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Sammanfattning	
SOS-operatörer	 tar	 varje	 dag	 beslut	 om	 nödsituationer	 och	 prioriterar	 ärenden	
beroende	på	hur	livshotade	de	bedöms	att	vara.	Beslutsfattningen	är	en	komplex	uppgift	
som	 påverkas	 av	 kontext,	 tiden	 och	 tidigare	 erfarenhet	 av	 liknande	 beslut.	 Eftersom	
beslut	tas	på	den	information	som	tillges	operatörerna	från	uppringaren	är	det	svårt	att	
bedöma	situationen	och	hur	trovärdig	informationen	är.	Innan	det	är	möjligt	att	studera	
vilken	 information	 som	 är	 trovärdig	 är	 det	 viktigt	 att	 studera	 hur	 personer	 ser	 på	
skadeplatser	 idag	 och	 vilken	 information	 de	 väljer	 att	 delge	 operatören.	 Studien	 har	
jämfört	 visuell	 uppmärksamhet	 mellan	 experter	 (ambulanspersonal	 och	 brandmän)	
med	 noviser	 samt	 studerat	 vilken	 information	 de	 ger	 till	 SOS-operatören.	 Studiens	
tillvägagångsätt	 har	 utförts	 med	 hjälp	 av	 mäta	 ögonrörelser	 hos	 17	 experter	 och	 20	
noviser	 när	 de	 tittar	 på	 skadeplatser.	 Deltagarnas	 uppgift	 har	 varit	 att	 besluta	 om	 de	
skulle	ringa	SOS	om	de	befann	sig	sig	på	platsen.	Om	deltagarna	beslutade	sig	att	ringa	
SOS	 blev	 de	 ombedda	 att	 muntligt	 framföra	 en	 rapport	 om	 situationen	 till	 en	 fiktiv	
larmcentral.	Resultatet	visade	att	det	var	skillnad	mellan	experters	och	novisers	visuella	
uppmärksamhet.	Det	 förelåg	även	en	skillnad	 i	vilken	 information	grupperna	valde	att	
tillge	den	fiktiva	larmcentralen.	Studiens	resultat	indikerar	att	det	är	av	relevans	att	ta	
hänsyn	 till	 den	 kunskap	 som	 ambulanspersonal	 och	 brandmän	 bär	 på	 för	 att	 studera	
vilken	 information	 som	 är	 viktig	 att	 rapportera	 in	 vid	 en	 olycka,	 men	 även	 för	 att	
studera	vad	trovärdig	information	är	och	hur	den	ser	ut.	
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1. Inledning	
	
	
SOS-operatörer	 tar	 varje	 dag	 beslut	 om	 nödsituationer	 och	 prioriterar	 ärenden	
beroende	på	hur	 livshotade	de	bedöms	 att	 vara.	 	Operatören	utför	 en	 intervju	 utifrån	
specifika	beslutsstöd	när	en	individ	ringer	till	nödnummer	112.	De	beslut	som	tas	varje	
dag	har	hög	komplexitet	där	operatören	ansvarar	 för	beslutet	och	utfallet	påverkas	av	
olika	faktorer	som	den	begränsade	tiden,	kontexten	och	operatörens	tidigare	erfarenhet	
(Muir,	2004).	Ek	och	Svedlund	(2014)	utförde	en	studie	på	svenska	SOS-operatörer	för	
att	kunna	förstå	deras	situation	när	det	kommer	till	beslutsfattning.	I	studien	framkom	
det	 att	 operatörerna	 tyckte	 det	 var	 svårt	 att	 avgöra	 trovärdigheten	 i	 information	 från	
uppringaren.	När	det	inte	är	möjligt	att	se	situationen	med	egna	ögon	så	kan	ett	beslut	
enbart	tas	utifrån	beskrivningen.	Utifrån	intervjuer	av	operatörerna	i	Ek	och	Svedlunds	
studie	(2014)	kan	trovärdigheten	och	svårigheter	i	att	ta	beslut	påverkas	av:	
	

• Språkbarriärer	mellan	uppringaren	och	operatören,	där	
det	ibland	även	kan	behövas	en	tolk.		

• De	personer	som	ringer	SOS	har	begränsad	kunskap	om	
sjukvård	och	räddning,	vilket	gör	det	svårt	för	
operatörerna	att	ställa	vissa	frågor	exempelvis	om	
patientens	andning	och	puls.		

