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ABSTRACT 

Drivers of emergency vehicles (EV) are agents in the traffic system that by law are permitted 

to perform actions which are illegal for other road users. Not only can EV drivers legally 

drive above the speed limit, but they can also demand right of way by the use of warning 

lights and sirens. The lack of restrictions leaves the driving solely dependent on the judgment 

of each EV driver. Thus, the drivers should be well trained not just in driving skills but 

specifically in terms of risk assessment and self-assessment. However, there are no national 

guidelines in Sweden on training of EV drivers. 

This study investigated the traffic safety norms among some ambulance drivers in Sweden. 

Semi-structured interviews were conducted focused on factors deemed important for traffic 

safety. 

A tendency to attribute the reasons for risky situation to other drivers was found, as well as 

the presence of the condition dubbed “red mist” (Dorn & Brown, 2003). Driving was 

considered a sensitive matter in terms of critiquing and driving behaviour is partly attributed 

to individual differences. A positive attitude towards national guidelines was observed, as a 

way to ensure the sufficient EV driver training quality. A broader view of patient safety 

during pre-hospital health care is proposed to include EV transportation requirements. 
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SAMMANFATTNING 

Att framföra ett utryckningsfordon skiljer sig från att framföra en vanlig bil bland annat för de 

större friheter gällande trafikregler utryckningsförarna har. Dessa inkluderar både rätten att 

köra i högre hastigheter än annan trafik, men även möjligheten att kräva fri väg från andra 

trafikanter. Detta skapar en speciell interaktion mellan trafikanterna i trafiken där 

utryckningsfordonet kan ses som en lagligt olaglig agent. Avsaknaden på restriktioner gör 

dock körningen helt beroende på de enskilda utryckningsförarnas bedömning kring 

körbeteende. Trots det finns det inga nationella riktlinjer i Sverige fällande utbildning av 

utryckningsförare.  

Den här studien undersökte normer och värderingar kring trafiksäkerhet hos operativ personal 

inom en ambulansorganisation. Semistrukturerade intervjuer genomfördes vilka var 

fokuserade på ett antal faktorer som förväntades kunna påverka trafiksäkerheten.  

En tendens att se andra trafikanter som skyldiga för farliga situationer observerades, så väl 

som effekten olika uppdrag har på körningen, ett fenomen tidigare identifierat som ”red mist” 

(Dorn & Brown, 2003). Körningen ansågs vara ett känsligt ämne att kritisera och kollegors 

körstil sågs delvis bero på individuella skillnader. En påverkan på körningen av SOS Alarm 

påvisas samt att förarutbildningar nedprioriterats inom organisationen. En positiv attityd mot 

nationella riktlinjer som ett sätt att garantera förarutbildning observerades. Studien öppnar 

upp för ett flertal framtida studier vilka diskuteras.   
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DEFINITIONER 

Det finns en rad olika termer kopplade till både trafiksäkerhet och ambulansverksamhet. Här 

definieras en del av de som används i den här rapporten som kan vara oklara.  

[…] Markerar att en del av en mening i ett citat inte återges. 

[---] Markerar att ett längre stycke, till exempel flera meningar, i ett citat 

inte återges.  

Ambulansbesättning Syftar på de två ordinarie personer som arbetar i ambulansen. Sen 

2005 är det enlig lag fastställt att minst en av dessa ska vara leg. 

sjuksköterska. Utöver besättningen kan det i vissa fall finnas 

ytterligare personer i ambulansen till exempel ytterligare personal med 

specialfunktion eller studenter under utbildning. 

Destination Plats dit ambulansen för patient. 

Förarutbildning  Skiljer sig från begreppet körutbildning genom att förutom 

handhavandet av fordonet även inkludera utbildning för ökad kunskap 

om regler, strategier, riskmedvetenhet och dylikt. 

Hämtplats Plats där patient hämtas av ambulans. 

Incident Händelse som nästan föranledde en kollision, men inte ledde till några 

fysiska skador. 

Kollision  Innefattar alla oönskade skadehändelser, både de med personskador 

och de med endast plåtskador. Behöver inte inbegripa två fordon. 

Körgård  Avspärrat område för övningskörning så som manövreringsövningar i 

låg fart.  

Larmkörning Körningen där man kräver fri väg (siren och/eller blåljus). 

Olycka Detta begrepp undviks möjliga mån i rapporten med hänvisning till 

Reagles (1997) argumentation att termen olycka (eng. accident) kan 

implicera att händelsen var oundviklig, oförutsägbar och utanför 

mänsklig kontroll. Se Kollision, och Incident. 

Prioteringsgrader  Prio 1 – Mycket brådskande ambulansuppdrag. Akuta, livshotande 

symptom. 

 Prio 2 – Brådskande ambulansuppdrag. Akuta, men ej livshotande 

symptom. 

 Prio 3 – Ej brådskande ambulansuppdrag. Övriga ej brådskande 

ambulansuppdrag. 

 (Socialstyrelsen, 2001) 

Vårdutrymme Utrymme bak i ambulansen där patienten transporteras och vårdas. 

Utryckningskörning Syftar i denna rapport på körning med utryckningsfordon under 

samtliga prioriteringsgrader, både på väg till hämtplats och till 

destination.  
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1 INLEDNING 

Ambulanssjukvården har bara under de senaste decennierna upplevt en otrolig utveckling. För 

att tidigare varit en ren transporttjänst står ambulanserna idag för en kvalificerad 

sjukvårdsverksamhet med möjligheter att ge avancerad vård i den prehospitala miljön 

(Petzäll, 2008; Petzäll, 2006), och i dagens samhälle förväntar man sig att snabbt få hjälp efter 

man larmat till 112. Utveckling består dels i en teknisk utveckling, men även i en ökad 

medicinsk kompetens hos personalen (Socialstyrelsen, 2001). Det är inte bara inom 

ambulanssjukvården en förändring har skett utan även i akutsjukvården som helhet. Med 

målet att öka kompetensen och kvalitén på akutsjukvården har en koncentrering av 

akutmottagningar skett till ett färre antal orter. Den naturliga följden av denna utveckling, 

som Petzäll (2006) beskriver, är att antalet och längden hos ambulanstransporterna ökar. 

Längre transportsträckor leder inte bara till högre krav på omvårdnaden som sker i 

ambulansen, utan även till en ökad exponering för trafikfarliga situationer (Petzäll, 2008). 

I Sverige utförs årligen ca 800 000 ambulansuppdrag varav en fjärdedel med den högsta 

prioritetsgraden, Prioritet 1 - mycket brådskande ambulansuppdrag (Petzäll, 2006). Vid dessa 

fall har föraren i utryckningsfordon rätt att överträda trafikföreskrifter, så som 

hastighetsbegränsningar och trafikljus. Vid Prioritet 1 har föraren även rätt att kräva fri väg 

med sina larmanordningar, siren och blåljus, vilket innebär att andra trafikanter måste lämna 

företräde (SFS 1998:1276, kap 11 §6-8). Även vid brådskande utryckning, vilket torde 

motsvara ambulansens Prioritet 2, öppnar lagen upp för att utryckningsföraren får överskrida 

hastighetsbestämmelser (ibid.). Förarna i ett utryckningsfordon befinner sig därmed i en 

speciell situation som måste ses som skild från den normala förarsituationen. 

Utryckningsfordon följer sina egna spelregler och blir på så sätt lagligt olagliga agenter i 

trafiksystemet. 

Trots dessa unika utmaningar finns det i dag ingen nationell utbildningsplan för 

utryckningsförare, inte heller finns det nationella mål eller regleringar över vilka som är 

berättigade att köra utryckningsfordon. I avsaknaden av ett nationellt utryckningskörkort eller 

-tillstånd innebär det för ambulansverksamheten att det är upp till varje landsting eller 

ambulansentreprenör att ta fram och genomföra förarutbildningar, samt reglera körningen via 

trafikpolicys. 

Forskning kring trafiksäkerhet kopplat till ambulanser och kunskapen därom är fortfarande 

bristande (Lundälv, 2006). Av den litteratur om ämnet som finns idag är majoriteten skriven 

under de senaste fem åren (Levick, 2008). Det är inte bara kring de speciella aspekter och 

utmaningar kring utryckningskörning som saknas, utan även statistik över hur vanligt det är 

med kollisioner och tillbud (Lundälv, 2006). I Sverige registreras dock polisrapporterade 

olyckor med personskador i det nationella informationssystemet för trafikskador, STRADA 

(Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Detta gör att det finns viss tillgång till statistik 

redan idag även om den inte är heltäckande. Under 2003-2007 rapporterades totalt 89 olyckor 

där en ambulans
1
 var involverad. Totalt var 256

2
 personer involverade i dessa kollisioner 

varav 4 personer avled, 22 blev svårt skadade och 150 lätt skadade.  

                                                 
1
 Identifierad efter karosserikod (99). Framtaget av Urban Björketun, VTI. 

2
 Inte nödvändigtvis unika personer 
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Utryckningsfordon med blåljus dock kan vara en bidragande faktor till kollisioner, även om 

de själva inte ingår i kollisionerna utan bara passerar. Detta kan ske av att andra trafikanter 

distraheras av utryckningsfordonet eller att de på annat sätt stör trafikflödet. Clawson et al. 

(1997) kallar detta fenomen för svallvågskollision (eng. wake-effect accident), en liknelse till 

att kollisionerna sker på grund av ambulansens ”svallvåg”, som den lämnar efter sig i trafiken. 

Eftersom ambulansen inte är närvarande finns det en risk att dessa inte kommer med i 

statistiken likt den tidigare presenterad. Clawson et al.(1997) uppskattade att det i USA sker 

åtminstone fem gånger fler sådana kollisioner än antalet där ambulanser är direkt inblandade.  

Allvarliga kollisioner där ambulansfordonet ingår har enligt Levick (2008) på grund av två 

anledningar en större påverkan på sjukvårdssystemet än kollisioner mellan andra fordon. Först 

minskas de tillgängliga resurserna när en ambulans tas ur service, samtidigt som kollisioner 

med ambulans ofta kräver större vårdinsatser än kollisioner med liknande fordon. En 

ambulanskrasch får därmed en vidare systempåverkan än andra skadehändelser i trafiken och 

har därmed kraftigare effekt på ambulansverksamhetens förmåga att reagera på andra 

situationer. Det finns således flera anledningar att studera dessa situationer vidare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Ambulanspersonal arbetar i en kaotisk miljö med betydande risker i sin arbetsmiljö och måste 

dagligen balansera mellan att snabbt hämta och lämna patienter och ta sig fram i trafiken på 

ett säkert sätt. Eftersom denna situation skiljer sig från vanlig trafik är det av intresse att få 

fram hur ambulanspersonalen tänker kring sin situation idag. 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka attityder, normer och värderingar som 

finns hos den operativa personalen inom en ambulansorganisation. Detta studerades via fyra 

delfrågor baserade på faktorer som tidigare visats vara viktiga för trafiksäkerhet och god 

säkerhetskultur (Banks et al., 2006; Wills et al., 2004).  

Semistrukturerade intervjuer användes vilka fokuserade på följande områden:  

 Hur beskriver personalen sin organisation och dess syn på trafiksäkerhet? 

 Vad anser personalen om förarutbildningar?  

 Hur beskriver personalen kommunikationen kring trafiksäkerhet inom organisationen 

och mellan kollegor?  

 Vilka riskfaktorer och problem relaterade till körningen beskriver personalen? 

1.2 Avgränsning 

Studien utgick från den operativa personalens synvinkel, och inkluderar inte hur ledningen 

inom organisationen eller andra organisationer med koppling till personalen, så som SOS 

Alarm, ser på dessa frågor. Studien begränsar sig till operativ personal inom en 

ambulansorganisation i ett landsting i mellersta Sverige.  

En explorativ och kvalitativ infallsvinkel används för att identifiera intressanta områden och 

aspekter för framtida studier, snarare än att bekräfta och kvantifiera data. Detta betyder att 

åsikter från deltagarna i den här studien som lyfts fram inte bör generaliseras som gällande för 

all personal inom eller utanför den aktuella organisationen.  

1.3 Disposition 

Rapporten inleds med ett kapitel som beskriver ambulansverksamheten och 

utryckningskörning samt organisationen i det aktuella landstinget. Därefter följer en 

teoribakgrund som tar upp relevanta områden inom säkerhetsarbete, tolkning av felhandlingar 

samt en beskrivning över vad ett systemperspektiv innebär. En genomgång av den använda 



Inledning  3 

 

 

metoden förs sedan innan resultat och analys av datainsamlingen presenteras. I rapportens 

sista kapitel görs en diskussion kring den använda metoden och resultaten. Kapitlet avslutas 

med en diskussion som länkar samman ambulansverksamheten med trafiksäkerhet. 

Avslutningsvis dras slutsatser från den här studien och förslag ges på framtida arbete.  
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2 BAKGRUND  

I det följande kapitlet beskrivs först och främst själva händelseförloppet vid en utryckning. 

Därefter följer en genomgång av de bestämmelser som styr utryckningskörning. Slutligen 

beskrivs organisationen för ambulansverksamheten i det aktuella landstinget med en viss 

historisk tillbakablick. 

2.1 Händelseförlopp 

Ett ambulansuppdrag består av en rad sekvenser från det att en patient börjat visa symptom 

tills att uppdraget avslutas. Händelseförloppet kan man se börja med att en händelse larmas in 

till SOS Alarm. SOS Alarm är en nationellt täckande organisation som ansvarar för att 

prioritera, larma ut och dirigera ambulanstrafiken. De ansvarar för att hålla en viss beredskap 

utifrån de direktiv landstinget stället och antalet ambulanser som ställs till förfogande (SOS 

Alarm). De delar som är intressanta för den här studien är perioden efter SOS Alarm mottaget 

ett larm och larmar ut en ambulans till en hämtplats. En genomgång sker nedan baserad på 

Socialstyrelsens (2001) beskrivning.  

Prioritering ut. Varje larm till SOS Alarm ges en prioritet som utgår från ett fastslaget 

beslutsstöd, eller medicinskt index. Tre nivåer används på skalan och definieras som följande: 

Prio 1 Mycket brådskande ambulansuppdrag.  

 Patienten bedöms ha akuta livshotande symptom. Ambulanslarmet skall betraktas 

som trängande fall enligt SOS-operatörens bedömning. Ambulansens förare 

bedömer behovet av snabb körning till platsen och påkallandet av fri väg med 

siren eller blåljus, med hänsyn till angelägenhetsgraden, lokala trafikförhållande 

etc. 

Prio 2 Brådskande ambulansuppdrag.  

 Patienten bedöms ha akuta med ej livshotande symptom. Skall normalt ej 

betraktas som trängande fall. 

Prio 3 Ej brådskande ambulansuppdrag.  

 Uppdrag där rimlig väntetid ej bedöms påverka patientens tillstånd. Sjuktransport 

vilken ej betraktas som trängande fall. Ambulans tilldelas uppdrag med beaktande 

av den totala beredskapen för trängande fall. I denna grupp återfinns patienter som 

transporteras mellan sjukvårdsinrättningar och sina hem. 

Trängande fall är när det är fara för liv, hälsa eller stor egendomskada.   

Transport till hämtplats. Lämplig ambulans tilldelas uppdraget och transporten till 

hämtplatsen inleds.  

Prioritering in. På hämtplatsen gör ambulanspersonalen en ny bedömning av patienten. För 

att skilja prioriteringen på plats anser Socialstyrelsen (2001) att de följande definitioner ska 

användas istället för Prio 1-3:  

A Bedömning av patients status som potentiellt akut livshotande inför eller under 

sjuktransport 

B Bedömning av patient status som ej livshotande men i behov av akut vård inför 

eller under sjuktransport 
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C Bedömning att patient status som ej i behov av akut vård inför eller under 

sjuktransport.  

Deltagarna som intervjuats för den här studien använder dock benämningarna Prio 1-3 även 

för intransport. Därför kommer den här rapporten hädanefter använda benämningarna Prioritet 

1-3 för både prioriteringen gjord av SOS Alarm samt den som ambulanspersonalen gör.  

Vård på hämtplats. Man kan säga att det finns två synsätt i hur man ska arbeta på 

hämtplatsen. Distinktionen går mellan vård på hämtplats (”stay and play”) eller fokus på 

snabb ilastning och transport (”load and go”). Rutinerna kring detta regleras av den ansvarige 

överläkaren i verksamheten. 

Transport till destination. Efter lastning av patienten påbörjas transport till vårdinrättning, 

eller annan destination. Under transporten befinner sig en besättningsmedlem i vårdutrymmet. 

Beroende på patientens tillstånd kan prioriteten ökas under färd. Patienten överlämnas sedan 

vid destinationen och ambulansen återvänder antingen till ambulansstationen eller påbörjar ett 

nytt uppdrag. 

2.2 Bestämmelser kring utryckningsfordon  

Utryckningsförare har en annorlunda förarsituation i mycket av sin körning jämfört med andra 

förare. I trafikförordningen finns det en rad undantag som säger att utryckningsfordon inte 

behöver följa de förordningar som gäller andra trafikanter. Gällande ambulanser får de vid 

brådskande sjuktransport bortse från bestämmelser kring färdhastighet.  

6 § Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § 6 samt 

sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 

kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon används 

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (SFS, 1998:1276, kap 11) 

Vid trängande fall får föraren av ett utryckningsfordon, om de iakttar särskild försiktighet, 

även kringgå andra trafikregler. Detta motsvarar enligt Socialstyrelsen (2001) Prio 1, men 

eventuellt även vissa fall av Prio 2. 

7 § Förare av utryckningsfordon får i trängande fall med iakttagande av särskild 

försiktighet underlåta att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. 

Föraren skall dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person som en 

myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna. (SFS, 

1998:1276, kap 11) 

Utryckningsförare behöver alltså inte använda larmanordningarna för att enligt föregående 

paragraf tillåtas att inte följa de trafikföreskrifter som gäller för annan trafik, men 

larmanordningarna måste användas för att kunna kräva fri väg. Att kräva fri väg innebär att 

andra trafikanter är skyldiga att lämna företräde och vid behov flytta på sig för att släppa fram 

ett utryckningsfordon. Observera hur det i trafikförordningen står att utryckningsföraren kan 

kräva fri väg, medan Socialstyrelsens (2001) benämner det med att påkalla fri väg. 

8 § Förare av utryckningsfordon får i trängande fall kräva fri väg för fordonet genom 

att ge signal med föreskrivna larmanordningar. Föraren är trots signalerna skyldig 

att ta hänsyn till andras säkerhet. (SFS, 1998:1276, kap 11) 

5 § En trafikant skall lämna fri väg för: 

1. utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning […] 

Förare som skall lämna fri väg skall stanna om det är nödvändigt. (SFS, 

1998:1276, kap 2)  

Dessa friheter ges dock under ansvar där föraren fortfarande är ytterst ansvarig. 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm#K3P17
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm#K4P20
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm#K3P17
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm#K10P1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm#K10P1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm#K10P1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm#K10P14
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19820763.htm#P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM
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2.3 Organisation  

Varje landsting är ansvarigt för att det inom landstingsområdet finns en organisation för 

transport av patienter. Landstinget behöver dock inte i egen regi driva verksamhet utan kan 

sluta avtal med andra organisationer eller företag som genomför transporterna. Ansvaret för 

verksamheten ligger däremot kvar på landstinget i egenskap av sjukvårdshuvudman. 

(Socialstyrelsen, 2001) 

Det finns inga specifika lagar som reglerar hur verksamheten ska utformas utan varje 

huvudman ansvarar för att på lämpligt sätt tillse att god hälso- och sjukvård erbjuds 

(Socialstyrelsen, 2001). Socialstyrelsen har dock vissa föreskrifter och allmänna råd som 

reglerar hur sjukvården bör eller skall bedrivas. Ett exempel är bestämmelserna kring vem 

som får ge läkemedel och hur detta kan delegeras till andra personer. En förändring gällande 

detta har nyligen skett vilket starkt påverkat ambulanssjukvården. Under 2005 tog 

Socialstyrelsen (2005) bort möjligheten för läkare eller sjuksköterskor att delegera 

administrering av läkemedel till personal som saknar formell kompetens, så som 

ambulanssjukvårdare. Detta förde med sig att ambulanssjukvårdaren inte längre kunde vårda 

allvarligare fall som prioritet 1. Tidigare kunde en ambulansbesättning bestå av två 

ambulanssjukvårdare, men Socialstyrelsens beslut innebar i praktiken att varje besättning 

skulle bestå av åtminstone en sjuksköterska.  

Det aktuella landstinget har i stort aldrig drivit ambulansverksamhet i egen regi, utan förlitat 

sig på avtal med andra organisationer. Dessa organisationer bestod fram till mitten av 

nittiotalet av till exempel den kommunala räddningstjänsten eller taxibolag. Efter införandet 

av lagen om offentlig upphandling under 1994, har dock ambulansverksamheten i landstinget 

bedrivits av olika privata entreprenörer specialiserad på ambulansverksamhet. 

Avtalsperioderna har varit fem år långa, med möjlig förlängning på upp till ytterligare två år. 

Efter en sådan period måste en ny upphandling ske. När en entreprenör byts ut innebär det att 

personal och fordon i regel stannar kvar, men byter arbetsgivare.  

Denna studie genomfördes på stationer inom en ambulansorganisation under en 

övergångsperiod under en månad efter att en ny avtalsperiod inletts, vilket kombinerades med 

ett ägarbyte av ambulansföretaget. På grund av denna övergång kan det vara av intresse att 

jämföra de två avtal som styrt de två senaste upphandlingarna och påverkat personalens 

situation. 

2.3.1 Upphandlingsavtal 

De delar av avtalen som är av intresse för den här studien är vilka krav som gäller för 

nyanställning, vad som nämns om körutbildning, generell kompetensutbildning och krav på 

tillgänglighet.   

Nyanställning. Gällande vilken medicinsk kompetens som krävs för nyanställning ändrades 

Landstingens krav på minst legitimerad sjuksköterska till att från 2009 återigen öppna för 

anställning av ambulanssjukvårdare. Kravet på den medicinska kompetensen hos 

sjuksköterskorna ökades dock till att inkludera en specialistutbildning.  

Förarutbildning. I det äldre avtalet står det att en körutbildning, teori och praktik, ska hållas 

under introduktionsutbildningen. Det nämns även att all personal ska inom ett år från 

anställning vara behöriga att framföra samtliga ambulanser. Detta borde ha inneburit att 

personalen antingen skulle ha haft C-körkort eller B-körkort med dispens, om verksamheten 

förfogande över ambulanser med en vikt överstigande 3,5 ton.  

Avtalet gällande den nya upphandlingen kräver att personalen ska ha ”nödvändig 

körutbildning” och att minst en besättningsmedlem i varje ambulans är ”godkänd för 
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utryckningskörning”. Inom ett år från anställning ska personalen även genomgå utbildning i 

sparsamt körsätt. Varken C-kort eller krav på att all personal ska få framföra samtliga 

ambulanser nämns. Personalen ska även ha god kunskap om landstingets geografi som 

adresser och färdvägar. 

Generell kompetensutbildning. Båda avtalen ställer krav på att entreprenören skall ge 

personalen adekvat introduktions- och fort-/vidareutbildning för att upprätthålla kompetensen 

inom yrket. Inom vilka områden detta ska ske, till exempel förarkompetens eller sjukvård, 

lämnas dock öppet. 

