis skulle man kunna tycka att man ville ha koll på maskinerna innan 
spelet börjar, där några av maskinerna kan tänkas användas i spelet. 
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Ingen av de svarande har valt alternativet ”nej”. Åtta har valt att besvara frågan med ”spelar 
ingen roll”, vilket antingen betyder just det, eller är ett sätt att i en obligatorisk fråga slippa ta 
ställning. De två svarande som i fråga 11 inte vill ha kvar maskingenomgången i 
introduktionen har följdriktigt också svarat just ”spelar ingen roll”. Resten önskar få 
maskingenomgången före rollspelet.  
 
5.2.14 Fråga 14: Vad tycker du om att rollspelet utförs i det riktiga akutrummet? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell. 
 
Svar fråga 14 Antal % 
A. Mycket bra 11 78,6 
B. Bra 3 21,4 
C. Varken bra eller dålig 0 0 
D. Dåligt 0 0 
E. Mycket dåligt 0 0 
Total 14 100 
 
Frågan är ställd utifrån min grundtanke att rollspelet skall vara en introduktion för AT läkarna 
inför arbetet på akutrummet på akutmottagningen. Det är av största vikt att få veta om även 
AT läkarna tycker att det är viktigt att vara i det riktiga akutrummet för att fortsätta att 
motivera varför vi behöver träna där och inte i vilket rum som helst. Alla de svarande har valt 
att besvara frågan med ”bra” eller ”mycket bra”. 
 
5.2.15 Fråga 15: Hur upplever du dockan med filtar och kuddar? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell. Till denna fråga finns en möjlighet att i fritextruta 
kommentera svaret/frågan, med uppmaningen ”Kommentera gärna”. 
 
Svar fråga 15 Antal % 
A. Tillräckligt realistisk för 
rollspelet 7 50 

B. Varken realistisk eller 
olämplig 6 42,9 

C. Olämplig 1 7,1 
Total 14 100 
 
Frågan är ställd utifrån undertecknads vetskap om att dockan är av lägsta teknologiska grad, 
eller som någon annan än de svarande kommenterat som ”unplugged”.  
 
Hälften av de svarande finner denna dockvariant med kuddar och filtar tillräckligt realistisk 
för rollspelet. En finner dockan olämplig och ger även kommentaren: ”Vore bättre med en 
mänsklig docka”. Resten av de svarande har valt alternativet ”varken realistisk eller 
olämplig”. 
 
I fritextkommentarerna finns endast tre svar, och förutom den redan ovan angivna 
kommentaren finns två som valt att kommentera sina val av ”varken realistisk eller olämplig”: 
 

• ”spelar ingen roll om det är en gris, ko, kudde eller levande person. det viktiga är 
genomgången”  

• ”något mer realistisk är naturligtvis att föredra men fungerade förvånansvärt väl”. 
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5.2.16 Fråga 16: Hur realistiskt upplever du att rollspelets händelseförlopp är? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell. 
 
Svar fråga 16 Antal % 
A. Mycket realistiskt 1 7,1 
B. Realistiskt 11 78,6 
C. Varken realistiskt eller 
orealistiskt 2 14,3 

D. Orealistiskt 0 0 
E. Mycket orealistiskt 0 0 
Total 14 100 
 
Således är det endast två som väljer alternativet ”varken realistisk eller orealistisk”, resterande 
svar är positiva till realismen, även om endast en svarar ”mycket realistiskt”. 
 
5.2.17 Fråga 17: Vad gav rollspelet dig för bild av arbetet på akutmottagningen? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell. 
 
Svar fråga 17 Antal % 
A. Mycket positiv 1 7,1 
B. Positiv 10 71,4 
C. Neutral 3 21,4 
D. Negativ 0 0 
E. Mycket negativ 0 0 
Total 14 100 
 
Ingen av de svarande AT läkarna har fått en negativ bild av arbetet på akutmottagningen.  
 
Den person som anger att bilden av arbetet på akutmottagningen blivit mycket positiv av 
rollspelet har under fråga 9 (varför är rollspelet värdefullt att ha kvar i introduktionen) svarat: 
 

• ”jag som var helt ovan vid akutsituationer kunde överkomma en del av den "ovisshet" 
man hade inför akutsituationer”  

 
5.2.18 Fråga 18: Vad gav rollspelet dig för bild av dina egna kunskaper? 
En obligatorisk kvantitativ sluten fråga med svarsalternativ, där svarsalternativen och svaren 
redovisas i nedanstående tabell. 
 
Svar fråga 18 Antal % 
A. Mycket positiv 2 14,3 
B. Positiv 11 78,6 
C. Neutral 1 7,1 
D. Negativ 0 0 
E. Mycket negativ 0 0 
Total 14 100 
 
Ingen har fått en negativ bild av sina kunskaper av att delta i rollspelet, endast en har fått en 
neutral bild (eller valt att avstå att svara genom att välja mittalternativet på en obligatorisk 
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fråga) och resten en positiv bild, varav två (en kvinna och en man) till och med en mycket 
positiv bild.  
  
5.2.19 Fråga 19: Hur ställer du dig till om det skulle finnas observatörer på plats under 
rollspelet? 
En fråga med underrubrik med ”(ex studenter, andra kollegor, övrig personal, intresserade 
dramalärare)”. Underrubriken finns där som en förklaring på vad som skulle kunna vara en 
observatör, och som en hjälp med vad jag faktiskt är ute efter att få veta, finns det skillnader i 
vad för observatörer de kan tänka sig eller spelar det ingen roll?  
 
Frågan är en frivillig kvalitativ fråga med fritext. Alla svaranden har valt att besvara frågan.  
 
Sex svar är negativa till observatörer: 
  

• ”Jag hade upplevt det som ganska jobbigt. Hade känts som man hade mer press då 
att göra bra ifrån sig och det hade blivit mer stressigt” 

• ”Nej. Det tycker jag inte är bra. Då detta är ett tillfälle att lära sig och utvecklas 
måste man ha en så trygg och lugn miljö som möjligt. Jag tror att observatörer bara 
skulle tillföra att man känner sig otrygg och rädd för att göra fel” 

• ”Negativ.” 
• ”Det skulle absolut inte vara bra tycker jag. Det är som sagt ett av de få tillfällen där 

man får lära sig utan att bli observerad eller bedömd. Om studenter ska vara med 
kan de väl själva prova isåfall?” 