• Uppringaren	är	stressad	och	har	svårt	att	förklara	
situationen.		

• Beskrivning	av	symptomen	är	vaga	och	diffusa.		
	
Faktorerna	 ovan	 leder	 till	 svårigheter	 för	 operatören	 att	 bilda	 sig	 en	 uppfattning	 om	
situationen	och	den	givna	 informationen	kan	således	 feltolkas	eller	missuppfattas.	Det	
kan	i	slutändan	leda	till	att	fel	frågor	om	patientens	symptom	ställs,	fel	prioritering	ges	
eller	en	resurs	skickas	för	att	vara	på	den	säkra	sidan.	Operatören	måste	vid	beslut	även	
ta	 hänsyn	 till	 tillgängliga	 resurser	 och	 är	 medveten	 om	 att	 en	 överanvändning	 av	
resurser	 leder	 till	 längre	 väntetider	 och	 ökad	 patientsäkerhetsrisk	 (Ek	 &	 Svedlund,	
2014).	 I	 de	 fall	 där	 det	 inneburit	 hög	 risk	 för	 patientsäkerheten	 under	 2015	 har	 det	
bland	 annat	 berott	 på	 fördröjd	 ambulans,	 ingen	 ambulans	 har	 larmats	 ut	 eller	 att	
ärendet	har	tilldelats	en	för	låg	prioritet	i	förhållande	till	symptomen	(SOS	Alarm,	2016).	
Tidigare	 studier	 har	 även	 visat	 att	 överanvändning	 av	 ambulanser	 är	 ett	 allmänt	
problem	som	leder	till	att	resurser	är	ockuperade	av	patienter	som	inte	har	livshotade	
skador	och	kan	ta	sig	in	på	egen	hand	(Hjälte,	Suserud,	Herlitz	&	Karlberg,	2007).	
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På	 uppdrag	 av	 regeringen	 utvärderades	 dagens	 alarmeringsfunktion	 2013	 för	 att	
identifiera	 brister	 och	 ge	 förbättringsförslag.	 I	 rapporten	 förklaras	 det	 att	 SOS-
operatörerna	ofta	blir	kritiserade	för	deras	kompetens	och	att	samhället	har	högre	krav	
och	förväntningar	på	samhällsservice	(Hafström,	Strömberg,	Bram	&	Beck-Friis,	2013).	
Detta	 samtidigt	 som	 SOS-operatörer	 ofta	 får	 kritik	 från	 ambulanspersonal	 för	 att	
överprioritering	och	onödiga	transporter	(Ek	&	Svedlund,	2014).		
	
Tidigare	 studier	 och	 rapporter	 indikerar	 till	 behovet	 av	 att	 underlätta	 beslutsfattande	
och	 reducera	 komplexiteten	 för	 SOS-operatörerna.	 Nödnumret	 112	 är	 idag	 en	 central	
och	viktig	punkt	för	medborgare	att	få	hjälp	vid	nödsituationer,	samtidigt	som	det	ställs	
mer	och	mer	krav	på	de	operatörer	 som	 tar	 emot	och	prioriterar	 ärenden.	En	 central	
punkt	i	Ek	&	Svedlunds	(2014)	studie	var	att	operatörerna	kände	stora	svårigheter	i	att	
bedöma	 trovärdigheten	 i	 den	 information	 som	 tillgavs	 dem.	 Operatören	 tar	 beslut	
utifrån	den	givna	informationen	samtidigt	som	de	måste	ta	hänsyn	till	resurser	och	tid.	
Det	 finns	 ett	 tydligt	 behov	 av	 att	 studera	 trovärdighet	 i	 information	 som	 ges	 till	
operatörerna	för	att	underlätta	beslutsfattning	under	osäkerhet.	
	