Tillgänglighet. Avtalen ställer vissa krav på inom vilken tid en ambulans förväntas vara på 

hämtplatsen, så kallad tillgänglighet. I Tabell 1 redovisas de andelar av utryckningarna som 

förväntas nå de uppsatta målen. Notera att kraven gällande Prio 1 inte har ökat, utan snarare 

blivit lägre.  

Tabell 1 Landstingets mål för tillgänglighet hos ambulansverksamheten 

under två på varandra följande avtalsperioder. 

  Avtal år 2000  Avtal år 2008 

På plats inom  ”Akutlarm” Prio 1 Prio 2 Prio 3 

5 min 50%    

10 min 75% 75%   

15 min 90% 85%   

20 min   95%   

30 min   100%
1
 95% 90% 

45 min    99%  

60 min    100%
2
 99% 

>60 min     100% 

         
1
 >20 min    

2
 >45 min    
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3 TEORIBAKGRUND 

Detta kapitel inleds med tidigare forskning kring trafiksäkerhet och utryckningskörning. 

Därefter följer en beskrivning av det teoretiska ramverket kring hur kulturer inom 

organisationer kan påverka synen och arbetet kring säkerhet och risker, också kallat 

säkerhetskultur. Den genomgången följs av ett ramverk för att beskriva olika tolkningar av 

felhandlingar. Kapitlet avslutas med teorier kopplade till begreppet systemperspektiv och hur 

det är kopplat till trafiksystemet.  

3.1 Trafiksäkerhet 

En mycket viktig distinktion inom trafiksäkerhet, enligt Evans (2004), är uppdelningen 

mellan förarprestation (eng. driver performance) och förarbeteende (eng. driver behaviour). 

Förarprestation syftar på vad föraren maximalt kan göra, utifrån kunskap, färdighet, 

perceptuella och kognitiva förmågor. Detta är förarens yttersta gräns. Förarbeteende handlar 

däremot om vad förare väljer att göra utifrån sina förutsättningar. Varför denna distinktion är 

viktig för trafiksäkerhet är att körning vanligtvis kan ses som en uppgift vars svårighet föraren 

i stor grad själv kan reglera. Därför kan ett bra förarbeteende kompensera sämre 

förarprestation genom att vid behov till exempel sänka hastigheten. Däremot kan en förare 

med väldigt bra förarprestation lockas till att utmana gränserna i trafiken för att just utnyttja 

sin förmåga. De positiva följderna på säkerheten av en hög förarprestation kan därmed 

negeras av att föraren väljer att öka svårighetsgraden, med högre hastigheter eller snävare 

omkörningar. Detta visades i en jämförelse under 1970-talet mellan en grupp racingförare 

samt en grupp genomsnittliga förare. Racingförarna dömdes inte bara för fler trafikförseelser, 

utan mer talande var att de dessutom oftare var involverade i krascher eller kollisioner  

(Evans, 2004). 

Att hantera ett fordon i trafiken på ett säkert sätt handlar således inte enbart om den rena 

färdigheten att manövrera, utan även på psykologiska faktorer som motivationen att sänka 

eller höja risktagandet. Detta beskrivs i en hierarkisk modell av Keskinen (Hatakka et al., 

2002). Denna modell som Hatakka et al. (2002) även vidareutvecklat beskriver förarbeteendet 

och dess betydelse för trafiksäkerhet i fyra nivåer.  

1. Livsmål och färdigheter i livet 

 Bilar och körningens påverkan på den personliga utvecklingen 

 Färdigheter i självkontroll  

2. Mål och kontext för körningen 

 Orsak, omgivning, social kontext och sällskap 

3. Hantering av trafiksituationer 

 Anpassning efter kraven i den rådande situationen 

4. Fordonsmanövrering 

 Kontroll över hastighet, riktning och position 

Livsmål och färdigheter i livet. Den översta nivån refererar till förarens motiv och mål i en 

bred mening och inkluderar personliga färdigheter att hantera olika situationer i livet. Högre 

risktagande hos yngre förare vilket härstammar från faktorer kopplade till människans 

utvecklingsfaser kan beskrivas här. För att påverka på den här nivån behöver personen bli 

medveten om sina personliga karaktärsdrag när det kommer till ens tendens för risktagande 
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och anledningarna som ligger bakom, men även hur ens livstil och körstil hänger ihop. Förare 

kan bli medveten om detta via självreflektion och självutvärdering. (Hatakka et al., 2002) 

Mål och kontext för körningen. På denna nivå bestämmer föraren syftet med, var, med vem, 

med vad och vilken tid som körningen sker. Dessa val har konsekvenser på trafiksäkerheten 

och beror på faktorer i förarens livssituation, som till exempel personlighet. Nivån refererar 

delvis till navigations- och planeringsuppgifter, men även målet med resan och körkontexten 

spelar in. Olika mål med körandet kan vara att man kör för det är roligt eller för att faktiskt 

transportera sig själv eller andra. Rätt planering för att välja rätt tid för färden, rätt väg och en 

korrekt beräknad restid är faktorer som sedan verkar för att förenkla själva körningen. 

(Hatakka et al., 2002) 

Hantering av trafiksituationer. Den här nivån har enligt Hatakka et al. (2002) varit den som 

traditionell förarutbildning satsat mest på och handlar om hur föraren anpassar sig till andra 

trafikanter och trafikmiljön. Detta sker genom att uppmärksamma och förutspå andra 

trafikanters beteende och att göra sitt eget beteende förutsägbart för dem. Att känna till och 

följa trafikreglerna är en viktig del av denna förmåga. I problematiska situationer är dessutom 

riskigenkänning en viktig förmåga.  En god förmåga att hantera trafiksituationer leder inte i 

sig själv till högre trafiksäkerhet eftersom föraren kan bli benägen att söka mer riskfyllda 

situationer för att utmana sig själv. Hos oerfarna förare kan otillräckliga färdigheter eller inte 

tillräckligt automatiserade beteende skapa problem delvis via kognitiv överbelastning, men 

även misstag gällande strategier eller visuell uppmärksamhet.  

Fordonsmanövrering. För att hantera ett fordon effektivt måste de vanliga manövreringarna 

automatiseras och hamna på en omedvetna kognitiv nivå. Detta krävs för att lämna tillräckligt 

med medveten uppmärksamhet kvar för de högre nivåerna. Förbättrad hantering av vanliga 

manövrar har troligen en positiv effekt för förarens möjligheter för att genomföra en säker 

körning. Övning på manövreringar menade att användas i farliga situationer, till exempel att 

häva en sladd, ökar risken för att hos föraren utveckla en övertro på sin egen förmåga. Detta 

är något som lätt kan ske enligt Hatakka et al. (2002) om förarutbildningarna framställs som 

rena manövreringsövningar. En sådan inställning eller syn på utbildningarna kan då istället 

leda till oönskade och mer riskfyllda förarbeteende. (Hatakka et al., 2002) 

Förarfärdigheten befinner sig alltså på en lägre kognitiv nivå, som kontrolleras av faktorer på 

högre nivå så som motivation. Hatakka et al. (2002) menade att om föraren inte antar ett 

säkert förarbeteende på den högre nivån spelar de lägre nivåerna, som manövreringsfärdighet, 

ingen roll i förmågan att undvika kollisioner. Även Dorn och Brown (2003) menade på hur 

hög grad förarens fallenhet för sensationssökande påverkade kollisionsfrekvensen. En 

utbildning med fokus på de högre kognitiva nivåerna borde vara än viktigare för kategorin 

utryckningsförare då de ges betydligt större frihet under ansvar i trafiken än andra trafikanter. 

Wills et al. (2004) studerade olika åtgärdsprogram vilka införts för att sänka kollisionsrisken 

hos yrkeschaufförer. Åtgärderna som jämfördes var körövningar, kampanjer om 

trafiksäkerhet, diskussionsgrupper om trafiksäkerhet och bonussystem för ”kollisionsfri 

körning”. Diskussionsgrupperna här kan ses som en utbildning på en högre kognitiv nivå. 

Studien fann att alla strategier ledde till minskade kostnader kopplade till kollisioner, men 

visade framförallt att både diskussionsgrupper och körövningar ledde till en signifikant 

minskning av kollisionsrisk.  

3.1.1 Utryckningsförare 

Förare i utryckningsfordon ges friheten och rätten att kringgå de trafikbestämmelser som 

gäller annan trafik eftersom det är nödvändigt att patienter med kritiska tillstånd kommer 

under behandling snabbt. Det är dock viktigt att göra en distinktion mellan olika 
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trafikföreskrifter som kringgås. Larmkörning innebär ofta att hastighetsbegränsningar över 

stigs men inte alltid. Vid ryggsmärtor eftersträvas så få stopp som möjligt varför larmanordnig 

används för att undvika stopp vid rödljus, vilket då inte innebär högre hastigheter (Petzäll, 

2008). Hastigheten är dock en faktor som kan användas för att påskynda transporten varför 

den måste ses som viktig.  

Högre hastigheter är dock förknippad med både en förhöjd risk i trafiken och allvarligare 

konsekvenser vid kollisioner (Evans, 2004; Nilsson, 2000). Petzäll (2008) menar därför att det 

är viktigt att prioriteringen blir så korrekt som möjligt för att undvika onödiga körningar 

under prioritet 1. Petzäll (2008) granskade journaler kopplade till transporter under prioritet 1. 

Det visade sig var att endast 56% av de studerade journalerna innehöll dokumenterade 

symptom på ett kritiskt tillstånd som skulle kunna stödja den höga prioriteringen. Petzäll 

(2008) menade att detta beror på att ambulanspersonalen utöver de objektiva kriterierna 

bedömer patienten subjektivt varför det behövs ett bättre beslutsunderlag för att stödja 

prioriteringen även vid sådana tillfällen. 

Sjuktransporter i hög hastighet kan enligt Petzäll (2008) påverka både patient och personal 

negativt genom att patienten tycker att det är obehagligt samt att krängningar i ambulansen 

kan försvåra vården. Utöver dessa nackdelar pekar flera studier refererade av Petzäll (2008) 

på att tidsvinsten är marginell mellan larmkörning och körningar vid lägre prioriteringar. 

Petzälls (2008) egen jämförelse under svenska förhållanden uppskattade en genomsnittlig 

tidsvinst på tre minuter i tätort, och tio minuter i glesbygd. Antalet typer av sjukdomsfall där 

denna tidsvinst skulle vara avgörande för patienten beskrivs som få. 

Under uppdrag kan utryckningsförare hamna i ett speciellt tillstånd där de blir så fokuserade 

på sitt uppdrag och att komma fram till målet att andra faktorer som den rådande 

trafiksituationen kommer i skymundan. Brittiska Institute of Healthcare Development (IHCD) 

benämner detta tillstånd som ”red mist” och definierar det som ”sinnestillståndet hos en 

utryckningsförare med målet att nå fram till en incident på kortast möjliga tid, med 

fullständigt utestängande av vad som sker runt omkring dem, speciellt förändrande 

trafiksituationer” (egen översättning citerad från Priestman, 2005, s.10). Dorn och Brown 

(2003) definierar samma fenomen som en fokusering av uppmärksamheten genom en förhöjd 

fysiologisk och psykologisk aktivering i jakten mot ett mål. De konstaterar att körning under 

sådana omständigheter kan leda till att fler och större risker tas. Dorn och Brown (2003) fann 

antydningar att detta var vanligast hos nya rekryter inom yrket. Det framkom dock även att 

personal generellt sätt kunde vara ovilliga att erkänna att de drabbats varför det skulle kunna 

vara mer utbrett även hos mer erfarna. 

I en intervjustudie med brittiska poliser undersökte Dorn och Brown (2003) hur denna 

yrkesgrupp beskrev trafikolyckor eller tillbud de varit involverade i, och på vilket sätt de 

förklarade orsakerna bakom händelserna. Enligt Dorn och Brown (2003) förklarar människor 

i allmänhet trafikolyckor genom orsaker som vädret, fordonet eller väglaget, men det var 

oklart enligt Dorn och Brown om det samma gällde förare med avancerad förarutbildning. En 

liknande tendens till en illusion av personlig kontroll hos utryckningsförare, som får hålla 

högre hastigheter och kringgå trafikföreskrifter, skulle enligt Dorn och Brown (2003) kunna 

bli förödande. Via diskursanalyser av intervjuer där poliser beskriver kollisioner de varit 

involverade i visade det sig hur de beskrev sig själva som utsatta för risker som andra 

trafikanter orsakar. De intervjuade poliserna var inte omedvetna om riskerna som 

utryckningskörning innebär, tvärtom beskrev de i sina narrativ sig själva som högst 

riskmedvetna och observanta på risker i trafiken. Poliserna använde dock uttryck och 

formuleringar som framställde dem själva som en obetydlig riskfaktor i situationerna. De 

intervjuade poliserna gav en bild av att de själva hade en speciell förmåga att uppfatta och 
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förutspå risker. Detta skiljde dem inte bara åt från andra trafikanter, utan även lät dem se sig 

själva ingå i en grupp som utsattes för faror av andra, men som inte utsatte andra för faror 

eller risker. Farliga situationer och kollisioner beskrevs bero på beteendet hos andra 

trafikanter. Dorn och Brown menade att de intervjuade poliserna därmed lyckades invertera 

argumentet att det är den som kör för fort som är farlig. Istället skapas implikationen att andra 

trafikanter är hinder i trafiken som poliserna heroisk kämpar för att undvika.  

3.2 Säkerhetskultur 

Varje organisation har en viss kultur som består av medlemmarnas delade värderingar, 

uppfattningar och normer för beteende (Reason, 1997). Säkerhetskultur kan sägas vara den 

delmängd av denna kultur som består av organisationens värderingar, uppfattningar och 

normer kring säkerhetsrelaterade aktiviteter eller händelser (Cooper, 2000).  

En viktig anledning till varför det är intressant och viktigt att studera organisationens syn på 

säkerhet är för att föra ett proaktivt säkerhetsarbete. Förhoppningen är att man ska kunna 

utvärdera och förbättra säkerheten utan att olyckor måste ske, som är fallet med retrospektiva 

analyser som bygger på olycksstatistik (Banks et al., 2006; Flin, 2000). Mearns et al. (enligt 

Short et al., 2007) visade att den bästa prediktorn för en ”förlust” eller ”nära förlust” är ett 

osäkert beteende. Bakomliggande faktorer till sådant osäkert beteende kan till exempel vara 

att personalen känner sig pressad att hålla en viss produktionsmängd eller -hastighet.  

I system eller organisationer finns det en spänning mellan kraven på produktion och behovet 

av skydd mot olyckor (Reason, 1997). I fall där ett alltför stort fokus är riktat mot säkerhet 

och det därmed endast finns en låg produktion, innebär det att organisationen inte har en 

ekonomisk hållbar överlevnad. Alltför höga krav på produktion som leder till för låg säkerhet 

kan däremot leda till olyckor vilket har potential att stoppa hela verksamheten. Reason (1997) 

menar att det ofta finns en risk att organisationer börjar tumma säkerhetsmarginaler till 

förmån för produktion och att systemets säkerhet därmed urholkas efterhand. Ifall inte 

organisationen kontinuerligt vakar över sitt säkerhetsarbete kommer det efterhand försämras 

tills en olycka eller ett tillbud sker, varefter en kortare förbättring görs men inom kort 

urholkas igen. En faktor som kan sägas motverka denna drift mot osäker produktion är 

organisations syn på säkerhet och hur högt denna värderas – vilket kan beskrivas som deras 

säkerhetskultur. 

Det finns en rad olika definitioner på vad som menas med säkerhetskultur som bland annat 

redovisas av Guldenmund (2000) samt Cooper (2000). Säkerhetsklimat är ett närliggande 

begrepp som i vissa fall skiljs från säkerhetskultur (Guldenmund, 2000). Det är en distinktion 

som inte görs i denna rapport utan här används termen säkerhetskultur.  

Säkerhetskultur kan förstås och beskrivas på flera olika sätt. Enligt Antonsen (2009, s. 184) är 

definitionen formulerad av Advisory commitee on the safety of nuclear installation (ACSNI) 

den som accepteras av flest forskare: 

”… produkten av individens och gruppens värderingar, synsätt, kompetens och mönster av 

beteende som avgör hängivenheten till, samt stilen och förmågan hos, organisationens hälso- 

och säkerhetsarbete.” (Egen översättning). 

Hale (2000) menar att en sådan definition reducerar säkerhetskulturen till att ses som en egen 

entitet, vilket Antonsen (2009) varnar kan lura en att tro att den enkelt kan mätas, förklaras 

och ändras. Hale (2000) menar att vi istället ska tala om effekten, som organisationens kultur 

har på säkerheten, och inte någon enskild eller avskild säkerhetskultur. Antonsen (2009) 

menar på samma sätt att det inte finns en enskild del av kulturen som kan kallas 

”säkerhetskultur”, eftersom kulturer uppstår genom en rad komplexa sociala processer. Det är 

istället olika delar av den större organisationskulturen som påverkar organisationens 
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säkerhetsnivå. Både Hale (2000) och Antonsen (2009) väljer att använda termen 

säkerhetskultur, men poängterar att det är då som etikett på resultatet av organisationens syn 

på säkerhet och inte som en egen entitet. Denna rapport följer detta användande.  

Eftersom kulturer är socialt konstruerade fenomen menar Antonsen (2009) att det är högst 

osannolikt att produkten av denna konstruktion skulle bli samma i olika delar eller nivåer av 

en organisation. Antonsen (2009) kritiserar därmed flera definitioner av kulturer som menar 

att den är eller bör vara homogent inom organisationen. Dessa definitioner hanterar inte det 

faktum att de delade värderingarna och normerna varierar i olika delar eller på olika nivåer 

inom organisationen. Att se att en organisation kan rymma flera olika kulturer hanteras av 

differentiation perspective, i motsats till integration perspective. Samtidigt som en kultur 

strukturerar beteende menar Antonsen (2009) att den samtidigt skapas och formas genom den 

dagliga interaktionen mellan medlemmar i en grupp. Detta betyder att kulturer inom 

organisationen skapas på en lokal nivå. En organisationsledning kan således inte med enkla 

medel konstruera en viss form kultur efter sina önskemål. Hale (2000) menar att de som anser 

att organisationer bör ha en homogen kultur uteslutande kommer från högre upp i 

organisationer och enbart har detta topperspektiv. 

Om man accepterar att kultur skapas på en lokal nivå kan inte heller aktörer med mindre makt 

inom organisationen ses som passiva mottagare av en given kultur. Antonsen (2009) menar att 

maktförhållanden (eng. power) inom organisationen inte är en avgörande faktor vid skapandet 

och omformandet av en organisationskultur, även om den påverkar. De bakomliggande 

maktförhållandena inom organisationen är något som saknas i den rådande diskussionen kring 

kultur. Antonsen menar istället att en kombination av både makt- och kulturellt perspektiv 

behövs för att förstå och förklara säkerheten inom organisationer. Charles Perrow framhöll 

enligt Antonsen (2009) en mer polariserad synvinkel som menade att felaktiga 

maktförhållanden och inte kultur leder till problem. I en analys av Challenger-olyckan vill 

Perrow visa att det var snedfördelade maktförhållanden inom NASA som föranledde 

händelsen. Enligt Perrow ignorerade ledningen ingenjörernas varningar av ekonomiska skäl. I 

det här fallet körde ledningens mål att tjäna pengar över säkerhetsmedvetenheten som fanns 

längre ner i organisationen. Antonsen (2009) menar att detta inte visar hela sanningen utan 

analyser behöver även ta hänsyn till kultur. Vad ett rent maktperspektiv saknar som ett 

kulturellt perspektiv kan bidra med är när man talar om normalization of deviance (Vaughan, 

i Antonsen, 2009), drifting into failure (Reason, 1997) eller practical drift (Snook, i 

Antonsen, 2009). Det är inte stora, riskfyllda beslut som ligger bakom de flesta olyckor utan 

en lång rad av små steg som efterhand förflyttar gränserna för vad som anses som normalt och 

acceptabelt (Dekker, opubl.). Den upplevda känslan av risker eller risktagande minskar när en 

riskfylld situation upplevs upprepade gånger och den inte leder till oönskade konsekvenser 

(Haglund, 2001). Kulturperspektivet har å andra sidan ett behov att se konflikterna som finns 

inom organisationer. Utöver att studera det som delas mellan medlemmarna måste man även 

se det som inte delas och inte är gemensamt mellan medlemmar (Antonsen, 2009).  

Cooper (2000) menar att det måste finnas en medveten manipulering av organisationen när 

man vill skapa eller förbättra en säkerhetskultur. Med en medveten manipulering måste man 

även ha ett mål. Utifrån en rad olika definitioner extraherar Cooper (2000) ut ett antal 

underliggande mål: (1) skapa beteendenormer, (2) minska antalet olyckor och skadade, (3) 

säkerställa att säkerhetsfrågor får rätt uppmärksamhet, (4) säkerställa att organisationens 

medlemmar delar samma värderingar och uppfattningar om risker och olyckor, (5) öka 

människors engagemang för säkerhet, samt (6) avgöra stil och verksamhetsgrad hos 

organisationens säkerhetsprogram. Dessa mål kan både ses som delmål för att nå det 

övergripande målet att skapa en säkerhetskultur, men även som ett resultat från 

organisationens existerande kultur.  
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Säkerhetskultur kan studeras enligt Cooper (2000, s. 115) via de resultat den skapar och att 

detta kan mätas genom graden av observerbar ansträngning med vilken samtliga medlemmar 

inom organisationen riktar sin uppmärksamhet och handlade för att förbättra säkerheten i sitt 

dagliga arbete. Exakt vad som menas med en sådan ansträngning kan variera mellan 

organisationer men Cooper ger några exempel: till vilken grad medlemmar konfronterar andra 

om deras osäkra handlingar, till vilken grad medlemmar rapporterar osäkra tillstånd, hur 

snabbt åtgärder accepteras och implementeras och till vilket grad medlemmar prioriterar 

säkerhet över produktion. Dessa är enligt Cooper alla observerbara exempel på där 

medlemmar riktar sin energi på säkerhet och de är alltid mätbara.  

3.2.1 Säkerhetskultur i transportsystem  

Forskningen kring säkerhetskultur inom domänen med professionella förare ingår i 

forskningsområdet fleet safety climate (Banks et al., 2006). Enligt Short et al. (2007) kan fleet 

safety culture sägas vara de attityder, normer, värderingar och uppfattningar kring risker och 

säkerhet inom en buss- eller lastbilsorganisation. Tidigare studier har visat att 

förarutbildningar kan associeras med lägre olycksrisk, men flera har misslyckats med att visa 

en signifikant riskminskning. En anledning kan vara att en olycksfrekvens som baserad på 

retrospektiv och ibland opålitliga data är ett osäkert mått på utbildningars effektivitet. Är 

olycksfrekvensen dessutom låg kan det vara ett alltför okänsligt mått för att påvisa statistiska 

kopplingar. Andra mått på säkerhet har dock kunnat länkas till förarutbildning så som 

försiktighet vid omkörningar, benägenhet att följa visuella trafiksignaler samt den visuella 

avsökningen av trafiken. (Banks et al., 2006)  

Wills et al. (2004) identifierade sex viktiga faktorer för säkerhetskultur inom yrkestrafik: (1) 

Kommunikation och stöd, (2) arbetsbelastning, (3) relationer, (4) säkerhetsregler, (5) 

ledningens engagemang och (6) säkerhetsutbildning. Banks et al. (2006) undersökte om de 

kunde finna samma faktorer hos en ambulansorganisation i Australien och identifierade 

faktorerna: (1) engagemang från ledningen, (2) förtroende i relationer och kommunikation, (3) 

arbetskrav och (4) lämpligheten i utbildning och regler. 