• ”Tycker inte att detta skulle vara bra.” 
• ”möjligtvis dramalärare, i övriga fall förlorar man den prestigelöshet som finns med 

under introduktionen, man skulle känna sig medicinskt granskad vilket skulle vara 
olycklig vid en introduktion”.  

 
Två svar är negativa med tvekan: 
 

• ”Vet ej. Kanske skapar det en "onödig" stress” 
• ”kan nog kännas lite mer stressande men varför inte?” 

 
 Ett svar ger uttryck för att det vore ok med en observatör men ej flera: 
  

• ”Det räcker med en observatör, de övriga som är med ska vara aktiva”. 
 
Fyra svar är positiva till observatörer:  
 

• ”Ju fler som analyserar desto bättre” 
• ”bara bra” 
• ”Helt ok för mig” 
• ”ok” 

 
Ett svar ger uttryck för en positiv inställning till observatörer men föreslår samtidigt en 
variant där flera AT läkare är på plats samtidigt och får var sitt scenario/rollspel: 
 

• ”Man kan ju vara några kollegor samtidigt där var och en får ett scenario”.  
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Sammanfattat är nio svar (64 %) negativa eller tveksamma till observatörer, fem svar (36%) 
positiva till observatörer. En mycket svag könsskillnad kan anas i svaren i denna fråga där fler 
kvinnor än män tydligt har svarat att de inte vill ha observatörer.  
 
5.2.20 Fråga 20: Eventuella övriga kommentarer: 
En icke obligatorisk fråga eller fritextmöjlighet att kommentera rollspel, frågeformulär eller 
vad de så önskar, ingen underrubrik skriven. Fem av fjorton svarande har valt att lämna 
kommentar. 
 
I sin helhet endast positiva kommentarer, men även synpunkt igen om att resterande personals 
deltagande i rollspelet upplevs som en viktig del av rollspelets upplevelse: 
 

• ”Jag tycker det är en bra sak som bör behållas och kan utvecklas. 
Under kir/ort/anestesi har man ju en trauma-utbildning med rollspelsscenarion t.ex. 
Positivt att öva lite kring medicinpatienter också” 

• ”Kul med pedagogiska initiativ!” 
• ”Det är nog bra att själva rollspelet är frivilligt. Däremot kan jag tycka att alla borde 

ha obligatorisk introduceras till akutrummets apparatur, lite av akutpersonalens 
arbetsfördelning etc.” 

• ”Tack till Jenny Persson” 
• ”Bra om medverkande personal från akuten får info om hur viktig deras deltagande 

är, med ändrad inställning kan kanske "skådespelet" bli mer engagerat och rollspelets 
effekt/vinst blir större” 

 
 

6 Diskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att utföra en utvärdering av introduktionen med rollspel och 
maskingenomgång på akutmottagningens akutrum vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 
Med hjälp av en nätbaserad enkät till de tjugofem AT läkare som erbjudits att delta i denna 
introduktion det senaste året har jag erhållit svar från fjorton av dem. Svarsfrekvensen är 
något låg (56 %) och enligt ovan angivna kriterier skulle enkäten bara nå en ”knappt 
godkänd” gräns. Ett enda svar till hade medfört en svarsfrekvens på 60 % och enkäten hade då 
nått ”acceptabel” nivå (Mangiones kategoriseringar av svarsfrekvenser, Bryman, 2007, s 148). 
Jag kan inte riktigt tycka att Mangiones kategorier är fullt relevanta vid enkäter som från 
början rör så få som tjugofem personer, där svarsfrekvensens nivåer kommer att påverkas 
stort av enstaka personers medverkan. Dessutom är svarsfrekvensen inte särdeles mycket 
lägre än vid jämförbara enkätstudier av Meier m fl (elva personer/65 %) (Meier m fl, 2004, s 
138) och Nikendei m fl (60 %) (Nikendei m fl, 2005, s 122). Jag kan bara konstatera att 
svarsfrekvensen är något låg, och att detta kan ha påverkat resultaten.  
 
Orsaker till bortfallet skulle kunna vara en negativ bild av introduktionen, en negativ bild av 
mig som person (och därmed en ovilja att hjälpa mig med en studie) eller en allmänt negativ 
inställning till enkäter. En annan tänkbar orsak är att det främst är de som genomgått 
introduktionen nyligen som är intresserade av att svara på enkäten. Mina antaganden ovan 
angående att även de som genomgick introduktionen för ett år sedan skulle vara intresserade 
av att besvara enkäten, skulle då vara felaktiga. Tyvärr kommer jag inte att kunna redovisa 
hur det förhåller sig med detta, ty för att göra de svarande helt anonyma har vi i EsMaker 
programmet inte möjlighet att kontrollera vem av de tillfrågade som svarat eller inte svarat. 
Detta visste jag inte om när jag tillverkade frågorna, ty då hade jag kunnat lägga in en sådan 
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fråga i början där de hade fått svara på när de startat AT tjänsten och inte enbart frågat om hur 
lång tid de arbetat som läkare före rollspelet. Detta är något att tänka på vid eventuella 
uppföljande enkätbaserade utvärderingar av kommande introduktioner.  
 
Att bortfallet bara skulle bestå av de AT läkare som inte gillat introduktionen känns inte 
rimligt. AT läkarna framför gärna kritik genom sina representanter i det så kallade AT rådet, 
för att förbättra arbetsförhållanden och utbildningar. Om alla 11 som inte besvarat enkäten 
skulle ha en negativ inställning är det svårt att förstå varför ingen av dem med negativ 
upplevelse av introduktionen valde att ta tillfället i akt att göra sin röst hörd i en anonym 
nätbaserad enkät. Det sammanfattande resultatet av de 14 AT läkare som valt att besvara 
enkäten är nämligen att de alla har en positiv inställning till rollspelet och introduktionen (se 
svar på fråga 8, 9, 16, 17 och 18). Jag tror således inte att bortfallet endast består av dem som 
upplevt introduktionen negativt, men om så ändå vore fallet, så har alltså 56 % av det senaste 
årets AT läkare som genomgått introduktionen med rollspel upplevt det i sin helhet som 
positivt och värdefullt att ha kvar för kommande AT läkare. Introduktionen som sådan är 
dessutom frivillig och eftersom AT läkarna som grupp har möjlighet att berätta och varna 
varandra för att genomgå denna frivilliga introduktion utgår jag från att deltagandets frekvens 
skulle ha sjunkit under åren som introduktionen erbjudits om det verkligen förelåg en så stor 
negativ andel som 44 %. (Under åren från 2005 till nu, är det bara två som avstått 
introduktionen.) Fullständigt säker kan jag givetvis inte vara, men jag tänker i resterande 
slutledning utgå ifrån att de som svarat ändå på sätt och vis är en relativt representativ grupp 
AT läkare.  
 