För	att	studera	trovärdighet	 i	 information	finns	det	behov	av	att	studera	hur	personer	
ser	på	skadeplatser	och	vad	de	väljer	att	 informera	 till	 larmcentralen.	Detta	är	möjligt	
genom	 att	 studera	 hur	 personer	 med	 olika	 kompetensnivåer	 rapporterar	 samma	
händelse.	Utöver	själva	rapporterna	bör	man	också	studera	de	processer	som	leder	fram	
till	 tolkning	 av	 händelsen,	 det	 vill	 säga	 informationsinsamlandet	 som	 utförs	 genom	
visuell	sökning	av	skadeplatsen.	Detta	leder	till	att	man	borde	jämföra	en	grupp	med	låg	
kompetens	 (noviser)	 med	 en	 grupp	 med	 hög	 kompetens	 (experter)	 rörande	 hur	 de	
visuellt	 söker	 av	 en	 skadeplats	 samt	 förmedlar	 deras	 tolkning	 av	 situationen	 till	 SOS.	
Personer	med	hög	kompetens	 i	denna	studie	borde	vara	personer	som	frekvent	vistas	
vid	vid	 skadeplatser	och	har	kunskap	och	erfarenhet	kring	agerande	vid	 skadeplatser.	
Av	den	anledningen	bör	yrkesverksamma	personer	inom	ambulans	och	räddningstjänst	
kunna	 tituleras	 som	experter	 inom	denna	domän.	 I	 synnerhet	då	utryckningspersonal	
vet	 vilken	 information	 de	 själva	 vill	 få	 från	 SOS-operatören	 för	 att	 underlätta	 deras	
arbete.		
	
Visuell	 uppmärksamhet	 hänvisar	 till	 de	 perceptuella	 processer	 som	 styr	 vilken	
information	 som	 är	 viktig	 och	 behöver	 analyseras	 ytterligare	 (Yantis,	 1998).	 Den	
visuella	 uppmärksamheten	 påverkas	 av	 individens	 minne	 och	 kunskaper	 kring	
situationen.	Visuell	uppmärksamhet	är	därför	en	viktig	del	vid	rapportering	till	SOS	då	
den	 information	 som	 ges	 till	 operatören	 kommer	 spegla	 individens	 visuella	
uppmärksamhet.	 Teorier	 föreslår	 att	 individer	 med	 expertkunskap	 har	 förmåga	 att	
sortera	bort	irrelevant	information	och	fokusera	på	relevanta	objekt	för	situationen.	Av	
den	anledningen	är	det	relevant	att	jämföra	visuell	uppmärksamhet	mellan	experter	och	
noviser	även	när	det	kommer	till	skadeplatser.	För	att	möjliggöra	mätningar	av	visuell	
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uppmärksamhet	 vid	 skadeplatser	 använder	 sig	 denna	 studie	 av	 ögonrörelser	 för	 att	
studera	vilka	objekt	de	olika	grupperna	tittar	på	vid	analys	av	skadeplats.			

1.1	Syfte	

För	att	kunna	studera	vad	trovärdig	information	är	vid	rapporteringar	till	SOS	är	det	av	
vikt	att	 studera	vilken	 information	 individer	väljer	att	delge	SOS-operatörerna.	Utöver	
den	 information	 som	 delges	 operatören	 bör	 den	 process	 som	 leder	 till	 tolkning	 av	
händelsen	 studeras,	 det	 vill	 säga	 den	 visuella	 sökning	 som	 sker	 vid	
informationsinsamling.	 Studiens	 syfte	 är	 således	 att	 studera	 och	 jämföra	 den	
information	experter	och	noviser	väljer	att	ge	 till	 SOS	och	hur	visuell	uppmärksamhet	
styr	informationsinsamlingen.	Studien	kommer	använda	mätning	av	ögonrörelser	för	att	
studera	 visuell	 uppmärksamhet	 och	 de	 rapporter	 deltagarna	 ger	 för	 identifiering	 av	
vilken	information	de	väljer	att	delge.	I	analys	kommer	fokus	ligga	på	de	skillnader	som	
identifieras	 mellan	 grupperna.	 Visuell	 uppmärksamhet	 och	 jämförelse	 av	
kompetensnivåer	är	ett	outforskat	område	inom	respons-	och	räddningssystem.	Studien	
kommer	således	nyttja	teorier	inom	andra	domäner	med	liknande	metodologi	och	syfte.		
	