Relationer och kommunikation som tidigare delats i två faktorer blev endast en faktor i 

studien av Banks et al. (2006). Förklaringen som ges är att ambulanspersonalen ansåg att 

relationer med tilltro var ett krav för effektiv kommunikation. Detta kopplas även till den 

speciella domänen som utryckningskörning innebär. En liknande domänspecifik förklaring är 

utbildning och regler hamnar i samma faktor. Detta kan bero på att utryckningskörning 

innehåller unika och kritiska beslut vilka eventuellt utmanar lämpligheten i både utbildningen 

de genomgått och reglerna de ska följa. 

Banks et al. (2006) påvisade en korrelation mellan årlig förarutbildning och personalens 

uppfattning av ledningens engagemang. De förklarar detta med att då en utbildning finns tas 

detta i sig som ett tecken på ledningens engagemang. Deltagande i en årlig utbildning 

korrelerade även med en ökad uppfattning av förtroendegivande relationer och 

kommunikation. Detta tyder på att utbildning skapar möjlighet för både kommunikation kring 

säkerhet men ger även tillfälle för förtroendegivande relationer att utvecklas. Deltagande i 

utbildning verkade dock inte kopplas till uppfattningen av lämpligheten av utbildning och 

regler. Avsaknaden av en koppling förklaras med att utbildningen primärt handlar om 

handhavandet av fordonet, istället för att föras på en högre nivå som diskussioner kring 

strategier för att hanterar svåra situationer.  

Ett problem som fordonsorganisationer har gällande att hantera organisationskultur är att 

ledningen inte är fysiskt närvarande vid yrkesutförandet. När yrket sker i en extern miljö har 

man en riskmiljö som är svår att kontrollera och vanliga tekniker fungerar ofta inte. Morrow 

& Crum (i Short et al., 2007) har dock visat att tillbud, krascher och förartrötthet kan minskas 
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genom ledningens åtagande även om de inte har direktkontakt. Föraren har en hög grad av 

ansvar och även om säkerhet listat högt bland dessa, leder många faktorer till andra 

prioriteringar inom förarens ansvarsområden (McElory et al. i Short et al., 2007). Vid 

intervjuer benämner dock förarna säkerhet som något mycket viktigt, men en förklaring till 

detta kan bero på ett socialt tryck som finns vilket gör att de inte öppet vill annonsera ut 

osäkra beteenden. Inom ambulansdomänen finns det tecken som tyder på att personalen 

bortser från sin egen säkerhet i förmån för patienten (Petzäll, 2008). Detta har observerats 

genom att personalen i vårdutrymmet väljer i perioder att vara obältade för att kunna vårda 

patienten, trots att de känner obehag inför det. Det leder till att det är personalen som lider 

störst risk vid kollisioner. Personalen är medveten om de ökade riskerna, men känner sig 

tvungna till att ta dem. 

3.3 Tolkning av felhandlingar 

Mänskliga felhandlingar är något som studerats långtgående och det finns en omfattande 

taxonomi av Reason (1990) kring olika definitioner och indelningar av felhandlingar, samt 

deras kognitiva kopplingar. Utryckningsförare befinner sig i en situation där det kan vara 

svårt att till exempel tala om regelbrott vilket är en distinktion Reason använder. 

Utryckningskörning kan istället vara intressant att se på från ett mer grupppsykologiskt eller 

sociologiskt sätt. Ett sådant sätt att studera och beskriva felhandlingar utgår, istället för 

kognitiva distinktioner, från hur andra personer väljer att tolka felhandlingar och de 

intentioner som finns bakom. Bosk (2003) fann i en studie av kirurger hur dessa 

kategoriserade in fel i fyra olika kategorier, beroende på hur de kopplades till personens roll 

och ansvar. Bosk fann att felen kunde ses som (1) färdighetsfel, (2) bedömningsfel, (3) 

normativa fel eller (4) kvasi-normativa fel. En ytterligare källa för fel, externa orsaker, 

identifierandes men dessa fel kopplas inte till personens roll utan mot till exempel fallerande 

utrustning eller andra orsaker som inte kan påverkas av personen. 

De två första innefattar felhandlingar personer gör inom sin antagna roll där personen 

försöker göra sitt bästa, men fel sker på grund av bristande erfarenhet. I det första fallet gör 

personen fel på grund av bristande färdighet och i det andra fallet tas ett felaktigt beslut, 

återigen som följd av en brist på erfarenhet. I de två efterkommande feltyperna, normativa och 

kvasi-nomativa felhandlingar, handlar det istället om att personen gör fel genom att lämna sin 

roll. I normativa fel har de antagit en annan roll och överskrider sina befogenheter. Gällande 

kvasi-normativa fel har inget egentligt fel begåtts, men personen har handlat på ett sätt som 

strider mot hans eller hennes överordnades instruktioner.  

De typer som är av mest intresse här är färdighetsfel och de normativa felen. Dekker (2007) 

påpekar att det inte är felen i sig som placerar dem i något av dessa fack utan hur man väljer 

att se på dem. Vilket synsätt man väljer påverkar även hur man väljer att handskas med felet 

och de följder det kan få. Dekkers (2007) beskrivningar av dessa två kategorier öppnar upp 

för en breddare användning som sträcker sig utanför domänen av kirurger.  

Färdighetsfel. Dessa fel grundar sig i att utövaren inte har tillräcklig kunskap eller färdighet 

att lösa uppgiften, men gör ändå sitt yttersta. Personen försöker göra vad som förväntas av 

honom eller henne i den roll som personen besitter. Denna typ av fel är en naturlig del av 

learn-by-doing varför personer generellt är förlåtande mot dem som gör dem. Färdighetsfel 

måste dock uppfylla två kriterier för att tolkas på detta sätt. Först och främst måste frekvensen 

och allvarligheten minska efterhand som personen blir mer erfaren. Genom att visa en 

villighet att lära sig kan personen anses fylla sin roll. Det andra kriteriet är att personen 

använder felet som en chans att lära sig. Det viktiga här att personen ser till sig själv för att 

förklara varför det blev fel och inte letar orsaker i omvärlden. När stöd behövs från en mer 

erfaren person sker det nästan alltid antingen verbalt med tips och råd eller att en annan 
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person tar över uppgiften. Man ska inte vara rädd för att göra misstag, utan istället vara rädd 

för att inte lära sig av de som sker. Förnekande och försvarsattityder motarbetar den typen av 

inlärning och ger upphov till den andra tolkningen av fel, att se det som ett normativt fel. 

Bedömningsfel. Denna typ av fel uppstår när en felaktig strategi för att lösa uppgiften är vald. 

Dessa fel är kopplade till personens syn på sin egen färdighet, så som när de överskattar eller 

underskattar sin förmåga, samt deras tolkning av acceptabelt risktagande. Felen kan, om de 

rapporteras och inte är frekventa, ses som en oundviklig kostnad av på-jobbet-inlärning, och 

ett tecken på att mer träning behövs snarare än att individen är inkompetent.     

Normativa fel. Grunden för dessa fel ses som att personen inte efter bästa förmåga försöker 

genomföra de uppgifter som definieras av dennes roll. Där det extra arbetet som skapas på 

grund av färdighetsfel ses som legitimt anses extra arbete på grund av normativa fel som 

onödigt. Detta kan antingen bero på att personen inte upplevs som att lära sig av tidigare 

misstag, men även om personen utför handlingar den inte är berättigade att göra. Det kan 

också handla om att inte våga bryta sig ur en roll, på grund av en makthierarki, och påtala 

felaktigheter. En egenskap för normativa fel är att det inte finns någon ursäkt för dem. Ett 

färdighetsfel säger något om personens tränings- och erfarenhetsnivå, normativa fel säger 

något om personen i sig. 

Kvasi-normativa fel. Där normativ faktiskt leder till skillnader i resultatet handlar kvasi-

normativa fel om att man uppnådde ett eventuellt korrekt resultat med felaktig metod, eller en 

metod som strider mot den överordnades instruktioner eller åsikter. Bosk (2003) exemplifierar 

detta med att olika kirurgi-avdelningar har olika procedurer för samma sjukdomsfall. Genom 

att använda en procedur från en annan avdelning än sin egen nås kanske samma resultat, men 

man gör ett kvasi-normativt fel då inte den vedertagna metoden följs. 

Externa källor för fel. I denna kategori hamnar de fel som tydligt kan följas till en annan part 

eller tekniska/maskinella orsaker. 

3.4 Systemperspektiv 

När man studerar komplexa system eller organisationer där flera människor och tekniker 

interagerar med varandra menar Hollnagel (2004) att de grundantaganden eller modeller man 

utgår från påverkar uppfattningen om vad som sker. Vilken modell eller underliggande 

antaganden som vi utgår från formar hur vi tolkar att se på förlopp eller kopplingar. Hollnagel 

(2004) beskriver en uppdelning som enkelt kan sammanfattas med att man tidigare studerade 

system utifrån ett linjärt synsätt. Det betyder att man kan följa kausala samband och händelser 

efterhand som de rör sig genom ett system. Vid olyckor kan man steg för steg gå bakåt tills 

rot-orsaken identifieras. I och med att dagens system blir allt mer komplexa har dock ett skifte 

börjat ske mot att istället anta ett systemperspektiv och använda systemmodeller. Skiftet 

kommer från att det blir allt tydligare att komplexa system ofta inte kan på ett givande sätt 

beskrivas som linjära eller sekventiella. Komplexa system måste istället beskrivas icke-linjärt 

och utifrån systemets helhetsprestation snarare än uppdelat i enskilda kausala händelser.  I 

dessa system kan händelser istället föregås eller följas av inte bara en händelse utan av flera. 

Händelser och delar av systemet kan påverkas av beslut som är vitt skilda i tid och rum, så 

kallade latenta faktorer. (Hollnagel, 2004) 

Felhändelser i komplexa system måste ses som emergenta fenomen enligt Hollnagel (2004). 

Detta innebär att fel kan uppstå av sig själv utan att någon skyldig del kan pekas ut. 

Felhändelser i komplexa system är något naturligt och det måste förväntas att de sker. 

Variationer i systemets prestation ska ses som oundvikligt, istället för att tro att alla fel 

härstammar från enskilda rot-orsaker. Målet med systemperspektivet är istället att övervaka 
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och kontrollera variabiliteten i systemets prestation, snarare än att försöka eliminera enskilda 

”orsaker”. (Hollnagel, 2004) 

En viktig del av systemmodellen som Hollnagel (2004) adapterat från Reason (1990) är 

konceptet med den skarpa ändan (eng. the sharp end) och den trubbiga ändan (eng. the blunt 

end). De som arbetar i den skarpa ändan är de som är på plats i tid och rum när en händelse 

sker. Det är de som interagerar direkt med den riskfyllda processen som till exempel en 

bilförare. Denna situation påverkas dock av den trubbiga ändan. I den trubbiga ändan befinner 

sig de personer som genom att bestämma begränsningar och resurserna formar situationen i 

den skarpa ändan. Denna påverkan sker skilt i tid och rum från den pågående processen via 

till exempel lagar, policys eller skriftliga procedurer. En viktig egenskap hos relationen 

mellan den skarpa och den trubbiga ändan är att definitionen är relativ gällande vad som är 

vad. En persons skarpa ända kan vara någon annans trubbiga och så vidare. En arbetare 

påverkas av lokala förhållanden vilka i sin tur påverkas av företagets situation. Företaget i sig 

kan även det påverkas av till exempel nationella eller internationella regler och förhållanden. 

Detta innebär att ”en sökning bakåt [från den skarpa ändan] efter orsaker kommer snarare att 

finna ett komplext nätverk än en enkel kedja av kasuala samband” (Hollnagel, 2004, s. 63). 

När en arbetssituation planeras eller designas via till exempel policys menar Hollnagel (2004) 

att det vanligtvis antas en rad antaganden gällande hur processen eller situationen kommer att 

se ut. Först och främst antas att uppgifterna som ska hanteras är regelbundna och 

förutsägbara, samt att kraven på personalen och de tillgängliga resurserna är inom rimliga 

nivåer. Det antas alltså att personer inte kommer hamna i situationer utanför deras kapacitet 

eller utan tillräckliga medel för att hantera dem. En av de viktigaste och vanligaste resurserna 

här är tid. För det tredje antas det att arbetssituationen generellt hamnar inom normala gränser 

och att därför resultatet av processen stämmer överens med förväntningar eller gällande 

normer.  När dessa antaganden stämmer och de antagna procedurerna faktiskt matchar det 

dagliga arbetet finns det inget behov hos personalen att avvika från regler eller procedurer för 

att justera hur de arbetar.   

I verkligheten menar Hollnagel (2004) att situationen är en annan och att det är vanligare att 

dessa antaganden är felaktiga än korrekta. Arbetssituationen är inte regelbunden och 

förutsägbar, speciellt inte om den påverkas av resultat av andra människors arbete i systemet. 

Kraven som ställs och resurserna som ges är ofta inte kompatibla och personer förväntas göra 

saker utanför deras kapacitet och utan tillräcklig tid. Resultatet är att kvalitén på slutprodukten 

vad den än må vara varierar och inte alltid lever upp till den planerade förväntningen. Då 

denna produkt ofta är kopplade till andra processer inom systemet kopplas det samma det med 

det första antagandet och variationen sprider sig. Människor har dock förmågan att anpassa 

sitt beteende för att möta varierande och konkurrerande kriterier för prestation. När människor 

försöker optimera sin prestation för att lösa sin situation kan detta ske genom att söka en 

balans mellan effektivitet och noggrannhet (eng. efficiency-thoroughness trade-off). 

Människors prestation är effektiv just för att vi lär oss att avfärda de aspekter som normalt är 

oviktiga eller redundanta. Denna typ av lokal optimering via genvägar och heuristik är enligt 

Hollnagel (2004) snarare normen än undantag i beteende. Normalfallet är inte det som är 

föreskrivet i regler eller policys, utan vad som faktiskt sker som ett resultat av denna 

anpassning. Detta innebär att om man letar efter orsaker till fel kan man inte leta bland de 

handlingar som utgör normaltillståndet, eftersom de per definition inte är felaktiga. 

För att försöka förstå ett system eller organisation utifrån ett systemperspektiv måste hänsyns 

ta till helheten. I den aktuella domänen innebär det att man inte endast kan studera förarens 

situation vid själva körandet. Latenta faktorer så som ledningens syn på säkerhet vilket kan 

ses via utbildning och gällande procedurer är viktiga. Man måste dock inse att även om 
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procedurer finns och dikteras via policydokument måste den verkliga situationen studeras. 

Den operativa personalens verklighet stämmer inte alltid överens med procedurerna som finns 

i pränt. Här måste även hänsyn tas till yttre faktorer som befinner sig utanför organisationen 

så som andra trafikanter i trafiksystemet eller hur operatörerna på SOS Alarm arbetar. 
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4 METOD 

Inledningsvis genomfördes gjorde en intervju med en områdeschef samt en ansvarig för 

trafikutbildningen inom den aktuella organisationen. Denna intervju ingick inte i själva 

datainsamlingen utan hade som funktion att skapa en överblick av verksamheten och bidra till 

framtagandet av intervjuguiden.  

Målet med studien var att fånga deltagarnas åsikter och attityder kring ett antal området 

snarare än att bekräfta tidigare framlagda hypoteser eller teorier. Därför valdes en mer 

datadriven metod med öppna frågor och en kontinuerligt utvecklad intervjuguide. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att behålla öppenheten i studien och effektivt samla 

in ett rikt material. Intervjuerna genomfördes antingen med enskilda intervjudeltagare eller i 

par.  

Att intervjuerna genomfördes i både par och enskilt berodde på tillgången på möjliga 

deltagare. Parvisa intervjuer användes därför att intervjuer genomfördes under deltagarnas 

ordinarie arbetstid på stationer där det endast arbetade två personer. På grund av möjligheten 

att intervjun även kunde få avbrytas på grund av en utryckning ansågs parvisa intervjuer vara 

mer praktiskt genomförbara samt generera mer data.  

I redovisningen av insamlade data förekommer representativa citat från de intervjuade för att 

förmedla hur respondenterna uttryckte sina åsikter. En viss språklig bearbetning har skett för 

att avpersonifiera yttrandena från språkliga egenheter.    

4.1 Deltagare 

Totalt deltog 10 personer, varav en kvinna, i intervjuerna (se Tabell 3). Varje deltagare 

intervjuades en gång. Antalet år deltagarna arbetat inom ambulansyrkena varierade från 6 till 

28 år med ett genomsnitt på 18 år (std.av.= 8,04). Av deltagare var 5 stycken 

ambulanssjukvårdare och 5 stycken sjuksköterskor.   

Deltagarna värvades till studien på olika sätt. En deltagare kontaktades direkt på grund av 

tidigare intresse av området. En deltagare tog eget initiativ att delta efter att information om 

studien distribuerats bland personalen. Resten av deltagarna ingick genom att de arbetade 

under de dagar datainsamlingen pågick. 

Samtliga deltagarna tillhörde samma ambulansorganisation, men vilken som var deras 

huvudsakliga station varierade. Tre olika stationer besöktes vilka benämnas i denna rapport 

som Station A, B och C. Station A var en större station med flera bilar och personalen 

jobbade två-skift. Både station C och B var mindre stationer med endast en bil var, samt att 

personalen jobbade 24-timmars skift (se Tabell 2). Arbetstrycket på station B och C var 

mindre än för station A och de körde i högre grad prio 1 och prio 2-fall. Körningar med lägre 

prioritet sköttes ofta av station A för att kunna hålla uppe beredskapen hos de mindre 

stationerna B och C.  

På station A genomfördes två enskilda intervjuer och på station B och C genomfördes på 

vardera station två parvisa intervjuer.   

Då de flesta intervjuerna skedde under arbetstid avgjordes urvalet av deltagare på station B 

och C av vilka som jobbade de dagar intervjuerna genomfördes. En deltagare på station A 

valde aktivt att delta, medan den andra kontaktades direkt på grund av tidigare påvisat intresse 

av området. Alla de intervjuer som genomfördes under deltagarens ordinarie arbetstid skedde 
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utan ersättning. En intervju genomfördes utanför arbetstid och i detta fall gavs den intervjuade 

en mindre ersättning.  

De intervjuade hade både rollen som respondent där de talade om egna upplevelser, och som 

informant där de talade om sina observationer om andras beteende.   

Tabell 2 Lista över ambulansstationer 

Station Anställda Antal bilar 

Station A >20 5* 

Station B 8 1 

Station C 8 1 

* 3 dygnet runt och 2 dagtid 

 

Tabell 3 Lista över intervjuade deltagare och redovisning av yrkesroll, station samt 

erfarenhet. 

Intervju Deltagare Yrkesroll Station Erfarenhet 

1 P1 Amb.sjkv. Station A >20 år 

2 
P2 Ssk. Station B, A och C  >5 år, deltid 

P3 Amb.sjkv. Station B >20 år 

3 

P4 Ssk. Station C >25 år 

P5 Amb.sjkv. 
Station C (samt andra 

mindre stationer) 
>25 år 

4 
P6 Ssk. 

Station B (tidigare på en 

annan större station) 
>5 år 

P7 Amb.sjkv. Station B >20 år 

5 P8 Ssk. Station A >15 år 

6 
P9 Amb.sjkv. Station C >20 år 

P10 Ssk. Station C (tidigare A) >10 år 

Amb.sjkv. - Ambulanssjukvårdare 

Ssk. - Sjuksköterska 

4.2 Material 

Intervjuguiden (se Bilaga A) bestod av ett antal öppna frågor som var uppdelade efter tre 

olika teman. Dessa teman var förarutbildning, kultur och kommunikation samt organisationen 

vilket baserades på faktorer tidigare identifierade av Banks et al. (2006) och Cooper (2000). 

Målet var att inkludera frågor gällande flera olika aspekter av det som kan påverka 

körbeteende och trafiksäkerhet vid ambulanstransporter. 

De öppna frågorna gav deltagarna stora möjligheter att uttrycka sina egna tankar kring 

området och gav ett rikt material med både fakta och åsikter. En nackdel var att alla deltagare 

inte svarade på exakt samma frågor. Detta lämnar små möjligheter att gör direkta jämförelser 

mellan frågorna vilket inte heller var det primära syftet med studien.   
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Ett utdrag från organisationens trafiksäkerhetspolicy användes som utgångspunkt under denna 

del av intervjun.  

I de fall det fanns behov av förtydligande svar användes typen av följdfrågor som enligt 

Jacobsen (1993) ofta leder till beskrivande eller argumenterande svar. När andra följdfrågor 

användes hölls även dessa öppna för att ge den intervjuade så mycket frihet i sina svar som 

möjligt. Specifik information efterfrågades normalt inte.  

4.3 Procedur 

Varje intervju varade 45-80 min och genomfördes på personalens arbetsplats. Intervjuerna 

spelades in med ljud och samtliga personer gav ett skriftligt medgivande innan intervjun 

inleddes. Deltagarna informerades om att deras deltagande skulle behandlas anonymt och 

konfidentiellt. Samtliga intervjuer genomfördes av samma intervjuare.  

I intervjuerna som skedde i par tilläts deltagarna diskutera med varandra och frågorna ställdes 

allmänt till båda i paret. Om en deltagare antog en mer passiv roll kunde direkta frågor riktas 

även till denna för att uppmuntra att båda kom till tals. 

Vid avslutandet av intervjun ombads deltagarna summera ihop vad de ansåg vara viktigast för 

trafiksäkerheten i deras arbetsmiljö.  

4.4 Databehandling 

Transkribering och analys gjordes av samma person som genomfört intervjuerna och 

efterhand som intervjuerna transkriberades identifierades relevanta begrepp som deltagarna 

tog upp. När begreppet identifierats grupperades de i olika kategorier (se Tabell 4). Efterhand 

som fler yttranden ingick i dessa kategorier delades dessa upp i underkategorier eller slogs 

ihop med andra kategorier. När samtliga intervjuer hade gåtts igenom bearbetades de 

ytterligare en gång men nu enligt de identifierade kategorierna för att se hur tidigare intervjuer 

relaterade till kategorier identifierade vid senare intervjuer.  

Dessa kategorier sorterades sedan enligt de fyra huvudkategorierna på nivå 1 (se Tabell 4) 

vilka var baserade på de inledningsvis specificerade forskningsfrågorna: 

 Hur beskriver personalen sin organisation och dess syn på trafiksäkerhet? 

 Vad anser personalen om förarutbildningar?  

 Hur beskriver personalen kommunikationen kring trafiksäkerhet inom organisationen 

och mellan kollegor?  

 Vilka riskfaktorer och problem relaterade till körningen beskriver personalen? 

 

 

  



22  Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården   

 

Tabell 4 Två nivåer av kategorier som användes vid indelning och bearbetning 

av intervjuerna. 