Könsfördelningen bland de svarande AT läkarna är så jämnt fördelat det kan bli, 50 % i 
vardera kategori. Utgångsläget var också det relativt jämnt, 14 kvinnor (56 %) och 11 män (44 
%) var tillfrågade. Utfallet torde med avseende på detta anses som representativt för gruppen 
tillfrågade, även om man kan konstatera att en liten högre andel av de tillfrågade männen (63 
%) valt att besvara enkäten jämfört med de tillfrågade kvinnorna (50 %). Någon skillnad 
mellan könen vad det gäller svaren i övriga frågor har inte kunnat påvisas. Det enda 
undantaget är frågan om hur de ställer sig till observatörer, där något fler kvinnor än män 
svarat att de inte vill ha observatörer (se fråga 19), men det låga totala antalet svarande torde 
omöjliggöra någon större betydelse av denna lätta könsskillnad. 
 
Frågan om antalet månader i läkaryrket före rollspelet, fråga 2, är ställd utifrån en tankegång 
att det kunde finnas ett samband med hur lång yrkeserfarenhet man hade och upplevelsen av 
rollspelet. Något sådant samband kan inte urskiljas och min slutsats är att så här små 
skillnader i yrkeserfarenhet inte utgör någon skillnad i hur man upplever rollspelet. 
  
I den följande delen av slutledning och diskussion försöker jag hålla mig till uppsatsens 
frågeställningar (1.4.2), vilka nedan återges med fet stil. 
 
Vad har AT läkarna upplevt under rollspelet? Uppfylls syftet med rollspelet, får de en 
positiv bild av akutrummet och sina kunskaper? 
Svaret på dessa frågeställningar tycker jag mig hitta i svaren till fråga 3, 7, 8, 9, 17 och 18.  
 
I fråga 3 har de svarande själva fått ge uttryck för vad de upplevt under rollspelet. De har 
svarat att de upplevt rollspelet som en bra träningssituation i omhändertagande av svårt sjuk 
patient under lugna förhållanden och att de fått lära känna miljön i akutrummet och personal 
på akutmottagningen . I deras fria svar återfinns även upplevelse av viss stress, att rollspelet 



C uppsats 
Dramakommunikation 3 (61-90hp/41-60p) 
ESI, Linköpings Universitet 
Jenny Persson 

37

inte är helt verklighetstroget och därigenom risk för att det blir ”krystat” men att rollspelet 
ändå varit positivt.  
 
En anledning till att jag erbjuder introduktion med rollspel är att personer i början av sin 
yrkeskarriär kan vara i behov att få lära känna miljöer förknippade med stress så att risken för 
det som Faurfelt och Wichmann-Hansen kallar för ”praktikchock” minskas (Faurfelt & 
Wichmann-Hansen, 2003, s 13). Jag tycker att jag redan i svaren till fråga 3 återfinner svar 
som beskriver just detta: ”Var skräckslagen inför akuten innan, och var väl iof det även efter, 
men det kändes lite bättre när man åtminstone hade varit inne på akutrummet” och ”Bra att 
bekanta sig framför allt med utrustningen på akutrummet! När man väl sedan ska stå där 
ensam är det skönt att ha sett hur man sätter på tex sugen och hur monitorerna fungerar”. 
Introduktionen med rollspelet är givetvis inte heltäckande eller någon garanti för att 
praktikchocken inte skulle uppstå ändå. Jag kan dock knappast bli annat än glad över att några 
AT läkare tycks ha fått en något mindre stress inför arbetet på akutmottagningen genom att de 
deltagit i introduktionen med rollspel. Rollspelet som erbjuds i introduktionen är av hög 
struktur, med en i förväg fast struktur kring vad det skall handla om och rollfördelning. Detta 
kan givetvis bidra till AT läkarnas positiva uttalanden om rollspelet i enlighet med vad 
exempelvis Kjell Hansson nämner om att hög struktur oftast är mindre stressande för 
deltagarna (Hansson, K, 1984, s 4). Detta är i så fall inget jag har för avsikt att ändra på. Jag 
har ju ingen som helst avsikt att öka stressen för de deltagande AT läkarna.  
 
Vidare har jag i svaren till fråga 8 och 9 ytterligare argument som stöder teorin om att 
rollspelet i sig minskar stressen. Förutom att alla fjorton svarande finner att rollspelet är 
värdefullt att ha kvar i introduktionen (fråga 8), skriver de i fråga 9 om varför de vill ha det 
kvar, och där återfinner jag svar som: ”jag som var helt ovan vid akutsituationer kunde 
överkomma en del av den "ovisshet" man hade inför akutsituationer”, ”Om man aldrig jobbat 
på medicinakut tidigare så är det värdefullt att få "leka" i akutrummet innan det blir skarpt 
läge” och ”Övningen ger en effektiv introduktion och gjuter mod i darriga AT-läkare”. Dessa 
svar kan även relateras till det som Faurfelt och Wichmann-Hansen tar upp om övergången 
från att vara student till att vara arbetande läkare utifrån att studietiden dominerats av 
skriftspråket och arbetslivets vidareutbildning domineras av talspråket (Faurfelt & 
Wichmann-Hansen, 2007, s 9-13) och kanske ännu mer illustreras detta av ett annat svar på 
fråga 9: ”Praktisk utbildning är det som jag personligen lär mig mest på. Speciellt om man 
har en bra teoretisk bakgrund att luta sig på”. Detta med att rollspel/drama kan underlätta 
övergången mellan studietid och yrkesliv framkommer även i Margret Lepps avhandling 
Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt, där de tillfrågade 
sjuksköterskestuderande har svarat att de upplevt att dramamöjligheten har underlättat inför 
deras kommande yrkesliv (Lepp, 1998, s 125-126 och 201). 
 