1.2	Frågeställningar		

1. Ser	mönster	av	visuell	uppmärksamhet	på	skadeplats	olika	
ut	mellan	experter	och	noviser?		

2. Skiljer	sig	 innehållet	 i	 rapporter	 till	en	 larmcentral	mellan	
noviser	och	experter?		

3. Speglar	 experters	 och	 novisers	 visuella	 uppmärksamhet	
med	den	information	de	ger	till	larmcentralen?			
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2.	Teoretisk	bakgrund	
	

	
I	denna	del	av	rapporten	kommer	bakomliggande	bakgrund	och	teorier	att	presenteras.	
Först	 med	 information	 kring	 hur	 dagens	 alarmeringskedja	 ser	 ut	 följt	 av	 praktiskt	
information	 och	 begrepp	 för	 ögonrörelsestudier.	 Avslutningsvis	 presenteras	 en	
teoretisk	bakgrund	gällande	visuell	uppmärksamhet	och	dess	koppling	till	experter.		
	

	2.1	Organisationerna	i	alarmeringskedjan	

När	 en	nödsituation	 eller	 kris	 uppstår	har	medborgare	möjlighet	 att	 ringa	112	 för	 att	
komma	 i	 kontakt	 med	 de	 hjälporganisationer	 som	 finns	 i	 Sverige,	 som	 exempel	
ambulans,	 giftinformation,	 räddningstjänst	 och	 polis.	 Händelseförloppet	mellan	 att	 en	
privatperson	 ringer	 om	 en	 nödsituation	 till	 att	 den	 skadade	 patienten	 ser	 nästintill	
likadan	 ut	 i	 de	 flesta	 länder.	 Denna	 process	 illustreras	 i	 Figur	 1,	 som	 är	 det	
händelseförlopp	som	Sudtachat,	Mayorga	och	McLay	(2014)	presenterar.		
	
	

	
Figur	1.	Det	händelseförlopp	som	Sudtachat	et	al.	(2014)	beskriver	och	illustrerar,	
från	inkommande	samtal	till	ambulansen	anländer	till	akutmottagningen.		

	
Vid	ett	inkommande	samtal	blir	uppringaren	intervjuad	om	vad	som	har	hänt	och	på	
vilken	plats	utifrån	svenskt	medicinskt	index.	Samtidigt	som	intervjun	pågår	sker	en	
prioritering	och	utskick	av	resurser	genom	medlyssning	från	samtalet	(SOS	Alarm,	
2013).	SOS-operatören	finns	tillgänglig	som	support	under	tiden	ambulans	är	på	väg	till	
platsen.	Ibland	finns	även	ett	behov	av	att	SOS-operatörerna	ger	instruktioner	för	hjärt-	
och	lungräddning	(Ek	&	Svedlund,	2014).				
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2.1.1	Nödnummer	112	
När	en	brand	eller	olycka	sker	som	innebär	fara	för	någons	liv	eller	allvarlig	risk	för	
någons	hälsa	eller	miljön	har	enskilda	skyldigheter	enligt	2§	i	2	kap.	av	Lagen	om	skydd	
mot	olyckor	(2003:778)	att	varna	de	som	är	i	fara	och	vid	behov	tillkalla	hjälp.	Vid	fara	
för	liv,	egendom	eller	miljö	kan	medborgare	ringa	nödnummer	112	för	att	snabbt	
komma	i	kontakt	med	landets	hjälporganisationer.	Detta	nödnummer	är	internationellt,	
där	alla	som	befinner	sig	i	ett	EU-land	har	möjlighet	att	ringa	för	att	få	hjälp	i	
nödsituationer	(Europeiska	Unionen,	1991).		
	

2.1.2	SOS	Alarm	Sverige	AB	
Staten	 har	 gett	 SOS	 Alarm	 i	 uppdrag	 att	 ansvara	 för	 nödnumret	 112	 och	 ta	 emot,	
behandla	och	förmedla	de	larm	som	inkommer	på	nödnumret.	Landsting	och	kommuner	
erbjuds	att	sluta	avtal	med	bolaget	för	deras	tjänster	och	därför	kan	arbetsuppgifterna	
för	SOS-operatörerna	att	se	annorlunda	ut	i	olika	delar	av	landet	(Hafström	et	al.,	2013).		
För	 de	 avtal	 som	 gäller	 full	 larmbehandling	 ligger	 det	 på	 SOS-operatörerna	 att	
bestämma	 ärendets	 prioritering	 samt	 ansvara	 för	 utlarmning	 och	 dirigering	 av	
organisationens	 resurser.	 Tjänsterna	 som	 SOS	 Alarm	 erbjuder	 är	 helt	 frivilliga	 och	
organisationerna	 har	 möjlighet	 att	 själva	 ansvara	 för	 prioritering	 och	 dirigering	
(Hafström	et	al.,	2013).	 	Det	krävs	ingen	vidare	utbildning	för	yrket	som	SOS-operatör,	
utan	SOS	Alarm	har	en	egen	utbildning	för	de	nyanställda.	Det	finns	även	möjlighet	att	få	
anställning	som	SOS-sjuksköterska	som	då	stöttar	SOS-operatörerna	 i	de	situationerna	
där	sjukvårdsärendet	anses	vara	mer	komplext	(SOS	Alarm,	2015)		
	