Nivå 1 Nivå 2 

Organisation Fordon  

Nationella riktlinjer 

Policy  

SOS Alarm 

Upphandling 

Förarutbildning Introduktion 

Vidareutbildning 

Kommunikation Mellan kollegor 

Inom organisation 

Faktorer vid körning och 

körbeteende 

Egen körning  

Erfarenhet 

Individuellt 

Medtrafikanter 

Samarbete i besättning 

Tidsvinst 

Typer av utryckning 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

Resultatkapitlet är indelat i fyra övergripande kategorier vilka motsvarar respektive 

frågeställning: (1) Ambulansorganisationen, (2) Förarutbildning, (3) Kommunikation, (4) 

Faktorer vid körning. Inom varje kategori ges sedan en överblick över vad deltagarna 

rapporterade uppdelat i ett antal underkategorier.  

Deltagarna benämns efter vilken yrkesroll de har, samt ett löpnummer P1-P10 (Se Tabell 2 

och Tabell 3). 

5.1 Ambulansorganisationen 

”… det är ju pengastyrt det här. Det är ju fel tycker jag. Man ska inte profitera 

på sådant här säger jag.” Amb.sjkv. P9 

5.1.1 Upphandling och ansvar 

Att arbetsgivaren i form av entreprenörerna kan bytas ut var femte år leder till att det är svårt 

att veta vilka det är som är ansvariga. Vid längre arbetsmiljöprojekt upplevs problem eftersom 

den ursprungliga arbetsgivaren kan vara försvunnen när projektet avslutas. I fall den nya 

arbetsgivaren inte vill ta till sig arbete som skedde innan de tog över kan projekten rinna ut i 

sanden. 

Amb.sjkv. P1: 

”… det finns ingen mottagare när svaren väl kommer. För då är de borta, och 

kanske inte finns som företag längre ens”. 

Överlag är det ingen positiv bild som personalen ger över upphandlingsförfarandet. 

Perioderna nära upphandlingen beskrivs av en deltagare som rörig och turbulent och leder till 

en känsla av otrygghet. Deltagaren menar att upphandlingarna kan leda till att påbörjade 

projekt kastas om kull. Ytterligare en deltagare är inne på samma spår och menar att företagen 

inte är intresserad i att investera i nya projekt när de inte är säkra på att de kommer att 

fortsätta driva verksamheten. När entreprenörerna byts ut tar det dessutom tid innan 

verksamheten kommer igång igen. Det innebär att utvecklingsarbetet för verksamheten 

avstannar året innan och eventuellt även året efter en upphandling. 

Amb.sjkv. P1: 

”Det handlar om att förvalta det man har, men man lyfter inga frågor 

egentligen, utan man ser till att hålla sig flytande fram till nästa upphandling. /-

-/ I sämsta fall, för våran del, så är det en ny entreprenör som måste ha 

ytterligare ett år på sig för att få igång sin verksamhet överhuvudtaget. 

Att ambulansverksamheten utvecklats medicinskt vittnas det om hos deltagarna, men gällande 

trafiksäkerheten målas det upp en annan bild. En av de intervjuade menar att man har haft ett 

alldeles för ensidigt fokus på själva vårdmomentet inom ambulansarbetet, medan andra delar 

som till exempel bilkörningen har kommit i skymundan när det kommer till utbildning, medel 

och forskning. 
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Amb.sjkv. P1: 

Man kan nog uttrycka sig att det finns en okunnighet i den bemärkelsen att man 

inte ser viktigheten i mer än själva vårdtillfället. Det är själva vården, och 

främst den medicinska hanteringen av patienten, som man lagt vikt på att 

utveckla de sista 10-12 åren. Den andra delen om yrket, hela yrkesfältet - det 

inbegriper så mycket, mycket, mycket mer. 

5.1.2 Trafikpolicy 

”Det här är självklara saker som vi har i åtanke och som jag hoppas alla kör 

efter.” Amb.sjkv. P7 

Enligt den gällande trafikpolicy för de besökta ambulansstationera skall de normala 

trafikreglerna följas vid uppdrag med prioritet 2 och 3. Vid prioritet 1 skall fri väg påkallas 

med larmanordningar (blå ljus och siren). I dessa fall får vissa trafikregler överskridas men 

det ska vägas mot riskerna för allmänheten, patienten och besättningen. Behovet att framföra 

fordonet överskridande trafikföreskrifterna baseras på patientens behov, men det är föraren 

som slutgiltigt bestämmer hur fordonet framförs. Vid utryckning där trafikföreskrifter bryts 

lyder policyn:  

- Att inte framföra fordonet överstigande 140 km /h. 

- Att inte överträda hastighetsbegränsningen på 30km/h sträckor. 

- Att vid körning mot rött ljus alltid ha bromsberedskap och inte högre hastighet än 10 

km/h.  

- Att vid vägarbeten inte överskrida hastighetsbegränsningen och att visa särskild 

hänsyn för att inte provocera ut medtrafikanter utanför vägbanemarkeringarna. 

- Att visa särskild hänsyn vid skolskjutsar och mot gångtrafikanter. 

- Att vid körning i högre hastigheter är det alltid förarens bedömning som ligger till 

grund. Tidsvinsten vid överskridande av gällande hastighetsbestämmelser är oftast 

mycket liten och det är sällan medicinskt motiverat att överskridande sker 

Under intervjuerna efterfrågades först deras allmänna åsikt om den aktuella trafikpolicyn och 

överlag beskrevs policyn som rimlig och att de hoppades att alla följde den. Några deltagare 

menade direkt att det var delar som inte följdes och på en efterföljande fråga om det fanns 

tillfällen där policyn inte fungerade höll de flesta med om att delar i den inte följdes. 

Den punkt som de flesta deltagare menade inte efterföljdes, av dem själva eller av andra, var 

den övre hastighetsbegränsningen på 140 km/h. Den allmänna åsikten var att denna punkt inte 

var bra varför den inte efterlevdes. Två deltagare poängterade att de skulle bli omkörda om de 

höll 140 km/h på motorvägen.  

Amb.sjkv. P5: 

… det är larm och man har en dålig patient och man har raksträcka på sju mil. 

Då är det svårt att ligga 140. För ligger du 140 på motorvägen så blir du ju 

omkörd av varannan bil. Och det är ju inte meningen egentligen. Det känns 

träligt.  

Gränsen för vilken hastighet som hålls i vissa fall beskrivs av en deltagare som att vara den 

faktiska maxhastigheten på bilen, snarare än begränsas av trafikpolicyn. 
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Amb. Sjvk. P5: 

Sen tyvärr har vi de här bilarna vi har nu. Är det medvind och hemlängtan så 

kan man få upp dem i 150-160 max. Men förr när vi hade Mercedes så gick det 

betydligt fortare. Men de här folkvagnarna de är ju... Då är det ju platta i botten 

och då ligger det på 150-160 och pendlar. För det måste man åka, för det är 

inte roligt att bli omkörd. 

Trots att deltagarna menar att de kan köra i högre hastigheter än 140 km/h tar flera av dem 

upp funderingar kring hastighet och tidsvinst. De konstaterar både att de håller högre 

hastigheter än policyn säger, samtidigt som de även talar om att tidsvinsten är så liten att den 

kan vara försumbar.  

Ssk. P6: 

Tidsvinsten man gör när man ökar från till exempel 140 till 160 den är 

marginell egentligen. Den är inte många minuter. Behöver man spara de 

minuterna de måste det vara något exceptionellt där bak, och det är väldigt, 

väldigt sällan det är. 

En deltagare menar dock att de måste hålla farten uppe för att kunna göra säkrare 

omkörningen eftersom deras nuvarande ambulans accelererade dåligt. 

Ssk. P10: 

… den här folkvagnen är ju inte så pigg. Släpper vi av här i bergen då kommer 

vi aldrig om någon. Alltså man måste ha uppe sådant varvtal för att kunna sega 

oss om och det är ett jätteosäkert. Och då är det farligare att åka 120 i den och 

komma om sakta än att åka kanske 160 och komma om, anser jag. Men det är 

min personliga åsikt. 

Gällande de andra punkterna i policyn fanns ett större gensvar och flera deltagare beskrev 

punkterna som självklara. Att hålla skyltad hastighet på 30-sträckor beskrivs som en mycket 

viktig punkt, som påtalats under utbildningarna, men åsikterna går isär hur väl den följs i 

verkligheten.  

Amb.sjkv. P5: 

Så 30-sträckor, där är det 30. Sen kvittar det hur mycket du tutar och blinkar, så 

ska man åka 30 där. Den sträckan håller jag. 

Andra deltagare säger att det händer att de kör för fort på dessa sträckor. De menar att stressen 

under utryckningen gör att de inte ser 30-skylten. En deltagare menar även att de kan stressas 

av SOS Alarm att skynda på trots att det inte är fall med prio 1 och att en del då bryter 

hastighetsbegränsningen. En av de intervjuade menade att trots att 30-regeln sågs som mycket 

viktig händer det att den bryts.  

Amb.sjkv. P9: 

Alltså det som inte får rubbas det är det här med 30-sträckorna. Det finns ju 

ingen ursäkt, absolut inte.  Och det vet jag, att jag ibland inte kan vara riktigt 

noga med att gå ner. Det vet jag. Men det finns ingen ursäkt att inte göra det 

och likadant vid alla rödljus.  

En deltagare ansåg dock att det berodde på vilken tid på dygnet det handlade om, vilket 

policyn inte tar hänsyn till.  
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Ssk. P8: 

… man har policy att inte överträda hastighetsbegränsningar på 30 km-sträckor 

till exempel. Det beror ju på vad klockan är när man färdas där och vad det 

färdas till och så vidare. Men visst, det måste vara en ökad försiktighet givetvis i 

alla lägen 

De andra punkterna i policyn nämns inte i någon vidare grad. Tre deltagare påpekade vikten 

av att ta det lugnt vid röd ljus och en ytterligare deltagare menade att detta inte alltid följs av 

andra. 

Ssk. P10: 

I princip kan man säga att man nästan ska stå still alltså innan man klättrar 

över [och passerar rött]. Jag tror att det är många som glömmer det. 

Några deltagare var av uppfattningen att ledningen var medveten om att trafikpolicyn inte 

följdes, men med tanke på sin position var tvungen att säga att den följs.  

Ssk. P10:  

… många av dem har ju kört och säkert gjort samma överträdelser som vi andra 

har gjort i det här i olika situationer, så man vet ju liksom att det förekommer. 

Men samtidigt måste man ju från en chefsposition säga att ’nu följer ni det här’. 

Så där tror jag det finns en intressekonflikt. 

5.1.3 Gränsdragning mellan prioriteringar  

Under intervjuerna kom konceptet med ”akuta” eller ”blå” prioritet 2-uppdrag upp och 

gränsdragningen mellan vad som är larmkörning eller inte. En ”blå tvåa” beskrivs som ett 

prioritet 2-uppdrag, som närmar sig kriterierna för prioritet 1. De som kör en ”blå tvåa” kan 

därför känna behov av att kringgå till exempel hastighetsbegränsningar, men kräver inte fri 

väg. 

Amb.sjkv. P7: 

Ja det är något mellanläge. Man kör fort, men man kör inte med blått. 

Då prioritet 2-uppdrag definieras av Socialstyrelsen (2001) som brådskande torde detta vara i 

linjen med trafikförordningen som säger att hastighetsbestämmelserna inte gäller för 

brådskande sjuktransport. Företagets trafikpolicy är å andra sidan mer restriktiv: 

Vid uppdrag med prioritet 2 och 3 då patienten inte bedöms vara i ett 

livshotande tillstånd, skall alltid gällande trafikföreskrift (VTK) följas. Vilket 

innebär att uppdraget skall utföras inom gällande hastighetsbestämmelser och 

trafikregler. 

Åsikterna hos de intervjuade går dock isär kring detta och skillnaden kan tillsynes vara 

kopplad till vilken station de arbetar vid. En anledning till olika åsikter gällande detta kan 

vara att de begrepp som används i trafikförordningen skiljer sig från de inom sjukvården. 

Trafikförordningen talar till exempel om trängande fall vilket inte är något som används inom 

ambulanssjukvården. Socialstyrelsens (2001) riktlinjer kan fungera som en brygga mellan 

sjukvårdens benämningar och lagtexten och öppnar upp för en möjlig gråzon mellan 

prioriteringarna. Detta beror på att det står att Prio 2 inte normalt räknas som trängande fall, 

men säger inget om när fallen skulle kunna räknas dit. Detta skulle kunna vara en grogrund 

till problem och missuppfattningar. De intervjuade på Station C menar att det inte ska 

förekomma medan deltagarna på Station B har en mer öppen attityd gällande att överskrida 

skyltad hastighetsbegränsning vid en del körningar med prioritet 2.  
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Ssk P6:  

Det är när man känner att det är lite på gränsen. Det uppfyller väl kanske inte 

prio 1-kriterier rejält så man behöver väl inte åka runt och tuta och blinka, men 

på gränsen så att då bränner man på lite. 

Deltagaren menar dock att det är en ”gräsrotsuppfinning” som inte har förankring uppifrån. 

Att de ändå menar att de kör på det sättet kan kontrasteras mot det mer kritiska 

förhållningssättet hos deltagarnas på Station C till att det får finns en gråzon mellan 

prioriteringarna. 

Amb.sjkv. P5: 

För det finns ju inget behov av det. Antingen är det en etta eller tvåa. Det är ju 

hur lätt som helst. 

En av de intervjuade på Station C poängterar vikten att ha tydliga linjer mellan vad som är 

larmkörning eller annan transport. Deltagaren menar att om patienten mår tillräckligt bra för 

att störas av siren är det inte prioritet 1, och att det inte är bra att ändra från att påkalla fri väg 

till att inte göra det under körningen. 

Amb.sjkv. P9: 

Det här jobbet är ju luddigt på många sätt, men just den biten får man liksom 

aldrig... Man måste kunna vara säker själv på vilka roll har jag. Vad sänder jag 

ut här när jag är ute på vägen, påkallar jag fri väg eller inte? Jag halv-påkallar 

inte fri väg! 

Att välja att köra fortare under andra uppdrag än de med prioritet 1 kommer dock inte bara 

från personalen, utan kan även komma från SOS Alarm som ber förarna att skynda på, även 

när uppdragen har en lägre prioritet.  

Ssk. P8: 

Ja, det pratas ibland om lite skämtsamt om lite ljusblå skjuts eller en akut prio-

två eller några sådana här gråzoner i mellan uppdragen. När man [SOS] tycker 

att vi kan snabba på åt ena eller andra hållet. Visst.’ 

5.1.4 SOS Alarm och prioriteringar  

Sen ringer SOS och säger ’ Kan du stå på lite grann, för det är lite ... ‘. (P5) 

Att SOS Alarm ber dem att köra fortare trots uppdragets lägre prioritet är något flera känner 

igen sig i. Ett flertal menar att SOS Alarm kan be dem att ”stå på lite”.  

Amb.sjkv. P1: 

 … Av nån anledning, jag vet inte varför, så kan de ringa till oss under ett 

uppdrag eller efter och säga att vi har en prio två, alltså en transport med förtur 

- ’Så det är bra om ni står på lite’. [...] så [då] är det många som tolkar in det 

att man får bryta mot hastighetsbegränsningarna även under en prio tvåa. [...] 

För att man känner sig stressad av den här tredje faktorn som SOS utgör då. 

De deltagare som tar upp det här menar dock att de begär att SOS ska prioritera upp larmet 

om de anser att de ska köra fortare, men lämnar det öppet för att inte alla står på sig på det 

sättet.  
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Ssk. P10:  

Där man får samtalet, inte alls ovanligt, ’Det är en prio två, men ni kan väl 

skynda på lite’. För det har jag aldrig fattat. Då är det ju en prio 1. [---] Då 

säger jag så att ’Då är det en prio 1’ och då brukar det bli tyst och sen ’Nej det 

är det ju inte då, men ni kan väl skynda på lite’ eller så säger de ’Kör som en 

etta’. Det finns ju olika möjligheter, det beros på. 

… men jag tror inte alla står på sig på det viset. [---] Det förekommer kan jag 

säga. ’Äh, vi skyndar väl på lite’ säger de.  

Det varierar lite hur ofta de olika deltagarna tycker att de har råkat ut för det, men det är något 

som flera känner igen. Deltagarna på station B höll dock inte med, utan menade att SOS 

kunde höja prioriteten under körningen, men inte att de påverkade på annat sätt. 

Amb.sjkv. P7:  

Nej, det har de inte påverkat. Det bestämmer ju jag. De får gärna stressa, men 

de har inte gjort det. 

Förutom att SOS Alarm kan stressa dem under själva körningen trots prioriteringen, menar en 

del deltagare att SOS Alarm överprioriterar fall och att det körs onödigt många uppdrag på 

prio 1.  

Ssk. P2: 

Jag jobbar en del med telefonrådgivning på mitt andra jobb och visst det är 

svårt. Men ibland kan jag förundras över hur man på SOS har tolkat 

situationen. Det är för mig en gåta i vissa avseenden och då sett till 

arbetsmiljösynpunkt för vår del, risker och samhället i övrigt så kan man ju 

fundera på vinsten. Man borde kanske göra något där tycker jag. 

Ytterligare en deltagare ansåg att SOS Alarm överprioriterar, men såg det som naturligt på 

grund av svårigheterna vid telefonbedömning och att det kanske är bättre att köra på för hög 

prioritet än för låg. Men han nämnde även att det finns en konflikt ibland mellan att köra larm 

och den rådande trafiksituationen. 

Ssk. P8: 

[…] man ofta helt naturligt och helt riktigt höjer prioriteten på ett uppdrag för 

vår utryckning. Men sen så kan man, redan på de uppgifter man har från 

början, kan man ibland ifrågasätta det här lite. Det känns lite kluvet och åka 

larm vid en tidpunkt då det är väldigt trångt eller inte alls lätt att köra 

larmkörning. Det blir... du utsätter dig själv och andra för risker. Så som sagt 

det kan vara en konflikt i det.   

Två av de intervjuade menade att SOS inte alltid planerar så väl och tar upp två snarlika 

exempel på hur SOS gett dem längre transportuppdrag även när de varit den sista lediga bilen, 

vilket sedan lett till att det blivit bråttom och inneburit längre larmkörningar. 

Ssk. P10: 

’Det är tomt i stan.’ Det är också en klassiker, till exempel när jag jobbade i 

[stan]. [...] Det kunde man få när man kanske hade åkt hem med en patient prio 

tre, prio fyra. [...] Och sen kunde SOS ringa upp och så säger man då... [...] ’Ja 

det är tomt i stan. Kan ni skynda på hem’ Men vad menar de med det då? Vi har 

ju ändå fått det som en prio två-uppdrag, det vill säga vi bryter inte mot 

trafikregler utan vi följer det, så går det inte köra snabbare. 
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Ssk. P8: 

Men SOS styr, det är liksom tanken och vi försöker väl acceptera deras. Det är 

ändå deras ansvar att sköta den biten. Men ibland blir det tokigt även där och 

då vet man att man kan stå i [en annan stad] när man lämnat av patienten och 

bli ombedd att ’Hörrö ni kan ni inte sno er på lite hem för det är tomt i stan nu. 

Det ligger skjutsar och väntar. Det ligger patienter och väntar. 

Relationen till SOS Alarm beskrevs dessutom som komplicerad då ambulansverksamheten 

har svårt att utöva inflytande på hur SOS Alarm arbetar. 

Amb.sjkv. P1:  

Vi har ju en arbetsgivare i vår centrala arbetsgivarpart. Sen har vi SOS som 

styr mycket av det vi gör, men där vi helt saknar en ansvarig människa att ha 

som motpart vid olika diskussioner. Vi kan alltså inte ställa dem till svars för 

saker som de gör för att styra oss. Så det är treparts arbete som är väldigt 

svårt…  

5.1.5 Förarbehörighet 

Ambulansfordonen är naturligtvis en viktig del av ambulanspersonalens arbetsmiljö varför 

flera synpunkter dök upp kring dessa. Storleken och tyngden på ambulanserna beskrivs som 

grunden för en del problem. Tyngden på ambulanserna närmar sig eller i vissa fall överskrider 

3,5 ton vilka då kräver körkort med C-behörighet. Tidigare var detta inte ett problem på grund 

av de som har B-körkort utfärdade innan 1996 har dispens att tillåtas köra C-klassade fordon. 

Personalen som anställs idag omfattas dock i allt högre grad inte av denna dispens.  

Amb.sjkv. P1: 

Många av våra nya kamrater som kommer in i verksamheten som är 

sjuksköterskor idag har sitt körkort på andra sidan [efter 1996]. Vilket gör att 

de största bilarna får man faktiskt inte köra. 

Problemet som en deltagare tog upp kopplat till detta är när de behöver göra transporter 

mellan sjukhus där patienten behöver intensivvård. I dessa fall används en ambulans som 

väger över 3,5 ton och personal kan hamna i situationen där de är tvungna att köra till ett 

sjukhus som är över 40 mil iväg och bara en i besättningen har rätt att framföra fordonet. Den 

långa körsträckan kombinerat med att de inte kan byta föraren eller ta paus är något som ses 

som ett problem. 

Amb.sjkv. P1: 

Det blir nästan 90 mil under en kort tidsperiod, kanske under press. Vi kanske 

måste åka på larm hela vägen ner till Lund för man ska byta ett hjärta på en 

människa. Å det är inte riktigt bra känner vi om det är snö och kallt. Eller 

kanske sommar och regn och det tar lång tid, lång körsträcka och vi kan inte 

byta förare. 

Att situationer som dessa uppstår kan dels härledas till att föraren i en ambulans inte räknas 

som yrkesförare och undantas därför från reglerna kring kör- och vilotider enligt ett EU-

direktiv (EG, 561/2006).  

Amb.sjkv. P1: 

”Alltså om du tar ett paket på posten eller DHL, så är det paketet mer skyddat 

än vad patienten är via arbetstidslagen och så vidare. För den chauffören måste 

stanna efter ett antal timmar och vila. Men det behöver inte vi.”  
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5.1.6 Sammanfattning 

De intervjuade uttrycker en ganska negativ bild över resultatet av upphandlingar. De menar 

att organisationen blir pengastyrd med negativa effekter på arbetsmiljön. Då upphandlingen 

måste göras om var femte till sjunde år upplevs en diskontinuitet i hur arbetet med 

arbetsmiljön kan bedrivas.  Patientsäkerheten handlar inte bara om själva vården utan även 

transporten. Patientsäkerhet och trafiksäkerhet måste gå hand i hand. 

Trafikpolicyn som fanns på företaget beskrevs som bra, samtidigt som deltagarna erkände att 

flera av punkterna inte följdes. Framförallt är det gällande maxgränsen på 140 km/h det finns 

en skillnad mellan personalens attityd och policyn.  

Det finns en skillnad hos den intervjuade personalstyrkan gällande vad de anser kring 

distinktionen mellan prioritet 1 och 2. En del anser att det måste finnas en skarp gräns där 

emellan för att få en säkerhet i yrkesutövningen, medan andra är öppna för en gråzon. Den 

första gruppen är emot att bryta trafikföreskrifterna i andra fall än prioritet 1, medan den 

senare gruppen är öppen för att köra fortare även under prioritet 2-fall, om dessa bedöms vara 

på gränsen till prioritet 1.  