De ovan angivna svaren kan även hänföras till att deras självförtroende ökat liknande 
resultaten i O’Briens m fl och Meiers m fl studier om rollspel/simuleringar i introduktion av 
underläkare (O’Brien m fl, 2001, s 389-395 och Meier m fl, 2005, s 137-140). En orsak till 
denna ökning av självförtroende och positiva bild av rollspelet som utbildningsmoment skulle 
kunna illustreras med ett svar från fråga 3: ”Ett tillfälle att i ett icke skarpt läge få öva 
handläggning av en svårt sjuk patient”. Inom litteraturen återkommer olika författare ofta till 
just detta med rollspelets möjligheter att träna viktiga moment utan att behöva träna på riktiga 
patienter (Johnson, 2007, s 7-10; Johnson, 2004, s 22-23 och 33-36; O’Brien  m fl, 2001, s 
389; Nikendei m fl, 2005, s 122; Simpson, 1985, s 76). 
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I svaren återkommer också kommentarer som stöder Rogers påståenden om att det är viktigt 
för vuxna att undervisning är konkret och aktiverande (Rogers, 2003, s 33-35 och 134-137). 
Till exempel uttrycker en av AT läkarna detta i svaret till fråga 9: ”Jag tycker om  den typen 
av "alternativt" lärande. Om man aldrig jobbat på medicinakut tidigare så är det värdefullt 
att få "leka" i akutrummet innan det blir skarpt läge”. Ytterligare exempel är detta svar, också 
från fråga 9: ”En av de få gånger man faktiskt får praktisk undervisning”. 
 
Att rollspel/simulation kan vara ett snabbt, enkelt och smidigt sätt att introducera personal på 
en arbetsplats, så som Aldrich diskuterar kring simulationer i sin bok (Aldrich, 2005, s 207) 
återfinner jag även argument för i AT läkarnas svar. De påpekar ju just detta med att rollspel 
är ett bra sätt att bekanta sig med akutmottagningen och att rollspelet framför allt är viktigt för 
de AT läkare som är helt nya (svaren på fråga 9 om varför de tycker att det är värdefullt att ha 
kvar rollspelet i introduktionen).  
 
När det gäller den avslutande delen av rollspelet eller reflektionen är jag möjligen något 
förvånad själv över de positiva svar som de svarande lämnat. Självkritiskt, framför allt efter 
litteraturstudierna inför denna uppsats, har jag tyckt att reflektionen i rollspelet i 
introduktionen får för lite djup och för lite utrymme. Det framklingar ju en samstämmig åsikt 
från litteraturen både inom och utom dramaområdet om att den viktigaste delen av 
rollspel/simulering är själva reflektionen (Nilsson & Waldemarson, 2008, s 69-70; Hägglund 
& Fredin, 2001, s 75; Hansson, K, 1984, s 6; Hansson, Y, 2004, s 56-62; Gestrelius, 1993, s 
31-40; Rogers, 2003, s 144-145). På några ställen anges även anvisningar för att reflektionen 
skall få mycket tid till förfogande (Hägglund & Fredin, 2001, s 75, Hansson, K, 1984, s 6) och 
jag upplever inte att det finns så mycket tid över till reflektionen i rollspelet i introduktionen. 
Detta verkar dock inte ha varit det som AT läkarna i första hand har upplevt. Fråga 7 som är 
en öppen fråga om hur de upplevde reflektionen/avslutningen av själva rollspelet har i och för 
sig inte några mer utförliga svar, men nästan alla svar är enbart positiva. Två stycken uppger 
dock att de inte minns. En person ger även utryck för just detta att arbetsförhållandena i övrigt 
på akutmottagningen inte alltid medger någon längre reflektionsstund: ”Lite bråttom pga att 
andra ville in i akutrummet”, men i sitt tillägg är denne svarande ändå delvis nöjd: ”Annars 
bra” även om denne även påpekar önskan att få mer feedback än vad som hanns med: ”fick 
ingen feedback från övriga pers kategorier”. AT läkarnas önskan om mer feedback i alla 
situationer har framförts gång på gång i AT utvärderingssammanhangen. Jag kan tänka mig 
att det är därför som de, trots att jag själv ibland tycker att jag tillåtit för kort reflektionsstund, 
ändå är så pass positiva i sina svar på denna enkätfråga. Kort feedback/reflektion är bättre än 
ingen. Detta är i så fall något jag bör överväga att ändra på i kommande rollspel, men i fråga 
10 där jag efterfrågar förändringsförslag angående rollspelet har ingen kommenterat 
reflektionsstundens längd.  
 
När det gäller vad för bild AT läkarna har fått av arbetet på akutmottagningen (fråga 17) och 
sina egna kunskaper (fråga 18) av rollspelet, kan man kortfattat sammanfatta det som att det 
är en övervägande positiv bild av både arbetet och kunskaperna. Både fråga 17 och 18 är 
mycket viktiga frågor i enkäten, utifrån min grundtanke med att erbjuda rollspelet för att AT 
läkarna skall få en positiv bild av arbetet på akutmottagningen och sina egna kunskaper.  
 
Jag kan faktiskt inte vara annat än nöjd med svarsfördelningen till fråga 17, där ingen av de 
svarande AT läkarna har fått en negativ bild av arbetet på akutmottagningen. Frågan är ställd 
som att det är rollspelet som givit eller inte givit dem denna bild. Det är givetvis så att annat 
också kan ha bidragit till den bilden redan innan rollspelet. Deras egen uppfattning som de fått 
under läkarlinjens utbildning, eller från att de redan arbetat på akutrummet, som till exempel 
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de AT läkare som redan genomgått sin tjänstgöring på det kirurgiska specialitetsblocket före 
introduktionen på det invärtesmedicinska blocket. Jag drar ändå den sammanfattande 
slutsatsen att rollspelet ger AT läkarna en möjlighet att få en positiv bild av arbetet på 
akutmottagningen, även om rollspelet inte är den enda bidragande orsaken. 
  
Jag kan heller inte vara missnöjd med svaren på fråga 18 (Vad gav rollspelet dig för bild av 
dina egna kunskaper?). Ingen har fått en negativ bild av sina egna kunskaper och två har till 
och med fått en mycket positiv bild. Slutsatser som är möjliga att dra ur detta är att rollspelet 
inte är utformat så att det upplevs utgöra ett för svårt fall. Det är också fullt möjligt att 
svarsfördelningen också anknyter till att AT läkarnas självförtroende är relativt lågt från 
början, att deras tilltro till sina egna kunskaper är så låg att vilket rollspel som helst hade 
kunnat få dem att börja tro mer på sig själva. Denna möjlighet avskriver dock inte just detta 
rollspels förmåga att öka just dessa AT läkares bild av sina egna kunskaper och utgör således 
inget annat än ytterligare ett argument för att rollspel skulle kunna vara bra som introduktion. 
Studien är heller ingen fall-kontroll eller jämförande studie, så jag kan inte uttala mig något 
om hur deras syn på egna kunskaper hade varit utan rollspelet. 
 