I	de	fall	som	SOS-operatörerna	prioriterar	sjukvårdsärenden	sker	det	inom	ramarna	för	
socialstyrelsens	 föreskrifter	 för	 ambulanssjukvård	 (SOSFS	 2009:10).	 De	 prioriteringar	
som	står	i	förskrifterna	är	således:		

	
”Prio	1	–	Akuta	livshotande	symtom	eller	olycksfall”	

		Prio	2	–	Akuta	men	inte	livshotande	symtom	

		Prio	3	–	Övriga	uppdrag	med	vård-	övervakningsbehov	där	

		rimlig	väntetid	inte	bedöms	påverka	en	patients	tillstånd”		

SOSFS	(2009:10)	2§	5	kap.		
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2.1.3	Ambulansen		
Enligt	6	§	Hälso-	och	sjukvårdslagen	(1982:763)	är	det	de	olika	landstingen	och	regioner	
som	ansvarar	och	upprätthåller	en	 fungerande	 transporter	 till	 sjukhus	 för	de	som	är	 i	
behov	 av	 sådan.	 För	 att	 få	 en	 mer	 sammanhängande	 kvalitet	
över	ambulansverksamheten	i	Sverige	har	socialstyrelsen	föreskrifter	som	berör	bland	
annat	 vilken	utrustning	 som	bör	 finnas	 i	 en	ambulans,	 och	vilken	kompetens	 som	ska	
finnas	tillgänglig	(SOSFS,	2009:10).		
	
Vid	en	nyanställning	som	ambulanspersonal	finns	det	tre	befattningar:		
	

• Specialistsjuksköterska	
• Grundutbildad	sjuksköterska	
• Ambulanssjukvårdare	

	
För	 att	 arbeta	 som	 specialistsjuksköterska	 ska	 man	 förutom	 grundutbildningen	 för	
sjuksköterska	 gått	 en	 vidareutbildning,	 till	 exempel	 inom	 prehospital	 akutsjukvård,	
akutsjukvård	 eller	 intensivvård	 (Region	 Östergötland,	 2015).	 En	 grundutbildad	
sjuksköterska	 är	 legitimerad	 efter	 att	 ha	 gått	 en	 treårig	 grundutbildning.	 För	 att	 få	
arbeta	som	ambulanssjukvårdare	krävs	en	eftergymnasial	utbildning	inom	akutsjukvård	
(Region	Östergötland,	2015).		
	
När	 ett	 larm	 inkommer	 till	 ambulanspersonal	 så	 finns	 det	 riktlinjer	 över	 vilka	
tidsintervaller	 som	 gäller	 beroende	 på	 vilken	 prioritet	 ärendet	 har.	 Denna	 tid	 är	
oberoende	 av	 tid	 på	 dygnet,	 och	 tiden	 räknas	 från	 då	 larmet	 har	 kommit	 in	 till	 att	
personalen	sitter	 i	 ambulansen	och	kvitterar.	Utöver	det	 finns	det	ytterligare	 tider	 för	
när	fordonet	ska	ha	åkt	iväg.	De	tider	som	gäller	för	kvittering	är	(Region	Östergötland,	
2015):		
	

Prio	1	–	90	sekunder	

Prio	2	–	180	sekunder	

Prio	3	–	180	sekunder	

Region	Östergötland	(2015)	

	

2.1.4	Räddningstjänsten	
Räddningstjänster	 i	 de	 olika	 kommunerna	 ingår	 under	 lagen	 om	 skydd	 mot	 olyckor	
(2003:78).	 Målet	 ligger	 i	 att	 förebygga	 bränder	 och	 olyckor	 samt	 utföra	
räddningsinsatser	vid	fara	för	 liv,	egendom	och	miljö.	Det	kan	uppstå	situationer	 inom	
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yrket	 där	 det	 finns	 behov	 av	 att	 agera	 vid	 hjärtstopp,	 därför	 går	 personal	 inom	
räddningstjänsten	 en	 utbildning	 i	 HLR	 med	 defibrillator	 (D-HLR).	 Kursen	 är	 en	
vidareutbildning	 av	 HLR	 för	 de	 yrken	 som	 förväntas	 kunna	 agera	 självständigt	 vid	
hjärtstopp	(Svenska	rådet	för	hjärt-	och	lungräddning,	2014).			
	