Den intervjuade personalen uttrycker även olika åsikter eller erfarenheter kring kontakten med 

SOS Alarm. En allmän åsikt är först och främst att SOS Alarm överprioriterar många fall, 

vilket leder till att ambulanspersonalen utsätter sig själva och andra för större risker i trafiken. 

En del av de intervjuade menade dock att SOS Alarm ber dem skynda på även vid lägre 

prioriteringar. Att öka farten i de lägena anses inte alltid grundat i den aktuella patientens 

tillstånd, utan beror på att det saknas resurser för andra uppdrag. De intervjuade som nämnde 

denna problematik menade att de kräver att SOS Alarm först ökar prioriteten innan de ökar 

farten, eftersom föraren är ansvarig. Det vittnas dock om att inte alla säger emot SOS Alarm, 

utan väljer att köra fortare. En skillnad mellan stationerna kan skönjas här då personalen på 

station B inte kände igen att SOS Alarm kunde vara en stressande faktor. Detta skulle kunna 

bero på deras mer liberala inställning kring trafikföreskrifterna vid prioritet 2. Att SOS Alarm 

ber dem ”stå på” vidlägre prioriteringar innebär helt enkelt inte något problem då det inte är i 

konflikt med deras syn på hur man får köra.  

Ett problem som deltagarna lyfter är att inte all personal har rätt att framföra fordonen. 

Tidigare har det löst sig via C-körkortsdispens, men det förväntas bli ett större problem. En av 

de intervjuade menade att det här kunde försätta personal i situationer där de tvingas att köra 

långa sträckor, och under längre tid än vad de känner vore lämpligt.  

5.2 Förarutbildning 

”En annan hade ju tur ändå, när man började så fanns ju det här att de höll på 

att utbilda hela tiden. Men nu har det varit nedlagt i många år.” Amb.sjkv. P5 

Flera olika typer av utbildningar har genomförts inom organisationen. Inledningsvis får 

nyanställa en introduktionsutbildning under ett par dagar. Efter ett år får de gå en utbildning i 

larmkörning under två dagar. Utöver det kan det finnas vidareutbildning så som halkkörning 

samt körgårdsträning med till exempel manövrering och backning i lägre hastigheter. På 

grund av att samtliga deltagare arbetat i minst sex år blev det naturligt en fokusering mot 

vidareutbildningen snarare än introduktionsutbildning, men om några områden kring 

nyanställande togs upp. 

5.2.1 Introduktion av nyanställda 

Inom det aktuella företaget får nyanställda inte köra larmkörning under det första året. 

Personalen får börja köra transportsträckor utan patient, för att sedan göra körningar med 

lägre prioritet med patient för att slutligen efter ett år gå en vidareutbildning. De går då en av 
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företaget ordnad ”Fri väg-utbildning” och examineras larmkörning. Vidareutbildningen 

genomförs under två dagar och instruktörerna som håller i kursen har gått Vägverkets kurs 

Blåljus på väg
1
 för utbildare av utryckningsförare. Deltagarna examinerar sedan av företagets 

körinstruktörer och får efter det rätt att köra larm. Det här är en procedur som inte regleras 

skriftligt, men något som beskrivs som väl spritt i organisationen och personalen ser flera 

fördelar med den. Det som nämns är att det ger ny personal chansen att lära sig kontrollera 

adrenalinpåslaget som kommer av stressen i uppdragens karaktär, få lokalkännedom samt lära 

sig hur medtrafikanter beter sig när en ambulans närmar sig. Vad ny personal eller vikarierna 

anser om förfarandet berörs inte av denna datainsamling.  

Några problem med introduktionen lyfts dock upp. En deltagare berättar hur det har hänt att 

en nyanställd kollega sagt sig få köra utryckning, men som i verkligenheten inte arbetet 

tillräckligt länge för att ha gått utbildningen. Detta uppdagades först efter en körning, vilken 

upplevts som mycket obehaglig.  

En annan avvägning som två deltagare tar upp är när man har två sjuksköterskor varav en inte 

är godkänd för att köra utryckning än. Frågan deltagarna lyfter är om den med minst 

medicinsk erfarenhet verkligen ska vårda patienten. På grund av det här menar den ena 

deltagaren att den här regeln kan brytas för att den mest erfarna ska vårda. Detta problem 

dyker vanligast upp under perioder där det är många vikarier inne i verksamheten, som under 

sommaren.  

Det är även tänkt enligt en deltagare att det ska ske uppföljande samtal under den första tiden 

man är anställd. Samtalen ska hjälpa nya personer att komma in i yrket och fånga upp 

problem. Detta är något som beskrivs som att det inte fungerar fullt ut. En förklaring som 

deltagaren lägger fram är att rutinerna skiftar mellan de olika entreprenörerna och personalen 

därför har svårt att veta vad det är som gäller. 

Amb.sjkv. P1:   

Den ena entreprenören som vi har ena perioden säger att det ska vara si och 

den andra säger att det ska vara så. Och till slut vet inte vi riktigt hur vi ska 

förhålla oss till de här olika delarna som entreprenörerna vill ha och då kanske 

det inte blir något av det heller över huvudtaget. Så uppföljande samtal sker 

nästan aldrig med någon bra kvalité.   

5.2.2 Vidarutbildning 

Hos deltagare fanns det en tydlig önskan om mer och oftare återkommande trafikutbildningar. 

De deltagare som arbetat en längre tid jämför gärna med hur det var tidigare innan de 

allmänna upphandlingarna. Bilden de gav var att det skedde en kraftig minskning av i 

satsningen av förarutbildning när systemet med offentliga upphandlingar infördes.   

Amb.sjkv. P5: 

… det är nog tio år sen vi hade någon utbildning sist vet du. Och det är väl 

nästan hälften av styrkan som är utbytt på de här tio åren. Och de har ingen 

utbildning alls när de kommer och de får ingen speciell heller här, utan det är 

lite. De siste åren har de haft lite. 

Under de senaste åren har det skett en upprustning av utbildningarna och det har genomförts 

några endagsutbildningar på körgårdar. Flertalet av deltagarna tycker dock att det är för långt 

mellan tillfällena. Denna åsikt återfinns både hos de med längre erfarenhet samt hos dem som 

inte arbetat fullt så länge. 

                                                 
1
 Mer information finns hos Vägverkets utbildningscentrum < http://vuc.vv.se/> 
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Någon månad innan intervjuerna tog plats hade en vinterutbildning genomförts. Detta var den 

första på flera år då de repetitionsutbildningar som genomförts de senare åren har varit 

körgårdsutbildningar. Flera av deltagare tryckte på vikten att genomgå vinterutbildning. 

Ssk. P8:  

Vi har bland annat haft en vinterutbildning som varit värdefull för sådant, men 

den har varit borta under flera år. Man kan känna att den hade man verkligen 

nytta av. Nu har den förhoppningsvis kommit tillbaka igen. 

Denna vinterutbildning inkluderade dock endast ambulanssjukvårdarna och inte 

sjuksköterskorna. Ambulanssjukvårdarens roll har de senaste åren fått en inriktning mot 

körning. Förändringarna kring delegering av läkemedel innebar att ambulanssjukvårdare inte 

längre kunde vårda vid allvarligare skador eftersom de inte längre fick administrera 

läkemedel. Det aktuella landstinget har även bestämt att ambulanssjukvårdarena inte heller får 

vårda vid uppdrag med prioritet 2. Detta har fört med sig ett skifte i yrkesbeskrivning som är 

mer inriktad mot körning än sjuksköterskan. En deltagare resonerar att det är därför de har 

prioriterats vid förarutbildningar, så som den senaste vinterutbildningen. En sjuksköterska 

menar dock att det finns en tanke att samtliga ska få utbildningen. 

Ssk. P8: 

Nu har man inlett den här vinterutbildningen, [...] så har man börjat med 

ambulanssjukvårdarna och utbilda dem. [...]men sen är tanken att om får vi 

fortsätta med det här, och får fortsatta medel då ska all personal åka. 

Just att all personal behöver trafikutbildning och inte bara ambulanssjukvårdarna beror på att 

andelen sjuksköterskor inom verksamheten ökar och det är inte ovanligt att besättningen 

endast består av två sjuksköterskor. 

Ssk. P8: 

För det är ju ofta vi åker här ambulanssjukvårdare och sjuksköterska, men 

relativt ofta vi åker två sjuksköterskor. I med att alla vikarier, timanställda eller 

som är inne tillfälligt eller kortare på vicker är sjuksköterskor, så måste man 

nog ha den kompetensen.  

Amb.sjkv. P3: 

Där kan det ju bli så idag att är det två sjuksköterskor som åker tillsammans så 

är det inte säkert att någon av dem har så bra körutbildning. Däremot åker en 

ambulanssjukvårdare och en sjuksköterska så har ju vi ambulanssjukvårdare 

mycket bättre körutbildning, än vad sjuksköterskorna har. 

En ambulanssjukvårdare poängterade att den högre medicinska kompetensen i ambulansen 

har haft en positiv inverkan på att sänka hastigheten på körningen. Detta beror på att de idag 

har större möjligheterna att på plats stabilisera patienten vilket sänker behovet av snabbare 

transporter. 

Amb.sjkv. P5: 

Oh, ja! För ofta som man säger, ut om det är larm så är det sällan larm till 

lasarettet. Det är sen våra systrar här kom så, ja det har i alla fall sjunkit med 

hälften och lite till. [---] Förr var det ju mer då. För då var det ju larm ut, och 

in med dem och sen till närmsta doktor snabbt som ögat. [skratt] Men så är det 

ju inte nu. Så på det viset har det blivit betydligt bättre. 

En annan faktor gällande utbildningarna som en deltagare tar är att det inte ges möjlighet att 

övningsköra i de bilar som används i vardagen. 
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Amb.sjkv. P1: 

 Tyvärr tillåter inte vagnparken att vi övningskör med den typen av bil. [...] utan 

det vi kör med är gamla utrangerade bilar. Och då blir det en annan typ, en 

mindre typ än de vi hanterar kring vardags. 

5.2.3 Krav på entreprenörer 

”För man ska inte kunna tulla på någonting sådant här som har med vår 

säkerhet att göra! För det första vår säkerhet för finns inte vi kan vi inte åka ut 

och hämta dem och för det andra patientens säkerhet och de andra 

medtrafikanterna.” Amb.sjkv. P9 

I kravspecifikationen för den senaste upphandling finns det numera ett krav att entreprenören 

ska ansvara för att personalen har ”nödvändig körutbildning” och att det i varje besättning 

finns minst en som är godkänd för utryckningskörning. Detta är något som flera av de 

intervjuade påtalar vikten av, eftersom de sett att trafikutbildningen annars blir lidande. Vad 

deltagarna menar är att när det inte ställs krav underlåter entreprenörerna att tillhandahålla 

utbildningar av ekonomiska skäl. Att pengarna styr dyker upp gång på gång, och några 

deltagare ser hur detta kommer från upphandlingsförfarandet där entreprenörerna tvingas till 

att pressa sina kostnader. 

Ssk. P4: 

Det är det som är nackdelen med upphandlingen för då försöker alla företag att 

pressa priserna så mycket som möjligt. Och då finns det inga pengar kvar till 

sådana här saker. 

Ssk. P8:  

”Det är som sagt pengar, som allt, det hänger på de här bitarna. Och vilka krav 

landstinget ställer mot våra entreprenörer.” 

Ett sätt som flera av de intervjuade föreslår för att säkerställa att utbildningar genomförs är 

via nationella riktlinjer, eller ett speciellt utryckningskörkort. 

Amb.sjkv. P5: 

Jag skulle vilja ha mer utbildning och sen ha ett speciellt körkort i sådana fall. 

Att du har gått genom den här utbildningen och sen måste du ha att det ska 

förnyas var tredje år. 

5.2.4 Erfarenhet och individuella skillnader 

Ja, för det är ju när man är ny som man får ett adrenalinpåslag, när det går så 

sällan. Och då blir ju högerfoten väldigt tung och svårt att bedöma sin egen fart 

och andras farter … (Ssk. P4) 

Flera av deltagarna tog upp den kroppsliga reaktionen på uppdrag och ”adrenalinpåslaget” 

som sker inför uppdrag. Detta har mycket stora likheter med det som tidigare ha identifierats 

och benämnts som ”red mist” (Dorn & Brown, 2003). I likhet med denna tidigare studie 

beskrevs det som något som är vanligast hos ny personal inom yrket och att det är något man 

lär sig kontrollera. 

Amb.sjkv. P3: 

Man kan väl säga så här att som ny så kanske man är lite mer stressad och 

uppjagad, mot vad man är nu. Nu ser man ju, ta det lite mer lugnt och läser, 

som du pratar om här, trafiken lite mer än vad man gjorde i början. Det blir ju 

lite mer tunnelseende än vad det bli nu. 
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I samtliga intervjuer kom det dock upp att larm som involverar barn har en stor påverkan och 

kan innebära att även erfaren personal påverkas på ett liknande sätt.  

Amb.sjkv. P1: 

Sen försöker man ju alltid åka så fort man bara kan, men det finns ingen 

anledning att ta sådana risker att vi inte kommer fram. Det uppstår bara kan 

man säga när det gäller barn, då brukar det gå fortare. 

Amb.sjkv. P3: 

Så är det alltid när det gäller barn, så vrids allting upp ett snäpp.  

Med erfarenheten menar flera av de intervjuade att sättet de studerar trafiken förändras. Ny 

personal beskrivs som att de tittar alldeles för nära framför fordonet, medan erfarenhet leder 

till att förarna ser betydligt längre fram och ”läser” eller bedömer trafiken bättre.  

Ssk. P8: 

Personligen tycker jag att man läser, man läser lättare trafik och läser längre 

fram och sånt här. 

Förutom att se längre fram nämns även att de lär sig hur andra trafikanter reagerar på 

utryckningsfordon och att dessa reaktioner inte alltid verkar vara logiska eller väntade från 

utryckningsförarens synvinkel. 

Amb.sjkv. P9: 

jag tror att jag hållit ungefär samma hastighet, men med större erfarenhet idag 

och större respekt. Men också ett större kunnande självklart att läsa trafiken 

och inte lita på folk. Alltså man kan förstå trafiken på ett bättre sätt och också 

ha respekten att man inte förstår riktigt varför en del gör som de gör. 

Men erfarenhet är inte hela pusslet. Flera deltagare pekar på att hur individen i sig är och 

dennes personlighet är en viktig faktor som påverkar personers körbeteende.  

Amb.sjkv. P3: 

Det är inte säkert att du är en bättre utryckningsförare för att du har jobbat i 

tjugofem år. Det är mycket hur du är som person. 

Ssk. P2:  

… självklart ger utbildning och erfarenhet massor, sen kan jag tycka, utifrån 

med lite perspektiv att när man jobbar med många kollegor. Då kan jag även se 

skillnader som rör mer individnivå, stresståtlig eller inte, hittar du eller inte. 

Flera deltagare menar att det inte är något större problem med olämpliga förare, men att det 

finns ett mindre antal som kör på ett olämpligt sätt. Priestman (2005) refererar till resultat från 

en då opublicerad studie som tydde på att en mindre del av förarna i den undersökningen stod 

för en oproportionerlig stor del av de rapporterade ambulanskollisionerna. 

Ssk. P2: 

… Det är inte rally vi pratar om och det finns några enstaka individer som 

ägnar sig åt att köra rally. De här individerna har då hamnat lite snett, över en 

rondell eller i ett dike flera gånger och det är ingen slump. Det är ett litet antal 

så det är ju ett problem, men det är inte ett jättestort problem. Det är klart att 

arbetsgivaren skulle vara tydligare kan jag tycka. Men det är en försvinnande 

liten del av alla kollegor. 
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En deltagare menar att det inte är hastigheten som är det viktiga utan hur mjukt det går. 

Ytterligare ett yttrande av en annan deltagare tyder på hur en acceptans för en hög hastighet 

finns så länge det handlar om mjuk körning. 

Amb.sjkv. P9: 

Sen har vi [namn] som kör jättefort, alltid gjort. Men man känner sig som man 

åker i en liten sammetsask, alltså det är så behagligt att åka med honom. Man 

känner sig väldigt trygg och det är man ju aldrig ute i trafiken men det är 

skillnad alltså på hur man framför. Så han är en riktigt, riktigt bra förare tycker 

jag. Sen tycker ju han det är roligt att köra fort. 

5.2.5 Sammanfattning  

Det finns en stor enighet hos personalen att det finns ett behov av att hålla regelbundna 

trafikutbildningar och det är något som i perioder inte har prioriterats. För att entreprenörerna 

ska välja att hålla och ha råd med utbildningar finns det en uppfattning bland de intervjuade 

att det måste vara ett krav från landstinget. Flera nämner även möjligheten med nationella 

riktlinjer för utbildning för att säkerställa att utbildning faktiskt finns överallt och det finns en 

positiv syn på ett eventuellt utryckningskörkort. 

Idén med att personal inte kör larm första året beskrivs av deltagarna som en bra idé då ny 

personal får chans att vänja sig vid utryckningssituationen. En deltagare menar dock att 

proceduren kring uppföljande samtal och mentor inte fungerar tillfredställande.  

Erfarenhet beskrivs som att man lär sig läsa trafiken bättre. Man lär sig se längre fram och 

förutse vad som kommer att hända och hur andra kan reagera. Deltagarna menar också att 

man lär sig kontrollera påslaget av adrenalin inför larm, men tar samtidigt upp att fall som 

berör extra, så som fall rörande barn kan leda till större risktagande och högre hastigheter.  

Det finns även en antydan om att det inte bara är erfarenhet som spelar roll utan hur personen 

är i sig själv. Man har sin personlighet, och man har sin körstil. Det är något som beskrivs 

som inte helt enkelt att ändra på. 

5.3 Kommunikation 

Därför är det bra med utbildningar med. Där är det ju för att man ska få kritik. 

Där tar de inte åt sig så mycket, utan då lär de sig ju. Men då det blir tok, då 

ska man ju helst inte kritisera den som kör. För då blir det ju oftast värre. 

Amb.sjkv. Amb.sjkv. P5 

5.3.1 Kommunikation inom organisationen 

En deltagare poängtera att under den sista upphandlingsperioden gjordes mycket arbete hos 

entreprenören för att förbättra förarutbildningen och man skapade trafikgrupper med uppgift 

att syssla med utbildning. Flera deltagare uttrycker dock en osäkerhet över vad som kommer 

att ske under den nya upphandlingsperioden och med en ny arbetsgivare.  

Amb.sjkv. P7:  

Det är mycket som hängt i luften med tanke på att det är en ny organisation, 

kanske förståligt då. Men det här är något vi inte vet något framöver hur det 

kommer att se ut, och inte de heller själva kanske. I och med att det är nytt. 

Gällande trafik och förarsituationen menar de intervjuade att det inte är något som diskuteras 

inom organisationen i stort på en allmän nivå och ledningens åsikt förmedlas endast via 

introduktionsutbildningen, eventuella vidareutbildningar och genom policydokument.  
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Ssk. P10: 

Man säger väl som sagt  ’Det finns instruktioner och de ska följas’. Sen tror jag 

inte man vill lägga sig i det där mycket mer. 

En deltagare som inte gått någon vidareutbildning tycker det finns en brist i hur det diskuteras 

och menar att han inte på ett tydligt sätt fått höra vad företaget anser om trafiksäkerhet och 

frågor kopplade till det.  

5.3.2 Kommunikation hos den operativa personalen 

Kommunikation mellan kollegor gällande osäkra beteenden har tidigare visats vara 

betydelsefullt för säkerheten inom organisationen. En av forskningsfrågorna handlade därför 

om hur personalen kommunicerade med varandra gällande körbeteende, och vad de gjorde när 

de tyckte att någon inte körde bra. Det visade sig att de flesta av de intervjuade menade att hur 

någon kör var ett känsligt ämne som kunde vara problematiskt att ta upp.  

Ssk. P10: 

Jag är precis inne på den linjen, att körning är helig ko för många alltså. Man 

kritiserar inte ens körning. 

Körningen beskrivs även av två deltagare som något speciellt vilket är känsligare att kritisera 

än andra färdigheter. 

Ssk. P4: 

Det går kritisera allting annat, men just bilkörning är jävligt svårt och ta den 

kritiken, om det skulle visa sig. 

Deltagarna på Station B skiljer sig här från de andra genom att ingen av deltagarna där 

benämner körningen som ett känsligt ämne. En deltagare ansåg att det var ”högt i tak” på 

stationen och de kan tala om det. En annan menade att det var önskvärt att kunna kommentera 

men att de sällan gjorde det. 

Amb.sjkv. P7:  

Mm, inte alls eller sällan. Antingen kör jag väldigt bra och det vore det bästa, 

men sen önskar man kanske ibland att man på ett snällt sätt kan korrigera.  

… det beror på personen i fråga om jag vill nämna det, hur pass öppet det är. 

Jag hoppas att det funkar. Jag menar, hör inte jag någonting från den jag kör 

med då tror man att ju att det funkar och att det är bra. Så hoppas jag att det är, 

i alla fall hoppas man att den som är bak säger till. Vilket jag tror att i den här 

lilla gruppen kan det funka att vi gör. 

En deltagare beskriver en liknande situation på station A. Det beskrivs bland de flesta som 

öppet, men att det inte är så i samtliga fall. 

Ssk. P8: 

Jag tror man får nog höra det ganska snart om man kör för obekvämt och för 

vårdslöst för och... Jag tror bland de flesta är det ganska öppet på så sätt. 

Men… 

Ssk. P8: 

Vet man att det är väldigt ömma tår hos någon eller att det är känsliga ämnen 

då kommer det kanske inte upp lika ofta. Tyvärr. 
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En snarlik åsikt kom även från en deltagare som intervjuades på Station B, men jobbar som 

vikarie och hoppar runt emellan alla tre stationer. Han håller med om att det går ta upp, men 

lägger till…  

Ssk. P2:  

”Men sen många gånger kan det passera också.” 

Att kommunicera kring körningen kan ske på flera olika nivåer och vid olika tillfällen. Med 

kommunikationen i det här fallet menas den som sker mellan kollegorna och rör inte den som 

förs på högre nivå via utbildningar eller från ledningen. Kollegornas kommunikation kan 

dock i sin tur delas upp beroende på situation. Först och främst har vi kommunikationen som 

antingen sker i bilen eller utanför på stationen. Det finns all anledning att anta att detta 

handlar om två olika typer av kommunikation. Två deltagare ger exempel på kommunikation 

på stationen.  

Ssk. P10: 

Jag tror inte man sitter och tipsar så här på station direkt. Det är väl mer att 

man pratar om incidenter kanske eller så, som har varit nära och så vidare. 

Amb.sjkv. P3: 

Man pratar väl allmänt om det också för att det är ju vissa ställen som är otäcka 

med och situationer man kan råka ut för. 

Det som sker under körningen måste i sin tur delas upp i ”körning ut” och ”körning in”.  

Ssk. P4: 

Det är ju två olika sätt att köra. När man kör ut till patienten då kan man ju 

köra lite vårdslöst, men sen när man väl har patienten i bilen så är det inte den 

höga farten som är viktig utan att det går lugnt till väga. 