Vad har AT läkarna upplevt att de lärt sig? Finns det alternativa sätt att lära sig detta 
och vilket sätt föredrar de? 
Av svaren på fråga 4 framgår att AT läkarna upplevt att de lärt sig konkreta delar av 
handläggning av svårt sjuk patient, hur arbetet på akutrummet i en stressad situation kan 
läggas upp och att de fått insikt i hur vissa rutiner och akutrummet i sin helhet fungerar. Detta 
stämmer med litteraturens uppfattning om rollspelets möjligheter att bidra till lärandet. De 
svarande uttrycker på olika sätt alla fyra kategorier som Thomas Duus tar upp i sin artikel 
”Rollespil som laeringsmedie”(Duus, 2006, s 257). ”Grovt om handläggning av den aktuella 
sjukdomen” är ett exempel på att rollspel kan ge överblick över ett teoretiskt område.  ”hur 
man ska lägga upp arbetet inne på akutrummet” blir ett exempel på att rollspel möjliggör en 
förståelse för ett kunskapsområde. ”lite om hur samspelet med andra personalkategorier 
fungerar där inne” är ett exempel på att rollspel är en social träning och ”att känna på hur det 
är att själv vara den som skall klara det initiala handläggandet av en akut sjuk patient” är 
således ett svar som visar på kopplingen mellan teori och praktik. 
 
Många författare inom det medicinska området tar upp rollspelets möjlighet att erbjuda 
träning på situationer som inte dagligen sker i det verkliga arbetet. Dessutom omnämns det i 
dessa sammanhang vikten av att träningen inte sker med verkliga patienter utan i lugn och ro 
(Johnson, 2007, s 7-10; Johnson, 2004, s 22-23 och 33-36; O’Brien m fl, 2001, s 389; 
Nikendei m fl, 2005, s 122; Simpson, 1985, s 76). Även om jag redan diskuterat detta ovan 
angående svar på fråga 3 som möjlig orsak till ett ökat självförtroende efter genomfört 
rollspel, kan exempel på detta också återfinnas i AT läkarnas svar på fråga 4, (Vad lärde du 
dig under rollspelet?): ”Akutrummets uppbyggnad och att känna på hur det är att själv vara 
den som skall klara det initiala handläggandet av en akut sjuk patient utan att situationen är 
akut”. Detta svar bör också kunna vara ett exempel på det som Agger och Wellejus diskuterar 
kring hur rollspel genom att skapa en upplevelse av en (påhittad) händelse kan vara en hjälp i 
lärandet genom att hjärnan inte kan skilja på ”aegte alvor og simulerat alvor” (Agger & 
Wellejus, 2006, s 337).  
 
Som alternativa lärometoder har de svarande nämnt fyra kategorier: det ordinarie arbetet 
(”Verkligheten”), föreläsning, litteratur (”Medicinska pm”) och gruppövning av annat slag än 
rollspel (exempelvis casemetodik). Att AT läkarna nämner verkligheten som ett alternativ till 
att lära sig samma sak som i rollspelet är intressant ur aspekten att det i antologier om just 
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vuxnas lärande förs fram funderingar kring det informella lärandet på arbetsplatser, som är 
just det lärande som sker i det dagliga arbetslivet (Ellström, 1996, s 142-179, Döös, 2005, s 
77-89). Det är mycket troligt att verkligheten skulle kunna ge AT läkarna samma kunskaper 
som rollspelet, möjligen till priset av att inte få möjligheten att lära sig detta i lugn och ro. På 
frågan om vilket sätt de föredrar (fråga 6) framkommer också att tio av tretton svarande tycker 
att rollspel är en metod som är möjlig att föredra, även om tre av dessa även kan tänka sig att 
jämbördigt föredra den alternativa metod de själva föreslagit (i fråga 5).  
 
Den sammanfattande slutsatsen jag drar ur svaren till fråga 4-6 är att rollspelet som erbjuds i 
introduktionen även är ett undervisningstillfälle och att det som AT läkarna upplever att de 
lärt sig går att hänföra till de teoretiska resonemang som finns kring rollspel som lärometod. 
Jag tror att de har rätt i att det säkert går att byta ut lärometod och ändå lära sig delar av det de 
lärt sig, som ovan kommenterat med att det är troligt att verkligheten hade kunnat ge samma 
kunskaper. Det är dock intressant att två av de svarande på fråga 5 om alternativa lärometoder 
själva ger uttryck för att alternativet inte skulle ge samma kunskap. Inom dramaområdet har 
flera författare fört fram åsikter om dramats möjlighet att ge kunskaper som annars inte kan 
uppnås ( Wiechel, 1983, s 7; Erberth & Rasmusson, 1996, s 7; O`Toole, 2006, s 7).  
 