Det	 är	 kommunen	 som	 ansvarar	 för	 att	 räddningstjänstens	 verksamhet	 och	 anpassas	
efter	 de	 behov	 kommunen	 har	 angående	 skydd	 mot	 olyckor.	 Det	 är	 möjligt	 för	
kommunerna	 att	 ingå	 i	 ett	 avtal	med	 landstinget	 angående	 att	 utföra	 första	 hjälpen	 i	
väntan	på	ambulans.	 I	 väntan	på	ambulans	 innebär	att	den	 som	utför	uppdraget	 även		
ska	utföra	första	hjälpen,	ge	vårdbehövande	trygghet	samt	hålla	kontakt	med	hälso-	och	
sjukvårdspersonal	 i	 ambulansen	 (SOSFS,	 2009:10).	 I	 Östergötland	 är	 det	
räddningstjänsten	som	står	för	uppdraget	i	väntan	på	ambulans.	Vilket	innebär	att	i	de	
större	 fallen	 där	 larmcentralen	misstänker	 hjärtstopp,	 andnöd,	 stora	 blödningar	 eller	
liknande	 livshotade	 tillstånd	 även	 larmar	 ut	 räddningstjänsten.	 (Region	 Östergötland,	
2015).		

2.1.5	Patientsäkerhet	
	Varje	 vårdgivare	 har	 skyldighet	 att	 arbeta	 med	 systematisk	 patientsäkerhet,	 där	
uppgifter	som	att	planera	samt	leda	och	kontrollera	verksamheten	ingår.	Lagen	är	till	för	
att	 upprätthålla	 och	 för	 att	 skydda	 patienter	 mot	 vårdskada	 genom	 att	 utföra	
utredningar	 gällande	 verksamheten	 och	 anmäla	 till	 inspektionen	 för	 vård	 och	 omsorg	
vid	 allvarlig	 eller	 risk	 för	 allvarlig	 vårdskada.	 En	 vårdskada	 är	 definierad	 inom	 lagen	
som	lidande,	psykisk	eller	fysisk	skada	samt	dödsfall	där	utfallet	hade	gått	att	undvikas	
om	korrekta	beslut	hade	tagits	på	en	gång	vid	patientkontakt.	För	att	en	vårdskada	ska	
klassas	som	allvarlig	ska	patienten	fått	en	bestående	vårdskada	som	lett	till	kraftigt	ökad	
behov	av	vård	eller	om	patienten	har	avlidit	(Patientsäkerhetslagen,	2010:659).		
	
När	den	 information	som	ges	till	SOS-operatörerna	är	otillräckliga	eller	oklara	kan	det	
orsaka	 att	 operatören	 missförstår	 situationen.	 När	 operatörerna	 måste	 ta	 beslut	 vid	
begränsad	och	otillräcklig	 information	kan	det	 leda	till	en	risk	 för	patientsäkerheten.	 I	
dessa	 fall	ska	då	SOS	Alarm	enligt	 fastställda	rutiner	undersöka	patientsäkerheten	och	
undersöka	allvarlighetsgraden	av	den	(SOS	Alarm,	2012).	 I	de	fall	där	det	 inneburit	en	
allvarlig	 vårdskada	 eller	 risk	 för	 allvarlig	 vårdskada	 ska	 det	 anmälas	 enligt	 Lex	Maria	
(Patientsäkerhetslagen,	2010:659).	Under	2015	har	SOS	Alarm	anmält	22	ärenden	enligt	
Lex	Maria	(SOS	Alarm,	2016).		
	