När en patient transporteras och en i besättningen flyttar till vårdutrymmet leder det till att 

typen av kommenterar som kan ges förändrar karaktär. Självklart finns det undantag som fall 

där patienter med speciella vårdbehov transporteras mellan sjukhus och ackompanjeras av 

extra personal varför båda i besättningen då sitter framme. Under körningen ut kan 

kommunikationen vara av en proaktiv form som exemplet ovan, vilket inte är möjligt när 

personen bak fokuserar på patienten. Förutom detta kan de även hjälpas åt vid körningen, de 

kan ha två par ögon ut. 

Amb.sjkv. P9: 

När man sitter och åker ut, då är man ju två par ögon ut. Det får man ju 

förvänta sig att den som, kollegan, som sitter jämte eller om jag sitter jämte att 

jag bara ’Hörrö du, det ser ut som det kommer en älg där borta typ’ eller ’Nu 

står det, det kommer en bil väldigt fort från höger. Kan vi lite på att.. jag tror 

inte han ser oss så att..’ Så såna, när vi har solen lågt och så vidare. Då vet man 

det att nu ser inte folk alls när vi kommer. Så att där har man ju mera delat 

ansvar. 

En mer erfaren kollega kan under utkörningen även fungera som en mentor och komma med 

tips och råd. 

Ssk. P4 

… att här kan du hålla ut, här ska du bromsa. Det är såna där små tips som man 

kan ge på vägen ut då. Men sen får de sköta sig själva på vägen in. 
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Amb.sjkv. P3 

Sen kan man ju dela med sig av erfarenheter till exempel på en väg vi har där vi 

kör ganska mycket att där och där kommer du ett visst där och kollar då kan du 

faktiskt köra om, fast det egentligen för en vanlig bilist är skymd sikt. Lite tips. 

Hur bilen beter sig framförallt vid olika hastigheter, situationer och väglag. [...] 

Det är också viktigt att föra vidare sådana saker. 

Det finns även möjlighet att kommentera på risktagande beteende vilket det finns olika åsikter 

om det går att uttrycka eller inte. 

Amb.sjkv. P3:  

Sen är körstilarna olika framförallt. Jag har åkt med de på larm som sitter och 

håller i ratten här nere med en hand istället för att ha bägge två stadigt så du 

har koll på saker och ting. Det känns inte bra. Då får man säga till. 

Ssk. P10: 

”’Nu är det halt nu får du sakta’. Det har jag faktiskt sagt en gång. ’Nu är det 

halt. Nu sänker du hastigheten.’” 

Medan en annan deltagare beskriver det som känsligare. 

Amb.sjkv. P9: 

Så det är inte bara liksom och gå på och säga att ’Hörrö du, ligg inte så nära’. 

På vägen in har självklart personen bak mer fokus på patienten och här blir kommentarer mer 

retroaktiva som reaktion när något inte gick så bra, till exempel när hastigheten är för hög och 

ambulansen kränger eller det blir för kraftiga inbromsningar. 

Bland kommentarer kring hastighet och faktorer som direkt påverkar patienten finns en större 

enighet bland deltagarna där de flesta har det som exempel på vad den vårdande personalen 

säger till föraren. 

Amb.sjkv. P7: 

Där man i vårat fall tänker på, är att man kör behagligt. Den som är bak kan 

inte vårda på ett bra sätt om jag kör vansinnigt i kurvor. Då hoppas man ju att... 

där brukar vi försöka säga till att vi kanske ska sakta ner. Det har hänt att man 

saktar ner hastigheten. Det upplever ju inte jag som förare kanske, men det är 

den som är bak som får säga till. Att nu drar vi ner på det. Det händer. 

Vid andra exempel som deltagarna tar upp refererar de till patientens tillstånd och att 

patienten klagar att det går ont på grund av skakningar. 

Amb.sjkv. P1: 

… för vi talar ju om för varandra att – ’Hörrö du, du kom in sent in i kurvan där 

och det kränger för mycket. Patienten klagar, det gör ont. Ta det lite lugnt’. Det 

är den typen av kommentarer man lär sig mest på. När det kommer en direkt 

feedback på att jag gjorde ett misstag för en halv sekund sen. 

Alltså det är ju så att det är den som sitter bak som styr hur fort det ska gå. Det 

är patientens tillstånd som styr. 

I nästan samtliga intervjuer kommer åsikten fram att säkerheten är väldigt viktig och det är 

viktigare att komma fram senare än inte alls.  
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Ssk. P8: 

Jag tror det är ganska öppet, öppet klimat även där. Att man är öppen för 

förslag, man prioriterar uppdraget och att vi tar oss dit helskinnade och inte 

utsätter andra för... Vi ställer inte till mer elände än vad vi kan reda ut, jag tror 

den tanken finns hos de flesta. 

En deltagare tar upp faktumet att det finns de som anses köra för långsamt och att de kan få 

höra kommentarer kring sitt körande.  

Ssk. P8: 

… jag har kollegor som kör, har en väldigt försiktig körstil och de kan nog bli 

påminda om det oftare kanske, som inte kör så fort helt enkelt vid larmkörning, 

utan kör väldigt återhållsamt. De är väl ungefär lika många som de som kör fort 

kan vi väl säga. Så det är väldigt fåtal men det är åter igen individuell skillnad. 

Jag tror de får höra det här ibland kanske […] att det går för sakta. De tycker 

att man kan öka. Personligen tycker jag inte man kan kräva det, utan det är 

personen vid ratten som bedömer hastigheten och hur han, efter sin förmåga 

tycker han kan köra bilen i den situationen. 

5.3.3 Sammanfattning 

Körningen beskrivs som ett ämne som är känsligt och det är inget som diskuteras. Det är svårt 

att påpeka hur andra kör men i vissa fall görs detta och då främst gällande hastighet och att 

det kränger. Detta kopplas oftast till arbetssituationen bak eller patientens tillstånd snarare än 

säkerheten 

Det är viktigt att se på utryckningskörningen uppdelat i körning ut och körning in. För det 

finns olika faktorer och krav på dessa körningar. Körning ut påverkas av att situationen man 

rycker ut till är i stort okänd, eller oklar. Man behöver inte tänka på patientens komfort, 

däremot tänker de på att de måste komma fram. På vägen tillbaka istället har de patienten att 

tänka på, men situationen kan vara mer kontrollerad. Däremot kan andra faktorer som att SOS 

Alarm skyndat på dem spela in. Även kollegans kompetens kan påverka hur stressad föraren 

blir – om han litar på att situationen är under kontroll eller inte.  

Det är ju naturligt att kommentarerna när de är på väg in är kopplade till patient och arbetet 

eftersom de inte kan ha kolla på andra faktorer. Personen bak ser inte hur avstånd hålls eller 

andra faktorer.  Inte heller kan dessa kommentarer vara proaktiva utan blir oundvikligen 

påpekanden på redan genomförda handlingar.  

Kommunikationen kan alltså studeras ur flera olika vinkar. Hur kommunicerar de (1) på 

stationen på en allmän nivå, (2) på väg ut till skadeplats, (3) på väg in samt (4) efter 

körningen.  

En ytterligare eventuell uppdelning är även när de inte kör larmkörning, utan kör transport 

eller är på väg tillbaka till station.  

5.4 Faktorer vid körning 

Det finns faktorer på flera olika nivåer som påverkar föraren. Under tidigare rubriker har 

några diskuteras som kan kopplas till en högre nivå inom organisationen. Under den här 

rubriken presenteras några faktorer som kan ses som att de ligger närmare förarens situation. 

Först och främst tas beteendet hos medtrafikanter upp, för att följas av deltagarnas åsikter om 

sin egen körning och avslutningsvis vad deltagare anser om olyckorna som sker i dagsläget.  



40  Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården   

 

5.4.1 Beteende hos medtrafikanter 

P9: … när man har utryckningskörning då har man ju 90% eller 97% framåt 

och sidorna. Man försöker läsa nästan efter nästa kurva. Man vet hur vägen ser 

ut och här kommer det en utfart och så vidare. För det kommer ju upp så fort 

och man sitter där… Och så kom det en och blåste om! Jag trodde jag skulle.. ja 

jag ska inte säga… 

En riskfaktor som flest deltagare tar upp är beteendet hos andra trafikanter. I vissa fall 

kritiseras dessa för att de antingen inte är tillräckligt uppmärksamma och ser ambulansen, 

men även fall där personer utnyttjar närvaron av ambulansen.  

Ssk. P8: 

Man är inte uppmärksam tillräckligt som trafikant kanske, för att det kan gå 

väldigt länge innan man märker en stor tutande, brummande ambulans en meter 

bakom en. Så det kan man tycka är lite fascinerande ibland, hur man kan leva i 

sin egna lilla värld på något sätt utan att märka sånt. 

Ssk. P10: 

… det har ju hänt vid vissa tillfällen att man blivit omkörd alltså så att.... Då 

tror man det inte är sant först. Man blir liksom ödmjuk inför livet på något sätt 

först. Vad gjorde vederbörande? Men de har inte sett det helt enkelt. 

Att medtrafikanterna inte vet hur de ska reagera när en ambulans närmare sig vittnar flera av 

de intervjuade om. Denna osäkerhet kan bero på att området inte berörs tillräckligt under 

körkortsutbildning och enligt STR (Gunnarsson
2
) finns det heller inga allmänna riktlinjer för 

körskolorna att ta upp det här. Det är upp till enskilda trafiklärare att använda de situationer 

som uppstår i trafiken och det går att anta att många aldrig hamnar i en situation med 

utryckningsfordon under sin utbildning.  

En vanlig reaktion hos medtrafikanterna som ambulanspersonalen i den här studien tog upp 

som direkt olämplig är att folk bromsar när de upptäcker utryckningsfordonet. Att i stället 

eventuellt släppa på gasen men ändå fortsätta med det man höll på med lyfts som en bättre 

reaktion.  

Amb.sjkv. P5: 

För det här med inbromsningar, så fort det kommer en ambulans bakom, så ska 

ju folk bromsa vet du. Det är ju livsfarligt egentligen. 

På grund av att andra trafikanter upplevs bli stressade av blåljusen och siren anser en del av 

deltagarna att det blir bättre flöde i trafiken genom att inte kräva fri väg med 

larmanordningarna. 

Ssk. P6:  

Det är väl lite så när man kommer med blåljus, ibland så lönar det sig att slå av 

det istället eftersom man stressar upp sig när man ser det där i backspegeln. Så 

man kan få ett bättre flöde om man kan köra utan blått ibland. 

Men det kan bli problem även när de inte använder blåljus. 

                                                 
2
 Personlig korrespondens med Lars Gunnarsson, Sveriges trafikskolors riksförbund (STR). 19 april, 2009. 
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Amb.sjkv. P3:  

För folk beter sig på ett speciellt sätt när de ser en ambulans. [...] Även om man 

inte har blåljus och siren på så är det en del som får för sig att de ska släppa 

oss före och slå på bromsen och köra in till kanten och blinka höger. Så det 

uppstår även situationer där. 

Det är dock inte bara ouppmärksamma förare eller att de reagerar ologiskt som ställer till 

problem. Deltagarna tar även upp att vissa personer utnyttjar den fria väg ambulansen skapar, 

eller till och med kör om själva ambulansen.  

P10: Man ligger med blåljus till exempel bakom en lastbil, inväntar. Man vet 

ungefär på vägen var man har möjlighet med sikt upp och sen när man ska gå 

ut. Ja, då kommer det en och kör om igen bakom så man får gå tillbaka och så 

får man börja om på ruta ett igen. Det är inte helt ovanligt alltså att de kommer 

och utnyttjar den situationen. För då vet de ju att då är det fritt. 

Inte alla har upplevt situationen att bli omkörd vid larmkörning, men väl vid andra tillfällen. 

Amb.sjkv. P7: 

För man ser att folk reagerar väldigt olika och det skulle kunna hända mer än 

vad det gör. Det är vad jag känner. Det gäller också vi blir också omkörda. Inte 

när vi har utryckning ska jag inte säga, men när vi har vanliga transporter. 

Precis som privat, oj det var skönt att det inte hända något vid de tillfällena. 

Kopplat till medtrafikanterna och den allmänna trafiksituationen påtalar flera hur lätt det är att 

komma in i trafikrytmen vilket leder till att de kör över trafikbestämmelserna även när de inte 

borde. Det var dock bara personer från Station C som tog upp att de hängde med i 

trafikrytmen. Detta skulle kunna bero på vägens beskaffenhet. 

Ssk. P4:  

Men visst man följer ju trafikrytmen. Man åker ju för fort även privat så man 

håller ju oftast den farten man åker privat tycker jag. Som den här 90-vägen den 

blir ju 100-110 som alla andra åker. 

5.4.2 Åsikt om egen körning 

Endast en deltagare tar upp faktumet att det finns en riskfaktor med att hålla högre hastigheter 

ifall fordonet i sig skulle gå i sönder. 

Ssk. P2: 

Ser du ett scenario där man ligger på E4:an och [ska tillbaka] en natt när det är 

lite trafik, du vet att du har vildstängsel och det är sommarväglag. Då är det 

klart att du kan köra lite fortare... Men sen å andra sidan så fick en kollega 

punktering på framhjulet. Det var på larmkörning på E4:an och det var inte så 

trevligt heller. Han hade bara flyt att han låg i rätt fil då kring hur bilen drog. 

Då kan man också fundera över det.  

Andra yttre faktorer som kan påverka körningen som nämns av en deltagare är till exempel 

vilt. 

Amb. Sjvk. P7: 

Men jag försöker väl, jag menar jag kan köra mycket fortare än så här om det 

behövs, samtidigt är man medveten om risker. Det är inte alltid man behöver 

krocka, men i och för sig så händer med djur som springer ut och man måste 

väja. Går det fort så.. man kan få problem vid 100 också, det är inte det men att 

man inte kör vansinnigt fort. 
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De flesta av de intervjuade menar att de inte skulle köra över sin egen förmåga, även om de 

menar att man måste ligga på gränsen. 

Ssk. P10: 

… man ligger ju hela tiden på marginalen så att säga. Man måste ju alltid ligga 

spannet innan så att man ändå känner att man har kontroll. Jag kör aldrig 

snabbare än att jag tror mig har kontroll över bilen. 

Flera deltagare påpekar vikten av säkerheten då det viktiga är att komma fram. 

Amb. Sjvk. P5: 

Det är inte bara att stå på […] Det fungerar ju liksom inte. För skulle det hända 

något när jag åker till patienten så då har han inget för att han ringde. Det är 

dit jag ska. Jag måste ju dit. Så det gäller ju verkligen att vara uppmärksam så 

det inte händer någonting när jag åker dit. 

En annan deltagare menar att det inte har med marginalen som föraren i sig själv håller utan 

det är andra faktorer som gör att det blir kollisioner eller tillbud. 

Amb. Sjvk. P9: 

 Men det är ju andra bilar som blir incidenten känner jag. 

5.4.3 Olyckor 

Tre deltagare tar upp det att de anser att det är betydligt färre antal kollisioner än vad man 

kunde förvänta sig med tanke på det de upplever ute i trafiken. 

Ssk. P10: 

Så händer det väldigt lite och sen är det ju alltid en väldig uppståndelse när en 

ambulans skulle gå av vägen. Det får proportionen som inte liknar något och 

ibland är det olyckligt, men om man räknar hur många ambulanstransporter 

som går i Sverige per dygn och hur många faror som man försöker sig 

manövrera sig runt och så vidare, så kan man säga att det händer knappt inga 

olyckor alls tycker jag. Jag tycker det är förvånansvärt lite. 

De kollisioner som ändå sker beskrivs som mindre allvarliga.  

Amb.sjkv. P9:  

Alltså de incidenter som är med bilarna där det blivit märken det är ju typ inne i 

stan. Man backar på saker, man kör emot. [---] Det är väldigt få incidenter som 

tur är ute på stora vägen med krockar eller att man rullar av vägen eller 

någonting som tur är. 

En deltagare minns dock en krasch som skedde några år tidigare.  

Ssk. P2: 

P2: Tack och lov har vi varit förskonade i [landstinget] med riktigt allvarliga 

olyckor. Riktig allvarliga. Det var väl Göteborg senast, förra året. Det var ju 

inte så kul. Det är en jätteviktig fråga. Titta på [stad], var det förra eller tre år 

sen när en ambulans och en polis smällde? 

5.4.4 Sammanfattning 

Ett problem deltagarna upplever är att de inte syns eller upptäcks av medtrafikanterna 

tillräckligt bra. Detta förklaras oftast med att folk inte är tillräckligt uppmärksamma. Ett annat 

problem är även att medtrafikanterna inte vet hur de ska reagera i relation till 

utryckningsfordon. En vanlig reaktion som inte är uppskattad hos ambulanspersonalen är att 
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bromsa.  Det som några deltagare uttrycker som önskat beteende är att helt enkelt fortsätta 

med det man höll på med. Att trafikanter beter sig annorlunda runt uttryckningsfordon sker 

även när de inte är under utryckning och några deltagare tar upp hur andra kan tvinga dem att 

köra om även när de inte vill.  

Medtrafikanterna beskrivs inte bara som ouppmärksamma och osäkra på hur de ska reagera 

utan även med att en del utnyttjar situationen. När personer lägger sig längre åt höger för att 

släppa förbi ambulansen beskriver de att det ibland är personer som passar på att köra om och 

därmed hindra ambulansen omkörning. Några deltagare menar att det är medtrafikanterna 

som skapar de farliga situationerna och menar att det finnas ett behov av att informera 

allmänheten och ge råd hur man ska bete sig kring utryckningsfordon.  
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6 DISKUSSION 

Det här kapitlet inleds med reflektioner över den metod som använts och följs av en 

resultatdiskussion kopplad till de fyra frågorna som formulerades som utgångspunkt för 

datainsamlingen. Därefter följer en allmän diskussion kring koppling mellan 

ambulansverksamheten och trafiksäkerheten, och kapitlet avslutas med slutsatser och förslag 

på framtida arbete.  

6.1 Metoddiskussion 

Den här studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer av ett mindre antal 

personer inom den operativa delen av ambulansverksamheten. Målet med studien var att med 

en bred ansats fånga upp intressanta och relevanta områden bland personalen som ska kunna 

användas för framtida studier.  

Av framförallt praktiska skäl genomfördes några intervjuer med två kollegor samtidigt. En 

risk med parvisa intervjuer är att den mindre erfarna parten hamnar i en passiv roll. 

Ambulanssjukvårdaren vars yrkesroll numera är mer inriktad mot körning än sjuksköterskan 

kan även leda en skillnad i respondenternas syn på problemområdet. Detta behöver i sig inte 

vara negativt, men kan påverka de svar som ges. För att få båda aktiva om så inte var fallet 

riktades ibland frågorna direkt till den mer passiva personen. Ytterligare en risk kan vara att 

personerna likriktar sina svar för att inte motsäga sin kollega, samt att de inte uttrycker åsikter 

som kan vara socialt känsliga. En positiv följd av de parvisa intervjuerna var att deltagarna 

kunde diskutera med varandra kring sina erfarenheter och själva identifiera skillnader både 

gälland erfarenheter och åsikter. Intervjuerna blev därmed mer deltagaredrivna än strikt styrda 

av ett bestämt antal frågor. 

Det kan vara problematiskt att jämföra de olika stationerna i den här studien på grund av 

urvalsprocessen. På Station A kontaktades en deltagare direkt på grund av sitt tidigare 

påvisade intresse av området och den andre deltagaren tog eget initiativ att delta. På Station B 

och C kontrollerades inte urvalet utan bestod av dem som råkade arbeta under de dagar 

intervjuerna pågick.  

Kategoriseringen av det transkriberade materialet gjordes av endast en person av praktiska 

skäl. Det finns en möjlighet att andra kategorier och indelningar skulle ha identifierats och 

gjorts av en annan bedömare, men i den aktuella studien testades således inte reliabiliteten 

mellan flera bedömare. Detta ses dock inte som ett problem för studien då syftet inte var att 

kvantifiera eller beskriva hur vissa åsikter var spridda bland personalen eller hur deras 

yttranden kunde kategoriseras utan snarare att visa på förekomsten av vissa åsikter. 

Kategorierna användes främst som ett analysverktyg och stöd framför att försöka beskriva 

deras diskussion och åsikter.  

Ett flertal faktorer som kan tänkas påverka trafiksäkerheten har av praktiska skäl valts att inte 

inkluderas i den här studien, bland vilka arbetsbelastning och trötthet, distraktion vid 

hanterandet av tekniska förarstöd eller hur avvikelsehantering inom organisationen fungerar, 

kan nämnas.  

6.2 Resultatdiskussion 

Den här studien utgick ifrån fyra huvudfrågor för att skapa en bild av hur den operativa 

personalen inom en ambulansorganisation tänkte och talade kring trafiksäkerhet och 
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utryckningskörning. De tre områdena (1) trafiksäkerhet på organisationsnivå, (2) 

förarutbildning, (3) kommunikation och tolkning av felhandlingar och (4) faktorer vid 

körning, kommer först diskuteras var för sig.  

6.2.1 Trafiksäkerhet på organisationsnivå 

Ambulanssjukvården i den aktuella regionen är med offentliga upphandlingar och avtal 

delegerad till enskilda ambulansentreprenörer av landstinget. Detta system har använts i strax 

över tio år och den fjärde avtalsperioden har precis inletts. Flera av de intervjuade i 

personalen ser dock negativt på att verksamheten ligger på entreprenad. Deltagarna anser att 

verksamheten tappar i kvalitet i och med ständigt hårdare krav på lägre kostnader. En 

deltagare uttrycker detta med att ”hela entreprenadsystemet det syftar till att spara pengar”. 

Organisationen har satsat allt mer på produktion och ekonomi än säkerhet i form av 

förarutbildningar. Under en de senaste åren har en viss form av fortutbildning gällande 

körning skett vilket hos personalen skapat en känsla av att ledningen har börjat satsa på 

körningen igen. Om satsningen kommer vara långvarig upplevs dock som osäkert.   

En organisationskultur med en god syn på säkerhet menar Reason (1997) kan motverka denna 

tendens för organisationer att glida mot allt för låga säkerhetsmarginaler. I och med att 

ambulansverksamheten upphandlas var femte år skapas en intressant utmaning för denna 

organisation. Tidigare undersökningar refererade till av Short et al. (2007) menar att om man 

har en stor rotation på personalen skapas en instabilitet i organisationskulturen. Denna 

instabilitet är negativ då en god säkerhetskultur tar tid att utvecklas. De anställda måste vara 

en del av organisationen tillräckligt länge för att både lära sig den delade kulturen men även 

vara med och utveckla den. I fallet med den studerade ambulansverksamheten kommer 

instabilitet inte från ett stort utbyte av personal, utan från ett ständigt byte av arbetsgivare. I en 

intervju exemplifieras detta problem med att de olika arbetsgivarna haft olika åsikter om hur 

uppföljande samtal med ny personal skall ske vilket lett till att de inte sker, åtminstone inte på 

ett konsekvent och ”bra” sätt. Upphandlingen av en sådan här fortlöpande verksamhet leder 

således till att personalen är den stabila faktorn, med ansvar att odla och utveckla en 

organisationskultur och inviga ny personal i den befintliga kulturen. När entreprenören byts ut 

måste det finnas en medvetenhet även på denna nivå att det redan finns en 

organisationskultur, som påverkar arbetet, och som inte går att förändra direkt. Tar ledningen 

inte hänsyn till den rådande kulturen kan det leda till en distansering där de riktlinjer 

ledningen lägger fram antingen inte ses som förenliga med verkligheten eller accepteras av 

den operativa personalen.  