Är maskingenomgången en hjälp i det senare arbetet? 
Denna frågeställning är inte explicit ställd som en fråga till AT läkarna. Däremot tycker jag 
mig kunna formulera ett svar på frågeställningen utifrån svaren på fråga 11-13. På fråga 11 
om maskingenomgången är värdefull att ha kvar i introduktionen har tolv av fjorton svarat ja. 
Endast två svaranden har uttryckt att maskingenomgången inte skulle behövas, och detta 
kommenterar dessa svarande i fråga 12 med: ”Infromation overflow” och ”Det känns inte som 
att jag kommer att manöverera apparaturen”. Detta tolkar jag som, i första fallet, att denna 
AT läkare redan kunde maskinerna och i det andra fallet att denna AT läkare inte ville kunna 
maskinerna. I dessa två fall verkar det inte som att maskingenomgången är en hjälp i det 
senare arbetet. Resterande kommentarer angående maskingenomgången beskriver snarast att 
den är den viktigaste delen (”Den är nästan det viktigaste tycker jag!”) och att det är viktigt 
att kunna apparaturen (”viktigt att kunna våra arbetsredskap”). En svarande förordar till och 
med att rollspelet skall fortsätta vara frivilligt, men att maskingenomgången skall vara 
obligatorisk (”bra att själva rollspelet är frivilligt. Däremot kan jag tycka att alla borde ha 
obligatorisk introduceras till akutrummets apparatur”). Av svaren drar jag slutsatsen att tolv 
av de fjortonde AT läkarna har haft hjälp i det senare arbetet av maskingenomgången, må så 
vara att det bara är en trygghetskänsla och att de aldrig faktiskt behövt hantera apparaterna, 
men denna trygghetskänsla är inte att förakta inom en så pass stressad arbetsmiljö som 
akutmottagningens akutrum. Det överensstämmer ju även med den uppmätta ökningen av 
självförtroende som både Meier m fl och O’Brien m fl visat på i sina studier av 
rollspel/simuleringar i introduktion för underläkare och som jag ovan redan omnämnt två 
gånger i diskussionen. I Meiers m fl studie kontrollerade man hur en ny sorts introduktion 
med hjälp av både en nätbaserad och en simulationsbaserad undervisning togs emot av 
underläkarna inom kirurgi. Förutom att de drog slutsatsen att det var ett genomförbart sätt att 
introducera de nyanställda underläkarna, kunde de se att underläkarnas självskattade 
självförtroende ökade av att delta i introduktionen (Meier m fl, 2005, s 137-140). O’Brien m 
fl utförde en kvalitativ studie på underläkare som deltog i en simulationsutbildning och fann 
att underläkarnas tro på sin kapacitet att ta hand om, ta beslut i och prioriteringsförmåga i en 
kritisk situation ökade efter deltagandet i simuleringarna (O’Brien, 2001, s 389-395). 
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Skall introduktionen fortsättningsvis erbjudas? Vad kan förändras? 
Den sammanfattande bedömningen av den första delen av denna frågeställning är ett ja. De 
fjorton svarande AT läkarna är samstämmiga i sin uppfattning om att rollspelet är värdefullt 
att ha kvar i introduktionen och endast två av de svarande har tyckt att maskingenomgången 
inte är värdefull att ha kvar i introduktionen.  
 
Både rollspelet och maskingenomgången är frivillig introduktion på medicinkliniken och trots 
att en svarande ger uttryck åt att maskingenomgången bör vara obligatorisk framöver tror jag 
inte att jag riktigt ännu har fog för att omvandla det frivilliga i maskingenomgången till en 
obligatorisk utbildning. Framför allt inte som två svarande inte alls tycker att maskingenom-
gången skall vara kvar. Att några inte vill ha kvar maskingenomgången ser jag inte som ett 
problem om jag bara förtydligar den frivillighet som redan existerar, så att de få som inte vill 
ha maskingenomgång kan slippa den. Maskingenomgången kan dock komma att behöva 
placeras före rollspelet. Detta baserar jag på att nästan hälften av de svarande svarar ”ja” på 
om maskingenomgången bör ske före rollspelet (fråga 13) och att ingen aktivt har tagit 
ställning för att ha kvar maskingenomgången efter rollspelet (ingen svarade nej på frågan). 
Att det trots allt är en så stor andel för vilka det inte spelar någon roll i vilken ordning dessa 
delar av introduktionen kommer, kan bero på att det i rollspelet inte krävs att man kan hantera 
utrustningen och att de som nu genomgått introduktionen och besvarat frågan är medvetna om 
detta.  
 
Några av de kommentarer som framkommer i frågan om förändringsförslag (fråga 10) och i 
den fria kommentarsfrågan allra sist (fråga 20) handlar om att AT läkarna önskar ännu mer 
realism i spelet från de övriga deltagarna (”Att den övriga personalen blir med aktiv under 
rollspelet, då det är så det går till i verkligheten”). Till övrig personals försvar skall framföras 
att de verkligen redan från projektets start har varit oerhört entusiastiska och att vissa 
verkligen går in för att spela. Deltagande sjuksköterskor och undersköterskor tas således ut av 
deras schemaläggare utifrån vilka som för dagen finns på plats. Kommentarerna från AT 
läkarna skall förhoppningsvis inte heller ses som en kritik rakt av då enkäten inte på något sätt 
är utformad för detta ändamål eller på något sätt kan knyta någons svar till något speciellt 
rollspel utifrån att svaren är totalt anonyma även för undertecknad. Jag hoppas att jag har 
förstått kommentarerna rätt utifrån att de framför allt vill framföra att den övriga personalens 
medverkan faktiskt är viktig (”Dock är det värdefullt att övningen sker tillsammans med 
personal som faktiskt jobbar på akuten”). Utifrån detta skall det bli mig ett nöje att framföra 
till den övriga personalen att de utgör ett uppskattat inslag i rollspelet och detta kanske räcker 
för att ytterligare öka deras aktivitet i deltagandet. 
 
När det gäller den AT läkare som i frågan om förändringsförslag önskar att introduktionen 
skulle erbjudas alla nya underläkare vid start av tjänst på Medicinkliniken, kan jag bara 
konstatera att det finns personer som jag missat att fånga upp som vikarierande underläkare. 
 
Angående önskemål om riktig docka istället för kuddar och filtar har kostnad och tillgång till 
riktig docka hittills varit dålig och därav har dockan utgjorts av kuddar och filtar (se 
titelbladets bild). Detta med dockan verkar dock inte vara ett så stort problem, varken för hur 
AT läkarna upplever realismen hos dockan (fråga 15), eller realismen i händelsen (fråga 16). 
Frågorna om realismen har också från början kommit med ur aspekten att se om det fanns 
något samband mellan hur realistiskt man hade uppfattat situationen och hur positiv man 
verkade vara till rollspelet som sådant. Något sådant samband har dock inte funnits, framför 
allt då det bland de svarande inte alls finns några helt negativa kommentarer om rollspelet i 
sig. Att den faktiska eller fysiska realismen i detaljerna i rollspelet/ simuleringen inte har en 
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direkt koppling till upplevelsen eller lärandet av rollspelet överensstämmer också med 
litteraturens kommentarer om detta. (Se Gestrelius, 1993, s 46-50). Hos Wikström 
förekommer det en hänvisning till Osgood 1949 som handlar om att låg realism faktiskt kan 
leda till ökat lärande genom att skillnaden mot verkligheten blir så påtaglig att förståelsen för 
verkligheten ökar (Wikström, 1997, s 128). Jag har därför ingen avsikt att försöka ändra på 
dockan för tillfället, en mycket påtaglig positiv del med att ha dockan så ”unplugged” är att 
det inte är dockans vara eller inte vara som utgör ett hinder för att genomföra rollspelet på 
utsatt tid. Kuddar och filtar finns alltid tillgängliga på en akutmottagning. I Nikendeis m fl 
studie från 2007 framförs en liten notis om att rollspel som en form av lågteknologisk 
simulering är kostnadseffektivt jämfört de högteknologiska simuleringarna där både apparater 
och instudering inför användandet av apparaturen är kostsam (Nikendei m fl, 2007, s 956). I 
Masiellos avhandling om teknik i medicinsk utbildning, finns inga inlägg om rollspel, men 
han påpekar att man måste vara medveten om att införandet av nya utbildningsmoment kräver 
en hel del kostsamt arbete (Masiello, 2005, s 48-57).  
 