Enligt	 SOS	 Alarms	 patientsäkerhetsberättelse	 (2016)	 så	 är	 de	 flesta	 anmälningarna	 i	
grund	av	 fördröjda	ambulanser	eller	att	det	 inte	 larmats	ut	någon	ambulans.	Det	 finns	
olika	anledningar	till	varför	fördröjningar	av	ambulanser	sker.	Några	exempel	som	SOS	
Alarm	(2015,	2016)	tar	upp	i	sina	berättelser	från	år	2014	och	2015	är:		
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• Larmet	har	tilldelats	en	för	 låg	prioritering	 i	 förhållande	till	de	

symtom	 patienten	 har,	 vilket	 leder	 till	 att	 patienter	 får	 vänta	
längre	tid	på	ambulans.		
	

• I	 storstadsregioner	 avbryts	 de	 utlarmningar	 som	 har	
prioritering	 2	 i	 de	 fall	 ett	 larm	med	 prioritering	 1	 inkommer.	
Detta	kan	 leda	 till	en	allvarlig	risk	 för	den	 första	patienten	om	
det	skulle	visa	sig	att	den	hade	tilldelats	för	låg	prioritering.		
	

• Det	har	 inte	skickats	ut	någon	ambulans	då	det	bedömmandes	
att	det	inte	fanns	behov	av	ambulanstransport.		

	
I	dessa	fall	där	ärenden	har	anmälts	enligt	Lex	Maria	är	det	olika	orsaker	som	har	lett	till	
att	 bedömningen	 blev	 fel	 eller	 ambulanserna	 blev	 fördröjda.	Men	 det	 är	 inga	 orsaker	
nämnda.	I	hänsyn	till	Ek	&	Svedlunds	(2014)	artikel	om	svårigheter	i	beslutsfattning	hos	
SOS-operatörer,	 så	 skulle	 några	 orsaker	 möjligen	 kunna	 vara	 på	 grund	 av	 vag	
information,	svårigheter	att	intervju	eller	att	det	är	svårt	för	operatören	att	bilda	sig	en	
egen	uppfattning.	Det	bör	däremot	ses	som	en	iakttagelse	och	orsakerna	till	anmälningar	
kan	självklart	vara	betydligt	fler.		

2.2.	Visuell	uppmärksamhet,	experter	och	allt	där	emellan.			

I	 denna	 del	 av	 den	 teoretiska	 bakgrunden	 presenteras	 de	 teoretiska	 delarna	 av	
uppsatsen	samt	introduktion	av	innebörden	för	visuell	uppmärksamhet	samt	expertis.		

2.2.1	Visuell	perception	och	visuell	uppmärksamhet	
Perception	 refereras	 till	 de	 mentala	 processer	 som	 bearbetar	 synintryck	 från	
omgivningen	 och	 omvandlar	 informationen	 till	 mentala	 representationer.	 Det	 är	
perception	som	ger	den	insamlande	information	ett	sammanhang	och	gör	det	möjligt	att	
interagera	med	omgivningen	och	identifiera	objekt.		Perception	kan	ske	både	genom	att	
information	 flödar	 top-down	 och	 bottom-up,	 vilket	 gör	 att	 våra	 mentala	
representationer	 påverkas	 av	 de	 egenskaper	 som	 finns	 i	 omgivningen	men	 även	 från	
den	 informationen	 som	 finns	 lagrade	 i	 minnet	 (Yantis,	 1998).	 Tidig	 bearbetning	 sker	
omedvetet	och	sätter	samman	och	grupperar	de	mönster	som	skapas	från	ljuset	som	tas	
in	av	ögat.	Tidig	bearbetning	skapar	de	första	versionerna	av	mentala	representationer	
innan	 de	 bearbetas	 ytterligare.	 De	 mentala	 processer	 som	 organiserar	 och	
uppmärksammar	 information	 kommer	 använda	 dessa	 representationer	 i	 dess	
bearbetning.	 Dessa	 processer	 kommer	 att	 uppmärksamma	 information	 som	 är	 viktig	
och	 uppgiftsrelevant	 vilket	 behöver	 ytterligare	 bearbetning	 (Yantis,	 1998).	 Dessa	
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processer	 skulle	 kunna	 hänvisas	 till	 vad	 denna	 studie	 refererar	 till	 visuell	
uppmärksamhet.	 Den	 information	 som	 genom	 uppmärksammas	 genom	 det	 visuella	
stimuli	 uppmärksammas	 och	 bearbetas	 vidare.	 Processen	 för	 visuell	 uppmärksamhet	
kan	 styras	 både	 top-down	 och	 bottom-up.	 I	 de	 fall	 en	 uppgift	 utförs	 kommer	
uppmärksamheten	 att	 styras	 av	 målet	 medan	 i	 andra	 fall	 drivs	 uppmärksamhet	 från	
stimulus	 (Wright	 &	 Ward,	 1998).	 Den	 information	 som	 uppmärksammas	 kommer	
bearbetas	av	de	komplexa	kognitiva	processerna	som	ansvarar	 för	att	 information	och	
representationer	får	sin	betydelse.	(Yantis,	1998).	Exempel	på	dessa	komplexa	kognitiva	
processer	är	ansiktsigenkänning,	beslutsfattande	och	läsning.		