En intressant följd av upphandlingar som skulle kunna vara intressant att följa upp är effekten 

de har på maktförhållandet inom en organisation. Antonsen (2009) menade att bara kultur inte 

räcker till för att förklara säkerhetsnivån inom organisationer, utan hänsyn måste tas till 

maktstrukturer. Ambulanssjukvården verkar just inom en organisation och verksamhet med 

en speciell maktstruktur. En följd av de offentliga upphandlingarna är att en mycket stor del 

av makten ligger hos uppdragsgivaren och bland de krav som finns i kravspecifikationen. 

Organisationer vars verksamhet är bunden till upphandlingar har antagligen mindre 

möjligheter att själva reglera balansen mellan säkerhet och produktivitet. Detta skapar en 

speciell situation i de fall organisationen vill ställa högre krav på säkerheten, och därmed ha 

lägre produktivitet, än vad kravspecifikationen till upphandlingen kräver. I andra fall skulle 

organisationen kunna acceptera lägre vinst eller försvara ett högre pris med den högre 

säkerheten. Vid upphandlingar finns dock risken att organisationen inte bara minskar sin vinst 

utan tappar hela sin verksamhet. Reason (1997) talar om hur organisationer måste navigera 

sig fram genom ett bälte mellan alltför höga risker med risk för olyckor och katastrofer på ena 

sidan, och alltför hög säkerhet med risk för ekonomisk kollaps å andra sidan. Inom den 
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aktuella domänen verkar det finnas ett kraftigt minskat avstånd till gränsen för ekonomisk 

kollaps.   

Ett exempel på en diskrepans mellan ledningen och personalen finner man hos åsikterna kring 

hastigheter. Det finns en officiell ambition inom organisationen att sänka hastigheten under 

utryckningarna, men det verkar saknas gehör för det bland den intervjuade personalen. Det 

finns åsikter bland personalen att ledningen vet om att trafikpolicyn bryts, men att de inte vill 

röra i det. De intervjuade anser att de kör fortare än policyn föreskriver av flera anledningar. 

En deltagare menar att ambulansfordonen accelererar för dåligt för att göra säkra omkörningar 

om inte en högre hastighet hålls från början, en annan anledning är att följa trafikrytmen och 

att de flesta andra trafikanter kör för fort varför ambulansen blir omkörda om trafikpolicyn 

hålls. En del av dessa argument har likheter med de som Dorn och Brown (2003) fann där 

poliser inverterade argumentet att högre hastighet leder till högre risker. De intervjuade menar 

vidare att det inte finns någon allmän diskussion kring trafiksäkerhet inom företaget. 

Ledningens syn förmedlas främst via internutbildningarna som i många år uteblivit, samt via 

dokument som trafikpolicyn. Utryckningsförarna har i de fall de tillåts göra avsteg från de 

trafikföreskrifter som gäller vid normal körning ett enormt ansvar och ställs inför ett svårt 

avvägande. De har uppdraget och pressen på sig att komma fram så snabbt som möjligt och 

de enda egentliga begräsningar är förarens egen uppfattning om sin körförmåga, företagens 

trafikpolicys och fordonens kapacitet. De ska visa särskild försiktighet, men har i stort inte 

många andra regler som skall följas. Regelverket lämnar över ansvaret till föraren att 

bestämma vilka säkerhetsmarginaler som ska gälla samtidigt som föraren är ytterst ansvarig 

för sina handlingar. Dessa handlingar kan sedan ifrågasättas i en juridisk process om det 

skulle ske en kollision. Resultaten från den här studien antyder att förarna i vissa fall inte 

begränsas av organisationens trafikpolicy utan snarare av fordonens kapacitet.  

Ett annat exempel är hur gränsdragningen mellan olika prioriteter dras. Inom den aktuella 

organisationen säger den gällande trafikpolicyn att de rättigheter utryckningsfordon har endast 

ska användas vid uppdrag med prioritet 1, och att larmanordningarna då ska användas. I andra 

fall ska ambulanserna följa trafikförordningen som gäller vanliga fordon. Det finns dock olika 

uppfattningar om hur det ska gå till inom organisationen. En del är helt emot att köra fortare 

utan larmanordningen, medan andra anser att det är ett nödvändigt med ett mellanting mellan 

prioritet 1 och prioritet 2. Denna skillnad kan dels bero på att stationen som mest skiljer i 

denna fråga tidigare tillhört en annan organisation, med eventuellt andra riktlinjer. Detta är ett 

bra exempel på att det krävs en medvetenhet att åsikter, policys och kulturen kan skifta mellan 

enskilda stationer – vilket var något som en deltagare även explicit uttryckte.  

6.2.2 Förarutbildning 

Då de intervjuade överlag hade lång erfarenhet i yrket kom fokus när det gällde 

förarutbildningarna att vara på vidare- och repetitionsutbildning, snarare än introduktions-

utbildning. Introduktion för nyanställda diskuterades ändå något och då främst förfarandet att 

dessa inte får börja köra ambulansen direkt, utan det sker via successiv upptrappning till att 

slutligen få rätt att köra prioritet 1 med patient. Att nyanställda inte fick köra direkt, utan att 

först ”sitta bredvid” och se hur det gick till beskrevs som positivt. Detta upplevdes som ett bra 

sätt att föra vidare och sprida erfarenhet av körning och skapa ett önskvärt körbeteende. En av 

de intervjuade menade dock att körningen ut till hämtplats skiljer sig från körning med patient 

till destinationen. I det första fallet menade deltagaren att man kan köra mer vårdslöst 

eftersom det inte finns en patient att tänka på. En intressant följd av detta är konsekvensen det 

kan få för nyanställda som spenderar första tiden med att ”sitta bredvid” på väg ut till 

hämtplats, men spenderar transporten till destinationen i vårdutrymmet och har då inte 

möjlighet att på samma sätt ser hur den körningen går till.  
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Det finns ett behov av både hög medicinsk kompetens och trafiksäkerhetskompetens inom 

ambulanssjukvården. Det finns dock tecken som tyder på att den medicinska kompetensen har 

prioriterats på bekostnad av trafiksäkerheten. En högre medicinska kompetens har en positiv 

effekt genom att öka möjligheterna att köra lugnare från hämtplats till destination. 

Personalrotationen kan dock leda till problem i och med att personal med lång erfarenhet 

lämnar verksamheten och ersätts med personal som inte får möjligheten till en kontinuerlig 

förarutbildning. I förlängningen skulle det kunna leda till en utarmning av i 

förarkompetensen. Enligt personalen är avsaknaden av förarutbildningar beroende av 

ekonomiska faktorer där entreprenörerna pressar kostnaderna för upphandlingen. Det går inte 

uttala sig utifrån den här studien vilka anledningar som fanns för att lägga ner utbildningarna. 

Eventuellt kanske de ha setts som överflödiga på att personalen som arbetat längre dels har 

erfarenhet men även tidigare fått genomgå ett flertal vidareutbildningar. Avskaffandet av 

förarutbildningar kan därför kortsiktigt löna sig ekonomiskt, men problem verkar ha hunnit i 

fatt den aktuella organisationen. Under den förra avtalsperioden började man återinföra en del 

utbildningar i lågfartsmanövrering vilket påstås drastiskt ha lett till sänkta kostnader kopplade 

till mindre allvarliga kollisioner. Att med nationella krav på utbildning för utryckningsförare 

säkerställa tillgången på utbildningen verkar vara något som flera av den intervjuade 

personalen sågs som positivt. De beskrev det som ett sätt att undvika att utbildningar 

prioriteras bort av ekonomiska orsaker och säkerställa tillgången på säkra förare. Det skulle 

även kunna leda till att man kan finna en ansvarig part vilket upplevs som något som saknas 

idag där landstinget och entreprenören kan peka på varandra gällande vem som har ansvar.   

En kontinuerlig förarutbildning för utryckningspersonal är viktig på grund av flera faktorer. 

Förändringar inom akutsjukvården leder till längre transportsträckor, samtidigt som 

trafikmiljön blir allt mer komplex. Begränsade resurser leder även till större påfrestningar. 

Förarmiljö är en stressfylld miljö, och flera av dessa faktorer kan leda till uttröttade och 

utmattade förare, som tillåts köra utöver trafikföreskrifterna, och detta utan kontinuerlig 

utbildning. Man kan även konstatera att förarna i ambulanser inte är klassificerade som 

yrkesförare även om en av deras huvudsakliga uppgifter är att köra. Detta leder till att de inte 

heller omfattas av bestämmelser för till exempel kör- och vilotider. 

6.2.3 Kommunikation och tolkning av fel 

Cooper (2000) menade att säkerhetskultur bland annat kan studeras via hur personal 

konfronterar varandras osäkra handlingar. Körningen och fel kopplade till den beskrevs dock 

av en stor del av de intervjuade som något mycket känsligt att diskutera. Med tanke på att 

flera av deltagarna kände till kollegor med oönskade körbeteenden tyder det på att detta är ett 

område som skulle kunna förbättras.  

Det är viktigt att se körningen inte bara som ett enhetligt område utan som flera 

problemområden vilka diskuteras på olika sätt. En sådan indelning kan ske med Bosks (2003) 

och Dekkers (2007) kategorisering av tolkningar av felhandlingar. Det verkar möjligt att 

applicera den även inom domänen av utryckningsförare. Vissa deltagare menar att man kan 

lära ut knep om hur man bör köra, men även ge feedback på körningen. Det verkar vara mer 

vanligt att kommentera sin kollegas körbeteende när det är halt ute och det går för fort genom 

att referera till patienten - till exempel ”så bråttom är det inte”. Detta gäller även när körstilen 

leder till att ambulansen kränger för mycket vilket påverkar patientens tillstånd och 

möjligheten att vårda. Dessa tolkningar tyder på att man i dessa fall ser fel i körningen som 

antingen ett färdighetsfel eller ett bedömningsfel, men som kan avhjälpas med tips och 

erfarenhet. Föraren kan kanske hantera fordonet men saknar insikten i konsekvenserna av 

beteenden i form av obehag hos passageraren eller försvårandet av vården. Det finns dock 

individer där deltagarna menar att det är svårare eller där det inte går att kommentera 

körningen. Körstilen i dessa fall ses som bunden till personligheten i sig istället för till deras 
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erfarenhet eller färdighet. Trots erfarenhet har de inte förändrat sin körning till det bättre. Det 

blir därmed en normativ tolkning av deras sätt att köra. Att kommentera körningen här kan i 

vissa fall anses till och med göra det värre. Det är oklart utifrån intervjumaterialet vad det är 

som deltagarna ser som osäkert eller farligt hos dessa individers beteende, men det skulle 

kunna vara faktorer som inte direkt påverkar patienten som till exempel att hålla avstånd. 

Detta är något som tyder på ett osäkert körsätt men som är svårare att koppla till patienten. Ett 

problem kring att bedöma utryckningskörning är att det kan vara oklart vad som definierar ett 

regelbrott i och med de rättigheter utryckningsförare har.  Ett förslag på en sådan distinktion 

är när körningen motverkar sitt syfte till utryckning där exempel skulle vara att ambulansens 

kör på ett sätt som hindrar en stabiliserande vård eller skapar onödigt obehag för patienten. 

Detta mått skulle eventuellt kunna operationaliseras via mätning av g-krafter och användas 

vid en form av bedömning av förares körstil. 

Deltagarna i den här studien visar upp olika uppfattningar kring om man får bryta 

trafikföreskrifter när det inte är prioritet 1. Några deltagare menar att när man väl slagit på 

blåljus och siren ska man inte prioritera ned men menar att andra har annan åsikt. Både dessa 

fallen kan ses som en kvasi-normativ tolkning där man vet att det finns några som gör på ett 

visst sätt, men man håller inte med. Skillnader i kulturer på stationer skulle eventuellt kunna 

generera en del sådana tolkningar. En viktig källa till kritiska situationer relateras dock till en 

extern källa – medtrafikanternas beteende. Till viss del menar de att erfarenheten gör att de är 

mer beredda på oväntade beteende eller reaktioner, men ouppmärksamheten och osäkerheten 

hos andra trafikanter ses som en mycket stor riskfaktor. Överlag ges medtrafikanterna den 

största skulden när interaktionen mellan dem och utryckningsföraren brister med 

missförståend som följd, eller när ambulansen inte uppmärksammas. Endast i några praktiska 

fall som omkörning av flera bilar på landsväg ges exempel på metoder de använder för att 

tydligare indikera sina intentioner och minska denna riskfaktor. Även dessa fall presenteras 

dock som ett bevis på opålitligheten hos de andra trafikanterna. Medtrafikanter beskrivs som 

opålitliga och nästan dumma eftersom de antingen inte observerar ambulansen eller beter sig 

oväntat och med mindre önskvärda manövreringar. Detta har stora likheter med poliser 

intervjuade av Dorn och Brown (2003) som beskrev sin förarsituation med att de gjorde sitt 

bästa för att hantera alla risker som andra trafikanter utsatta dem för. Det var 

medtrafikanternas beteende som attribuerades till att vara orsaker till tillbud och kollisioner. 

Liknande åsikter uttrycktes i den här studien och deltagarna menar själva att de inte kör över 

sin egen förmåga, utan tydligt tänker på att köra så att de kommer fram i behåll. Dessa 

händelser kan därmed kategoriseras enligt den aktuella indelningen som externa källor för fel.  

En ytterligare extern källa för fel skulle även kunna vara mekaniska fel på bilen. En deltagare 

nämnde en händelse med en punktering och reflekterar över vad sådana fel kan innebära vid 

högre hastigheter. Deltagare tar dock en proaktiv ställning och antar en ståndpunkt att man 

bör ta sådana fel i beräkningen vid val av hastighet. En punktering vid alltför hög hastighet 

skulle därmed kunna gå från att ses som ett fel med en extern källa, till eventuellt ett 

bedömningsfel eller ett normativt fel.   

6.2.4 Faktorer vid körningen 

Deltagarna tar upp flera olika faktorer som påverkar körningen, både interna faktorer som 

adrenalinpåverkan och externa faktorer i form av påverkan från SOS Alarm. Flera av 

deltagarna menar att SOS Alarm ber dem ”stå på” alltså körare undan fortare än vad 

prioriteten eller andra regler egentligen tillåter dem vilket sätter föraren, som är ytterst 

ansvarig, i en utsatt position. Denna situation kan beskrivas med Hollnagels (2004) begrepp 

kring en skarp och trubbig ända. I det här fallet är ambulanspersonalen i den skarpa ändan och 

SOS Alarm i den trubbiga. SOS Alarm har dock en skyldighet att behålla en beredskap, men 

de gör det utifrån de resurser, till exempel antalet ambulanser, som landstinget ställer till 
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förfogande via entreprenörer. Operatören hos SOS Alarm befinner sig i det fallet i den skarpa 

ändan medan landstinget eller entreprenörerna är i den trubbiga. Då denna studie inte 

inkluderar SOS Alarms arbete konstateras det endast att operatörerna på SOS Alarm kan vara 

en faktor som påverkar trafiksäkerheten negativt. Från den operativa personalens sida verkar 

det finnas ett behov av en diskussion kring ansvarsförhållandet mellan SOS Alarm, 

entreprenörer och den operativa personalen. SOS Alarm ska hantera körningar med prioritet 3 

med beaktande av den totala beredskapen för trängande fall. Detta är något som personalen 

inte upplever alltid följs vilket kan leda till situationer som kräver mer eller längre 

larmkörning. Enligt landstingets kravspecifikationer för entreprenörer (LiO, 2008, s. 11) skall 

anvisningar från SOS Alarm följas, samtidigt uttryckte några av de intervjuade att det saknas 

en ansvarig part hos SOS Alarm att diskutera med gällande deras dirigeringar och anvisningar 

som när de deras beslut kan leda till osäkrare körning, eller de ber förarna att ”stå på”.  

Erfarenhet är något som flera tar upp som viktigt och att de själva känner att de med 

erfarenhet fått en bättre förmåga att ”läsa trafiken” – att förstå och förutspå vad som kommer 

eller kan komma att ske. De har bättre förståelse för sin situation och hur andra kan bete sig. 

En viktig faktor i detta är att inse medtrafikanternas opålitlighet och att det inte går att lita på 

folk i trafiken. Ett annat viktigt resultat av erfarenhet som observerats både i tidigare (Dorn & 

Brown, 2003; Priestman, 2005) och den här studien är förmågan att kontrollera 

adrenalinpåslaget i samband med uttryckning. I tidigare studier har fenomenet benämnts som 

red mist (Dorn & Brown, 2003) när förarna blir alltför fokuserad på målet med uppdraget och 

i likhet med den här studien beskrivits som något som framförallt påverkar ny och oerfaren 

personal. Det är således viktigt att vara medveten om den speciella situation utryckningsförare 

utsätts för och hur den påverkar föraren med eventuella negativa konsekvenser. Det finns 

därmed en tydlig mening med den aktuella organisationens ambition att inte låta nyanställda 

köra med en gång. Att köra ett utryckningsfordon är inte som att köra en vanlig bil, inte bara 

på grund av de extra rättigheter man har utan även på grund av medtrafikanternas reaktioner 

och den speciella arbetssituationen. Utryckningsförare kör med uppdraget som kan handla om 

att rädda liv. Vilka regler de följer för att komma dit är i mångt och mycket upp till förarens 

eget ansvar och bedömande vilket ger dem en mycket speciell roll i trafiken. 

Även om ny personal beskrevs som mest utsatta vad gäller att påverkas av stress och 

adrenalin framkom det antydningar om att även erfarna förare kunde påverkas. Fall där 

erfaren personal erkände att de påverkades av larmet exemplifierades med uppdrag rörande 

barn. Här menar de att gränserna för förarens förmåga ibland tänjs under körningen. Tidigare 

forskning (Petzäll, 2006) tyder på att en majoritet av kollisionerna sker vid prioritet 1 körning. 

Eftersom ambulanspersonalen själva anser att det finns en uppdelning inom denna 

prioritetsgrad skulle det vara intressant att ta med denna faktor vid studier av olyckor. Olika 

uppdrag kan påverka föraren på olika sätt och inte alla uppdrag med prioritet 1 ses av 

personalen som lika bråttom. Effekten av adrenalinpåslag skulle eventuellt kunna sprida ljus 

kring de kollisioner som sker i korsningar som enligt Petzäll (2006) är den vanligaste typen av 

skadehändelser. Ifall föraren har ett adrenalinpåslag eller i tillståndet ”red mist” skulle detta 

kunna påverka förarens förmåga att bearbeta all information och skapa sig en bra uppfattning 

om sin omgivning. Korsningar är en komplex och informationstät kontext vilken en förare i 

sådant tillstånd skulle kunna ha större problem med att hantera. Forskningen kring 

situationsmedvetenhet (eng. situational awareness) som beskrivs bland annat av Alfredson 

(2007) skulle antagligen kunna användas för att belysa dessa situationer vidare.  

Ambulansen skiljer sig till viss del från annan utryckningskörning i och med det speciella 

samarbetet i teamet. Körningen ut till en hämtplats kan ske i samarbete mellan kollegorna och 

de kan ha två par ögon framåt. Körningen till destinationen är dock annorlunda. Förutom att 

föraren nu är ensam i sin uppgift innefattar körningen nu ett större ansvar i och med patienten 
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och körningen måste ske mjukare. Gandolfi och Dorn (2003) fann att poliser upplevde att 

utryckningskörning innebar en mycket hög kognitiv belastning, framförallt när de körde 

ensamma. Uppgifterna utöver fordonskontrollen som nämndes var kommunikation med 

centralen, memorering av detaljer, navigering och val av bästa färdväg. Detta i kombination 

med tidspress menar Gandolfi och Dorn kan leda till en alltmer stressad situation som 

hämmar informationsbearbetning. Flera av dessa uppgifter kan man återfinna i ambulansen 

och i och med ambulansbesättningens uppdelning innebär det att förarna i ambulanserna 

dessutom genomför hälften av körningen ensamma. Det går dessutom att anta att trafikanter i 

närheten av en polisbil under larmkörning har ett annorlunda beteende än de runt en 

ambulans. Det är antagligen mer ovanligt med situationer där andra trafikanter kör om ett 

utryckningsfordon där utryckningsfordonet är en polisbil, istället för en ambulans.  

Enligt Socialstyrelsens (2001) riktlinjer är det ambulansens förare som bedömer behovet av 

snabb körning till platsen och påkallandet av fri väg med siren eller blåljus, med hänsyn till 

angelägenhetsgraden, lokala trafikförhållande etc. Det finns tyvärr en diskrepans mellan 

denna öppna syn på förarens möjlighet att bedöma och påverka sin körning i det dagliga 

arbetet. En deltagare kommenterade att det var märkligt att SOS Alarm ibland ger dem 

körningar på prioritet 1 under tider där trafiksituationen inte tillåter den typen av körning. 

Detta tyder på att SOS Alarm verkar anses ha tolkningsföreträde framför föraren över hur fort 

det ska gå. Andra deltagare uttryckte dock motsatta åsikter, att SOS Alarm inte påverkar 

körningen vilket tyder på olika synsätt inom personalgruppen. Föraren utsätts även för de 

tidskrav landstinget ställer på utryckningstid, och sist kan man inte räkna bort förarens egen 

vilja att hjälpa personen i nöd.  

6.3 Allmän diskussion 

Både tidigare forskning och resultaten från den här studien pekar på hur ambulanssjukvården 

under de senaste åren gjort en enorm utveckling gällande möjligheterna att ge en 

högkvalificerad vård i den prehospitala miljön. Satsningar har skett för att höja den 

medicinska kompetensen i ambulanserna samt den tekniska nivån på utrustning som förs med. 

Resultaten av den här studien tyder dock på att utvecklingen inom ambulanssjukvården har 

haft alltför stort fokus på enbart den medicinska vården. En viktig komponent hos denna 

speciella typ av vårdenhet har hamnat i skymundan – själva framförandet av ambulansen i den 

komplex trafikmiljön. Trafiksäkerhet eller körning är något som inte nämns i Socialstyrelsens 

(2001) riktlinjer gällande ambulanssjukvården. Perioderna av transport definieras och att olika 

fordon kan användas beskrivs, men den enda kompetens hos personalen som omnämns är den 

rent medicinska.  

Inom sjukvården i stort har det under de senaste 10 åren förts en omfattande debatt kring 

patientsäkerhet och arbetet att undvika vårdskador. Definitionen av en vårdskada enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) kan ses som bred då den lyder: ”lidande, obehag, kroppslig 

eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är 

en oundviklig följd av patientens tillstånd”.  

Trafikhändelser och transporten av patienter verkar dock inte helt inkluderats i denna 

definition. Vad denna rapport hävdar är att man måste börja se hur hela kedjan i 

ambulansverksamheten är vårdomhändertagande där även själva transporten bör ses som en 

del av vården. I dagsläget är det inte så. De oönskade trafikhändelser som sker med 

ambulanser kategoriseras ännu inte som potentiella vårdskador. Detta innebär bland annat att 

misstag och skadehändelser kopplade till trafiken inte rapporteras till det för landstingets 

gemensamma avvikelsehanteringssystem för vårdskador. Obehag kan i vissa fall självklart 

vara oundvikligt vid ambulanstransport, som vid all sjukvård, men under vilka former 

transporten sker och vilka möjligheter personalen har att förbättra sin körning är något som 
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måste diskuteras. Idag läggs ett otroligt ansvar på de enskilda förarna i ambulanser för att göra 

avvägningar mellan trafiksäkerhet och den enskilda patientens situation. Med tanke på det 

ansvaret borde personalen även ges bättre möjligheter till utbildning för att göra det bästa av 

situationen.  