Utifrån svaret på fråga 14 (Vad tycker du om att rollspelet utförs i det riktiga akutrummet?) 
kan jag bara konstatera att det inte finns någon önskan från dessa AT läkare att förflytta 
rollspelet från det riktiga akutrummet. Jag har inte heller någon egen önskan om det. Jag tror 
att en flytt från det riktiga akutrummet innebär en risk att själva grundtanken med rollspelet 
som en introduktion till arbetet på akutmottagningens akutrum går om intet. 
 
Vilken inställning har AT läkarna till eventuella observatörer? 
I den sista frågeställningen finns en undran över vad AT läkarna själva tycker om eventuella 
observatörer. Jag har själv tagit ställning sedan tidigare genom att vid introduktionerna inte 
tillåta observatörer och endast tillåta eventuella studenter att delta om de deltar aktivt ihop 
med sin handledare. Inom litteraturen har jag således både stöd och inte stöd i min 
uppfattning. Inom dramaområdet finns både förespråkare (exempelvis Dorothy Heathcote) 
och motståndare (exempelvis Lennart Wiechel) till observatörer, men jag upplever inte att de i 
sin tur har tagit stöd i någon djupare vetenskap för sina ställningstaganden, åtminstone har jag 
inte kunnat detektera några sådana referenser. Däremot erkänner jag villigt att jag inte har 
gjort någon speciell litteratursökning angående just observatörer förutom det som återfinns i 
den litteratur jag haft att tillgå utifrån rollspel/simuleringar.  
 
Utifrån AT läkarnas svar på denna fråga (fråga 19) kan jag konstatera att de liksom 
litteraturen inte har någon samstämmig uppfattning. Av de fjorton svarande fördelar de sig på 
fem svarande med positiv inställning till observatörer och nio svarande med negativ eller 
tvekande inställning till observatörer. Av de med positiv inställning framkommer en önskan 
om mer analys och detta skulle kanske kunna tillgodoses genom utökad reflektionsstund? Av 
de med negativ inställning framklingar starka åsikter om att observatörer enbart skulle öka 
stressen och känslan av exponering och granskning. Dessas åsikter stämmer i så fall överrens 
med dramaområdets författare som givit uttryck för ett motstånd till observatörer, exempelvis 
det som jag tagit upp under tidigare litteratur med Wiechel som tycker att ”utomstående 
observatörer påverkar spelet i hämmande riktning” (Wiechel, 1983, s 81) eller Söderbergs och 
Westins uttalande om att ”avsaknaden av publik medför en trygghet och det blir en klar 
avgränsning till teatern” (Söderberg & Westin, 1984, s 46).  
 
En av de svarande AT läkarna ger i svaret till fråga 6 (vilket sätt de föredrar att lära sig på) 
uttryck för en viss tveksamhet till rollspelet: ”Ensam på akutrummet men handledare tror jag. 
Kanske inte nödvändigt att sköterskorna är med?” Detta överensstämmer med svaret på fråga 
5 (efterfrågan om alternativa lärometoder) av denna svarande: ”Att få chans att gå "bredvid" 
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några dagar på akuten innan det är dags att vara självgående. Kanske i en workshop på 
något sätt med AT-läkarna, men det är också bra att få vara ensam när man gör det”. Detta 
kan tydas som att personen helst skulle vilja slippa att exponeras för publik, vilket också 
stämmer med kommentaren på fråga 19 om inställningen till observatörer under rollspelet där 
svaret är ”Det skulle absolut inte vara bra tycker jag. Det är som sagt ett av de få tillfällen 
där man får lära sig utan att bli observerad eller bedömd. Om studenter ska vara med kan de 
väl själva prova isåfall?”  Möjligen är det så att detta är ett exempel på en AT läkare som har 
upplevt det som O`Toole beskriver som att alla deltagarna i drama både är spelare och 
dramats publik samtidigt (O`Toole, 206, s 148), att denna AT läkare upplevt de övriga i 
rollspelet som publik till sitt handlande i spelet. Ensamheten hade i detta fall inneburit en 
minskad publik, men samtidigt förhindrat själva rollspelet då rollspelet kräver fler än en 
ensam deltagare. 
 
Intressant ur aspekten att exempelvis Dorothy Heathcote förespråkar observatörer som en 
möjlighet att föra ut rollspelet som en metod, är den svarande som faktiskt öppnar för 
möjligheten att en dramalärare skulle kunna vara tänkbar. Jag uppfattar denna AT läkares 
resterande svar som att dramaläraren inte upplevs som ett hot ur medicinsk 
granskningssynpunkt. Ytterligare forskning skulle behövas inom detta område för att några 
generella slutsatser skulle kunna dras angående observatörens vara eller inte vara vid rollspel, 
men utifrån studiens frågeställning upplever jag mig ha fått stöd för mitt eget 
ställningstagande att inte tillåta observatörer. Det bör inte vara rimligt att den minoritet med 
positiv inställning till observatörer skulle få mig att utsätta den majoritet med negativ 
inställning för det för dem troliga obehaget av observatörer. Jag skulle till och med kunna 
tänka mig att ett tillåtande av observatörer i så fall skulle kunna riskera att undergräva hela det 
grundläggande syftet med introduktionen, att rollspelet är tänkt att ge AT läkarna en positiv 
bild av arbetet på akutmottagningen och deras egna medhavda kunskaper. Med tanke på 
resultatet i denna studie där jag faktiskt kan se att det grundläggande syftet med rollspelet har 
uppnåtts (fråga 17 och 18) vore det att helt bortse från den inom vandring så grundläggande 
regeln, ”hastigheten bestäms av den långsammaste vandraren”. 
 
 

7 Slutord  
Rollspel och maskingenomgång som introduktion på Medicinkliniken på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping har i denna studie visats vara en möjlig väg till att introducera AT läkare i 
arbetet på akutmottagningen. Även om antalet svarande har varit något lågt kan man ur 
svarens samstämmighet dra slutsatsen att minst 56% av dem som genomgått introduktionen 
det senaste året har varit positiva till den som helhet, och om bortfallet av svarande inte enbart 
är negativa är resultatet betydligt bättre än så.  
 
Jag tycker mig ha fog för att fortsätta erbjuda introduktionen som en frivillig introduktion till 
alla AT läkare som börjar på kliniken. Min grundtanke med rollspelet är att möjliggöra för AT 
läkarna att få en positiv bild av arbetet på akutmottagningen och deras egna kunskaper och jag 
tycker att jag i denna studie har kunnat visa på att så är fallet. Detta grundar jag inte enbart på 
utfallet av de frågor i enkäten som direkt frågar AT läkarna om vad de själva tror om detta 
(fråga 17 och 18), utan på helheten i de svar som återfinns på ett flertal av frågorna. 
Resultaten i min studie kan relateras till de fåtal liknande studier som finns om rollspel som 
introduktion i yrkeslivet för just läkare, men även till annan litteratur kring 
rollspel/drama/simulationer och en upplevd bättre förberedelse inför arbetet återfinns dels i 
denna studie, dels i de fåtal studier som redan finns publicerade. Av AT läkarnas svar har jag 
också stöd för att fortsätta förlägga introduktionen med rollspelet till just det riktiga 



C uppsats 
Dramakommunikation 3 (61-90hp/41-60p) 
ESI, Linköpings Universitet 
Jenny Persson 

44

akutrummet. Jag tycker mig också utifrån studien ha fog att fortsätta att erbjuda 
maskingenomgången, men att eventuellt förlägga den före rollspelet i tid.  
 
Jag tycker mig även kunna visa på att rollspelet har en undervisande funktion och att detta kan 
härledas till de teorier som den litteratur som finns om rollspel/simulationer diskuterar om 
dess lärande effekt. Rollspelet skulle här kunna vara en överbryggande metod mellan teoretisk 
utbildning och praktisk verklighet genom att möjliggöra en situation där teori kan tränas i en 
simulerad verklighet under lekfulla och lugna förhållanden.  
 
Jag har beslutat mig för att behålla min inställning till att inte tillåta observatörer vid 
rollspelet. Detta utifrån att majoriteten av de svarande AT läkarna skulle finna observatörer 
som något negativt. Inte ens om alla de tillfrågade AT läkare som inte besvarat enkäten skulle 
vara för observatörer skulle det frånta risken att åtminstone en liten minoritet av AT läkarna 
skulle kunna börja uppleva rollspelet som något mycket negativt om observatörer fanns 
närvarande. I litteraturen finns både stöd och motargument till detta ställningstagande.  
 
Jag kommer att vilja följa upp hur AT läkarna som i fortsättningen erbjuds och genomgår 
introduktionen upplever och tycker om den, vilket ganska lätt kommer att kunna ordnas med 
liknande enkäter. Det hade även varit spännande att följa upp och se vad den övriga 
personalen upplever och tycker om att delta i rollspelet. 
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Socialstyrelsen: SOSFS 1999:5 (M), (”Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare”), Beslutade 990301, 
utkom från tryck 990326, Ansvarig utgivare Chefsjurist Kristina Widgren, hämtat från 
http://www.sos.se/sosfs/1999_5/1999_5.htm, hämtat 090307 
 
Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet: ”Utbildningsbok AT”, daterad 2003.09.01, hämtat från 
http://www.svls.se/utbildning/1371.cs?cs_dirid=96, hämtat 090307 
 
E-post 
 
SV: fråga om gammal föreskrift, Claes Tollin, Enheten för juridik, HS-avdelningen, Socialstyrelsen, dnr 51-3633/2009, 
Claes.Tollin@socialstyrelsen.se [e-post], 090604 
 
SV: Etik fråga, Staffan Schön, verksamhetschef, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, staffan.schon@lj.se [e-
post], 090218 
 
SV: fråga om c uppsatsen, Staffan Schön, verksamhetschef, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, 
staffan.schon@lj.se [e-post], 090327 
 
 

10 Bilagor 
 
Bilaga 1: Informationsmail till AT läkarna, 090323: 
 
Information om frågeformuläret - "Utvärdering av rollspel" 
 
Du inbjuds härmed att i ett nätbaserat frågeformulär delta i utvärdering av rollspelet i introduktionen på 
Medicinkliniken. Webadress och personligt lösenord till enkäten kommer i separat mail. 
 
Rollspelet startade försiktigt som ett projekt i juni 2005 och var allra först bara avsett för de AT läkare som 
startade sin AT tjänstgöring med det internmedicinska blocket. Efter enstaka önskemål från dem som redan gjort 
kirurgi/ortopedi/anestesi blocket kom det att inkludera alla AT läkare som startar sitt internmedicinska block, det 
vill säga även de som redan gjort 6 månaders kirurgi/ortopedi/anestesi block. 
 
Projektet har efter diverse enstaka uttalanden på AT utvärderingarna kommit att permanentas som ett frivilligt 
erbjudande till alla AT läkare vid start av internmedicinska blocket. Någon ordentlig utvärdering har hittills inte 
utförts. 
 
Jag är nu nyfiken på vad ni egentligen tycker om rollspelet som introduktion på medicinkliniken. För mig 
personligen finns inget önskemål att behålla rollspelet om inte ni vill ha det kvar. Rollspelet som introduktion är 
till för er, inte mig. 
 
Utvärderingen har dels ett rent konkret mål, den är underlag för beslut om vi skall behålla, förändra eller ta bort 
rollspelet i introduktionen på Medicinkliniken utifrån era synpunkter. Den kommer också att inkluderas i min C-
nivå uppsats som jag under vårterminen skriver i kursen Dramakommunikation 3 (61-90hp/41-60p) vid 
Linköpings Universitet. Mitt önskemål med C-uppsatsen är helt enkelt att försöka sätta in rollspelet på 
Medicinkliniken i ett sammanhang av rollspel och simuleringar i stort och visa vad ni som AT läkare tycker om 
rollspelet och vad ni har upplevt i samband med det. 
 
Urvalet av tillfrågade har avgränsats till de AT läkare som erbjudits rollspelet de senaste 12 månaderna. 
Avgränsning av antalet tillfrågade för enkäten har gjorts utifrån möjlighet att distribuera enkäten och att rimligt 
hinna med analys av svaren.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och Du kan givetvis förbli anonym. 
 
Ett mycket stort tack om du kan tänka dig att besvara frågeformuläret! 
Sista svarsdatum är 12/4 2009! 
 
/Jenny Persson 
Medicinkliniken 
 