Modellen över körning och förarbeteende från Hatakka et al. (2002) är grunden för det som 

inom förarutbildningar är känd som Goals for Driver Education (GDE). GDE appliceras vid 

förarutbildningar för att nå säkrare förarbeteende men modellen grundar sig på vanlig körning 

och inte den speciella situationen som utryckningskörning innebär. Det är därmed av vikt att 

utifrån denna modell studera vilka skillnader som kan identifieras.  

Den nästhögsta nivån av fyra i modellen handlar om målet och kontexten kring körningen. 

Här finns en stor skillnad mellan vardagskörning och utryckningskörning i form av 

valmöjlighet. Utryckningsförare kan inte välja till var eller vid vilken tid de måste köra. 

Tidspressen som existerar ger små möjligheter för förberedande arbete i form av planering 

och navigering. Här finns alltså ett behov av tidigarelagd planering i form av till exempel god 

lokalkännedom – vilket är något som praktiseras till viss del. En annan faktor som är av vikt 

på den här nivån är det sociala trycket på föraren och det är viktigt positivt socialt tryck 

utövas (Hatakka et al., 2002). Att tala om varandras osäkra beteenden skulle kunna positivt 

påverka trafiksäkerheten på den här nivån. Genom att vara medveten om sina personliga mål 

och vanor vid vissa problematiska situationer kan föraren enligt Hatakka et al. (2002) 

förbereda sig inför sådana problem och därmed hantera dem bättre. Då utryckningsförare har 

en begränsad möjlighet att planera och välja sina körningar är det av vikt att de är förbereda 

på andra sätt. Ett sätt är att klargöra vad som gäller kring körning under olika prioriteringar. I 

samband med detta måste man ta hänsyn till de varierande krav som finns i verkligheten så att 

förarna inte under eget ansvar måste bryta dessa riktlinjer för att klara sina uppdrag. Ett sådant 

ställningstagande är till exempel kring lämpligheten kring att bryta trafikföreskrifter, men 

samtidigt inte använda siren och blåljus med tanke på patientens välbefinnande. 

Nivån gällande att hantera trafiksituationer är otroligt viktigt för utryckningsförare då den 

handlar om att se och förutse andra trafikanters beteende, men även hur man kommunicerar 

sina egna intentioner. Denna anpassning trafikanter gör till varandra baseras bland annat på de 

gemensamma lagar och regler som reglerar trafiken. Då utryckningsfordon följer sina egna 

regler skapar det en intressant interaktion till andra trafikanter. Trafikanter i Sverige antas 

idag ha en låg kunskap och erfarenhet av hur man bör bete sig när man hamnar i en situation 

där ett utryckningsfordon påkallar fri väg, förutom medvetenheten att utryckningsförarna har 

större rättigheter än annan trafik.  Det kan bero på att det inte finns några nationella riktlinjer 

för vad som ska läras ut gällande detta vid körkortsutbildningen, utan det är upp till lärarna att 

använda de situationer som uppstår vid övningskörning (Gunnarsson, 2009). 

Det enda som tas upp om utryckningsfordon i två vanliga körkortsböckerna i Sverige är 

följande: 

Du ska lämna fri väg när de kör med påslagna sirener eller roterande blått ljus. 

Fri väg innebär att du kör åt sidan och eventuellt stannar för att underlätta 

framkomligheten.  

Det kan vara väldigt svårt att avgöra varifrån fordonet kommer. Därför ska du 

öka din handlingsberedskap maximalt, när du hör ljudet av ett utryckningsfordon 

som påkallar fri väg. (Körkortsboken, enligt Gunnarsson
1
) 

                                                 
1
 Personlig korrespondens med Lars Gunnarsson, Sveriges trafikskolors riksförbund (STR). 19 april, 2009. 
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Att lämna fri väg betyder att man måste ge absolut företräde åt järnvägståg 

spårvagn (....) utryckningsfordon med påslagen siren eller ljussignal med 

roterande blått ljus Du ska i god tid ge plats åt utryckande fordon, t. ex genom att 

köra åt sidan. Du måste stanna om det är nödvändigt. 

Kom ihåg att förare av utryckningsfordon, om det behövs, får bryta mot de 

trafikregler som gäller för annan trafik, även om han inte använder siren eller 

ljussignal. (Du och jag i trafiken, enligt Gunnarsson
1
) 

Det som poängteras i körkortsböckerna är att utryckningsfordon kan kräva fri väg via 

larmanordningar, och att de inte behöver följa samma trafikregler som annan trafik. 

Utryckningsfordon får även bryta trafikföreskrifter utan att indikera detta med 

larmanordningar. Det skapar en annan form av interaktion där en part (utryckningsfordonet) 

spelar efter andra spelregler än vad resten av systemet gör, men dessutom att systemet ska 

anpassa sig efter dessa ”regelbrytare”. Detta kan försätta vanliga trafikanter i en stressad 

situation när de upptäcker ett utryckningsfordon eftersom de inte längre kan förlita sig på sina 

allmänna kunskaper och heuristiker kring hur andra trafikanter bör bete sig i trafiken. 

Speciellt eftersom de inte heller har några andra anvisningar än att ge företräde. Problemen 

kring detta kan till exempel ses i att ambulanser har en påverkan på trafiksystemet genom att 

bara passera. Clawson et al. (1997) menade att ambulanser orsaker betydligt fler kollisioner 

än vad de själva är inblandade i då medtrafikanter blir distraherade och råkar ut för kollisioner 

i sina försök att skapa fri väg. Av denna anledning är det intressant och viktigt att inte bara 

studera utryckningsförarens situation utan även sätta in den i den större kontexten av 

trafiksystemet med andra trafikanter.  

På grund av att utryckningsfordon inte kan antas följa samma regler som gäller andra 

trafikanter kan deras beteende därför bli mycket svårtolkade av andra trafikanter och 

föranleda oväntade manövrar i försöken att skapa fri väg. Resultaten från denna studien pekar 

även på hur körningen kan variera under olika faser under en utryckning eller mellan olika 

typer av sjukdomsfall. Ett exempel som kan nämnas där är ryggskador där fri väg krävs för att 

undvika stopp vid röd ljus men att annars att en låg hastighet hålls. Andra trafikanter har 

därmed än svårare att förstå intentionerna från ett utryckningsfordon som beter sig på så olika 

sätt men visar samma tid av signaler utåt. Utryckningsförarna anser å sin sida att andra 

trafikanter ofta beter sig på olämpliga sätt till exempel genom att kraftigt bromsa. Tendensen 

att bromsa skulle kunna förklaras med att bilkörningen är en självreglerande uppgift (Evans, 

2004) och när en förare upptäcker ett utryckningsfordon uppfattas köruppgiften som mer 

komplex. Ett sätt att minska komplexiteten och svårighetsgraden i körningen är helt enkelt att 

sänka hastigheten vilket resulterar i de bromsljus utryckningsförarna inte tycker om. En annan 

uppfattning som finns bland den intervjuade personalen är att trafikanter ofta är 

ouppmärksamma på sin omgivning och uppfattar inte närvaron av utryckningsfordonet. En 

möjlig förklaring till sådan uppfattad ouppmärksamhet kan vara att trafikanter inte förväntar 

sig närvaron av ett fordon som beter sig utanför normen, så som ett utryckningsfordon. Att 

andra trafikanter uppfattas som ouppmärksamma är en åsikt som även hittats i en tidigare 

studier av Gandolfi och Dorn (2003) som intervjuade poliser i Storbritannien.  

Ett sätt att göra vanliga trafikanter mer medvetna om utryckningsfordon föreslog en deltagare 

att man kontinuerligt borde informera trafikanter om hur man bör handla så att förare har 

möjlighet att fundera kring sitt handlande innan situationen uppstår och bli mer medveten om 

sitt beteende runt utryckningsfordon. Föraren i utryckningsfordonet har dock en 

utomordentligt viktig roll i detta samspel som den part som inte följer förutsägbara mönster. 

                                                 
1
 Ibid. 



54  Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården   

 

Det är därför viktigt att utryckningsförare får lära sig förutspå andra trafikanters reaktioner 

och tidigt upptäcka potentiellt farliga situationer. De behöver dessutom lära sig taktiker och 

tekniker för att på lämpligt sätt visa sina egna intentioner och säkrare föra sig i trafiken. I 

Bayern (Pfaffenzeller, 2009) genomförs numera ett intressant utbildningsprogram för nya 

polisrekryter som med hjälp av bilsimulatorer lär sig taktiker och ett bra beteende för att 

genomföra utryckningskörning på ett säkrare sätt. Förutom simulatorbaserade och praktiska 

övningar genomförs dessutom även gruppdiskussioner om olika farliga situationer som kan 

uppstå.  

Säkerhetskultur handlar om hängivenhet till säkerhet, men inom ambulanssjukvården kan det 

finnas en motsättning gällande vilken eller vems säkerhet man talar om. Patienten har ett stort 

behov av att transporteras fort och få vård och att väga det gentemot den ökade risken av att 

höja hastigheten eller lossa säkerhetsbälten är problematiskt. I en undersökning av Petzäll 

(2008) har det visat sig att ambulanspersonalen ofta prioriterar patientens behov och vård 

framför sin egen säkerhet. Detta kan ses genom att vårdaren lossar sitt säkerhetsbälte för att 

kunna nå patienten ordentligt trots medvetenhet om riskerna. Personalen prioriterar där med 

patientens säkerhet i stunden framför sin igen. Det leder dock till en förhöjd risk för både 

personalen själva men även för patienten då vården kan utebli helt om vårdaren skulle skadas. 

Avvägningen måste dock vara mycket svår mellan att inte kunna ge nödvändig vård och att 

riskera säkerheten genom att lossa säkerhetsbältet. Liknande avvägningar borde kunna finnas 

även i förarebeteendet. Då körning av utryckningsfordon i mycket styrs mer av förarnas egna 

och sin organisations värderingar än lagar är det viktigt att inte bara förarna har bra 

färdigheter, men även att organisationen har en sund kultur och syn på säkerhet och en 

medvetenhet kring riskerna. Att det framförallt är förarens egen uppfattning som avgör vad 

som är lämpligt beteende i en given situation skapar en unik situation. Till skillnad från andra 

trafikanter som medvetet bryter mot regler och vet att det är fel är det något som hos 

utryckningsförare först går att avgöra i efterhand – i de fall något går fel. Fram tills en 

skadehändelse faktiskt händer har inget fel begåtts.  

När fastslagna procedurer inte stämmer överens med verkligheten och inte gör det möjligt att 

leverera förväntade resultat justerar människor sitt beteende för att lösa sin uppgift. Detta har 

benämnts av Hollnagel (2004) som efficiency- thoroughness trade-off (ETTO). Denna 

avvägning sker ofta informellt och innebär att säkerhetsprocedurer eller regler som finns inte 

följs om de ses som överflödiga. Denna avvägning mellan effektivitet och säkerhet finns även 

inom utryckningskörning, men med en avgörande skillnad – det är inte ett informellt beslut. 

Istället är det en fastslagen ”ETTO-regel” där utryckningsförarna ges tillåtelse att gå utanför 

de reglerna som finns för att höja trafiksäkerheten för att lösa uppgiften att kunna vårda 

patienter. Hela systemet med utryckningsfordon har det med i grunden en förskjutning bort 

från trafiksäkerhet mot andra värderingar eller andra typer av säkerheter (för hälsa, brand eller 

brott). Dessa godkända regelbrott fungerar i de flesta fall, men om något skulle ske och 

marginalerna för trafiksäkerheten inte räcker till ställs först och främst den enskilda föraren 

som ansvarig. Därmed borde föraren inte bara ges ansvaret utan även alla möjligheter att lösa 

sin uppgift. Socialstyrelsen har ett ansvar kring patientsäkerhet inom sjukvården, men ingen 

har ännu verkat vilja ansvara för att trafiksäkerheten hålls uppe gällande utryckningsfordon. 

Detta skulle kunna vara en uppgift lämplig för den nya myndigheten Transportstyrelsen.  

6.4 Slutsatser 

Den praktiska implikationen av den här rapporten är att den vill hävda att det behövs ett skifte 

i utvecklingen inom ambulanssjukvården mot att även utveckla och öka säkerheten kring 

transporten. Ett inledande steg skulle kunna vara att benämna negativa händelser under 

transporten som vårdskador eller trafikincidenter som potentiella vårdskador.  
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Ökad trafiksäkerhet kan nås genom att arbeta på flera nivåer. Först och främst måste man se 

till förarens speciella situation som utryckningsförare och ge stöd för denna uppgift. 

Utryckningskörning skiljer sig i många avseenden från vanlig körning. De har getts 

behörigheten att utifrån sin egen uppfattning bestämma sitt körsätt snarare än genom lagar 

och regler. Detta kräver att de bör har en betydligt högre utbildningsnivå än andra förare. Det 

behöver satsas på flera typer av utbildningar. Inte bara färdighet i hanterandet av bilen är 

viktigt, utan även kunskaper på högre kognitiva plan gällande situationsuppfattning och 

risktagande. Utöver att kunna hantera fordonet bör de även förses med lämpliga strategier och 

taktiker för sin körning.  

Ett ytterligare praktisk värde i rapporten är att visa hur utbildning är något som visats kunnat 

prioriteras ned bland annat på grund av ekonomiska anledningar och krav. Reason (1997, s. 6) 

menade att längre perioder med avsaknad av allvarliga olyckor leder till ”erosion av skydden” 

som finns för att förhindra olyckor. Att regionen i stort varit förskonad från allvarliga 

kollisioner skulle kunna vara en orsak till att utbildningar nedprioriteras. Därför finns det ett 

ansvar hos landstingen att vid upphandlingar ställa krav på att förarutbildningar genomförs för 

att upprätthålla säkerheten. För att stödja dessa krav skulle det kunna vara bra om nationella 

riktlinjer hade tagits fram för vad en utryckningsförare behöver utbildas i. Ett steg har tagits 

genom en kurs Vägverket anordnar för instruktörer för utryckningskörning, men det är ännu 

upp till de enskilda organisationerna hur eller om de vill följa detta. Ett speciellt 

utryckningskörkort hade varit en ännu starkare markering på vikten av det här. 

Förarens situation påverkas inte enbart av sin egen utbildning, och mer utbildning är inte 

alltid lösningen utan man måste även se på andra faktorer. En faktor av vikt kan vara hur 

interaktionen mellan ambulanspersonal och SOS Alarm sker och ansvarsfördelningen där 

emellan. I dagsläget kan ambulansbesättningen utsättas för påtryckningar från SOS Alarm 

men det saknas en återkoppling från ambulansverksamheten till SOS Alarm. 

Det vetenskapliga värdet i rapporten ligger dels i det påbörjade arbetet att applicera Bosks 

(2003) kategorisering av felhandlingar inom domänen. Materialet i den aktuella studien är 

inte tillräckligt för ett fullskaligt försök men tillräckligt för att tyda på en potential för att 

förklara vad som är känsligt eller mindre känsligt att tala om när det gäller osäkra beteenden. 

Ett ytterligare bidrag är att stödja Antonsens (2009) diskussion kring vikten av att kombinera 

studier av både maktstruktur och kultur vid försök att utreda säkerheten hos organisationer.  

Slutligen påvisas behovet att vidare studera vilka intentioner utryckningsfordon sänder ut till 

andra trafikanter och specifikt hur andra trafikanter påverkas av de olika typer av körning 

ambulanserna ägnar sig ut beroende på om de har patient eller inte, samt typ av sjukdomsfall.  

Den här rapporten har syftat till att fånga den operativa personalens syn på trafiksäkerhet vid 

ambulanstransporter. Ett behov har identifierats av vidare forskning inriktad på hur 

trafiksäkerheten kan upprätthållas eller helst ökas. Vidare bekräftar studien förekomsten av 

problem och attityder med avseende på säkerhetskultur hos denna grupp av deltagare vilket 

även i tidigare studier observerats hos andra grupper av utryckningspersonal. 

6.4.1 Framtida forskning 

Den här studien kan vara till hjälp att generera en rad nya forskningsfrågor och nedan följer 

ett antal som funnits intressanta.  

Deltagarna i den här studien relaterade till trafiksäkerhet främst kopplat till hastighet och 

väglag. Detta kan dels bero på att hastighet är det som framförallt lyfts fram i den aktuella 

trafikpolicyn. I framtida studier hade det varit av intresse att lyfta upp andra typer av 

riskfaktorer och studera hur personalen relaterar till dessa. Bland dessa kan man nämna 
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beteende vid påkallning av fri väg, avståndshållande, distraktionsmoment i förarmiljön, 

trötthet, dålig sikt eller mekaniska problem.  

Det har varit vanligt inom ambulanssjukvården att arbeta enligt principen att man kör 

varannan körning. I och med förändringarna i yrkesrollerna förändras detta arbetssätt. Detta 

påverkar onekligen arbetssituationen när ambulanssjukvårdarna får ta majoriteten av 

körningarna. Denna förändring skulle behöva följas upp för att se vilka eventuella positiva 

eller negativa följder en sådan fördelning innebär på körbeteendet, samt samarbetet i 

besättningen.  

Reaktionen hos andra trafikanter är något som lyfts upp som ett stort problem. Framtida 

studier skulle kunna avhjälpa denna situation genom att studera hur trafikanter reagerar på och 

uppfattar utryckningsfordon. En fråga skulle kunna röra varför trafikanter försöker lämna 

företräde även när fri väg inte krävs från ambulansens sida. Det kan eventuellt röra sig om 

osäkerhet kring vilka regler som gäller och man tar det ”säkra” före det ”osäkra” vilket 

paradoxalt kan leda till farligare situationer. Denna osäkerhet kan komma från när 

ambulanserna färdas fortare än den föreskrivna hastigheten vilket skulle kunna misstolkad. 

Att utreda vilka intentioner trafikanter läser in hos utryckningsfordon och hur förarna i 

utryckningsfordonet förmedlar sina intentioner kan vara ett intressant område att studera. 

Situationen föraren i ett utryckningsfordon befinner sig är mycket speciell och det finns en 

avsaknad av studier kring deras arbetsbelastning och uppmärksamhet. Här är forskningen 

kring situational awareness högaktuell. Detta skulle kunna vara en viktig del i framtida 

utbildningar av utryckningsförare då positiva effekter inom detta har nåtts via övning (Walker 

et al., 2009). Här kan det även studeras mer utförligt vilka riskfaktorer förarna identifierar 

som viktiga eller mindre viktiga och hur de relaterar till dessa. 

En del arbete har skett på att försöka ta fram nationell statistik över ambulansrelaterade 

kollisioner, men vad som är viktig att inse är att detta är ett väldigt grovt och retroaktivt mått 

på säkerhet. Dessutom är inte bara kollisioner ett tecken på bristande säkerhet utan även 

incidenter. Ett problem gällande incidentrapportering vid trafiken skulle kunna vara mängden 

händelser som sker något som några deltagare påpekade. Det skulle behövas en definition för 

vad som kan anses vara en incident där till exempel att bilen får sladd men den hävs skulle 

kunna inkluderas.  Det är annars lätt att inte se incidenter som rapporteringsvärda händelser, 

utan att de kategoriseras som normaltillstånd och en oundviklig följd av arbetet.  

Utöver det arbetet måste det även ske en proaktiv ansats för en säkrare trafikmiljö genom fler 

studier som försöker förstå de beteenden som finns, snarare än bara se på effekten de har. Här 

skulle det behövas mått på hur funktionell förarnas körstil är via till exempel mätning av g-

krafter i vårdutrymmet. Vidare borde området belysas i en större kontext där frågan om vilka 

konsekvenser det har att förare av ambulanser inte klassas som yrkesförare har. Behovet av 

nationella riktlinjer för förarutbildning och eventuell certifiering av förare med befogenhet att 

köra utryckningskörning bör vidare undersökas.  
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BILAGA  A - INTERVJUGUIDE 

Skriftligt samtycke 

Demografiska frågor 

Sjukvårdare/sköterska? 

Hur länge som det, och totalt?  

Vilken station? 

Inledande frågor 

Tidigare funderingar?  

1. Vad är det som kommit upp då? 

2. Är det något ni tänkt på som speciellt riskfyllt? 

Utbildning 

 Hur är det med utbildningen kring körande och trafik? 

1. Vad för utbildning/inskolningstiden finns? 

2. Vad anses om den? 

a. Vad tycker ni är prioriterat i den? 

b. Känner ni att något saknas? Något man vill bli bättre på? 

3. Hur känner ni kring första året innan man får börja köra prio1?  

4. Förändras sättet man kör med åren? 

5. Påverkas körningen av hur andra kör?   

a. Delar ni med er av erfarenheter, tips och råd? 

Kultur 

Nu pratar vi utbildningen och körning här, men hur är det i det dagliga arbetet? 

1. Pratar ni körbeteende eller trafiksäkerhet med varandra? 

a. Kommenterar andras körning (för fort, för ryckigt etc)? 

i. Är det okej? Är det bra/dåligt?  

2. Rädsla medan man kör eller åkt? 

3. Företaget har en trafikpolicy (Dela ut kort utdrag) Hur känner ni kring den här? 

a. Fungerar och efterlevs dessa punkter i alla lägen? 

i. Händer det att ni bryter den? 

b. Saknas nåt i policyn? 

4. Finns det en risk för en konflikt mellan trafiksäkerhet och behovet av snabb transport? 

a. Vilka avvägningar känner ni att ni gör?  

b. Finns det olika grader av prio 1-2 körningar? (Anpassas körning efter 

allvarligheten?) 

c. Påverkar SOS er? 

 

Organisation 

Nu har ni pratat en del om er syn på utbildning och trafiksäkerhet. 

1. Hur känner ni att resten av företaget/organisationen(chefer, företagsledning, landsting) 

ser på det här? 

a. Finns det någon skillnad? (tex säkerhet vs. prestation) 

i. Praktiska verkligheten vs policyn.  

2. Hur sprids eller kommuniceras deras förväntningar eller krav till er? 

a. Skulle detta kunna förbättras på något sätt? 

3. Uppfattning om de andra stationerna skiljer sig åt? 

4. Hur påverkar upphandlingen er? 
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Slutfråga 

1. Vad skulle ni göra för att öka trafiksäkerheten (minska risken för olyckor, mindre 

rädsla)?  

2. Är det något som någon vill tillägga? Kanske något som ni känner ha missats att ta 

upp eller som ni kommit på i efterhand? 

Tacka! 

 

Följdfrågor  

Var, när och hur frågor 

Öppna: Hur, vad, varför 

Stängda: När, vilka, hur många? 

 

 Beskrivande 

o Kan du förklara lite mer? 

o Hur menar du? 

 Argumenterande 

o Varför tror/tycker du det? 

o Vad kan det bero på? 

 Metonymer – Kan du ge exempel?
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