2.2.2	Ögonrörelser	och	visuell	uppmärksamhet	
Genom	 att	 studera	 ögonrörelser	 kan	 det	 ge	 en	 inblick	 och	 ökad	 förståelse	 kring	
kognitiva	funktioner.	Det	är	möjligt	att	identifiera	mönster	och	hur	de	förändras	vid	nya	
förutsättningar.	Genom	ögonrörelser	är	det	möjligt	att	skapa	ökad	förståelse	för	visuell	
uppmärksamhet	genom	att	studera	vilka	objekt	ögat	fixerar	vid.	(Wright	&	Ward,	1998).		
Tidiga	studier	gjorda	av	Yarbus	(1987)	demonstrerade	hur	ögonrörelser	är	beroende	av	
uppgiften	och	vilken	 information	 som	eftersöks.	Det	Yarbus	 (1967)	 studerade	var	hur	
individer	 tittar	på	en	och	samma	bild	och	hur	ögonrörelser	 förändrades	 i	och	med	att	
uppgiften	 förändrades.	 Detta	 är	 en	 av	 de	 första	 studier	 som	 kunde	 demonstrera	 hur	
ögonrörelser	 och	 uppmärksamhet	 sker	 genom	 top-down	 bearbetning	 och	 är	 starkt	
relaterat	till	den	tänkta	uppgiften.		
	
Hayhoe,	Droll	&	Mennie	(2007)	diskuterar	hur	ögonrörelser	är	starkt	kopplat	till	själva	
utförandet	 av	 en	 uppgift.	 I	 detta	 fall	 inte	 enbart	 en	 visuell	 sökuppgift	 utan	 vardagliga	
uppgifter	som	koka	kaffe	och	göra	en	smörgås.	Studier	har	visat	att	ögat	i	princip	enbart	
fixerar	 vid	 de	 objekt	 som	 är	 relevanta	 för	 utförandet	 av	 uppgiften,	 och	 i	 princip	
ignorerar	 irrelevanta	 objekt.	 Vid	 utförandet	 av	 en	 uppgift	 är	 det	 inte	 enbart	 relevant	
information	som	är	viktig,	utan	även	i	vilken	ordning	informationen	tas	in	och	hur	ögat	
uppmärksammar	den	relevanta	 informationen.	Detta	visar	på	att	 inlärning	är	en	viktig	
process	för	att	avgöra	vilken	information	som	är	relevant	för	en	uppgift	och	när	den	är	
relevant.	Författarna	(Hayhoe,	Droll	&	Mennie,	2007)	argumenterar	för	att	det	är	viktigt	
att	hur	inlärning	av	uppgifter	går	till	före	man	studerar	själva	ögonrörelserna.		

2.2.3	Automation	och	visuell	uppmärksamhet		
”The	instance	theory	of	automaticity”	är	en	teori	om	automatiserade	kognitiva	processer	
som	menar	på	att	oavsett	kognitiv	process,	är	det	samma	bakomliggande	mekanism	för	
automatisering.	 Automatisering	 sker	 när	 en	 medveten	 process	 har	 förändrats	 till	 en	
undermedveten,	vilket	enbart	är	möjlig	genom	upprepning	av	uppgiften	och	målinriktad	
inlärning.	Det	som	sker	vid	automatisering	enligt	Logan	&	Compton	(1998)	är	att	sparad	
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information	tas	fram	från	minnet	om	den	är	relevant	för	situationen.	Den	process	som	
sker	görs	då	med	tre	antaganden:			
	

1. Uppmärksamheten	 till	 ett	 objekt	måste	 vara	 tillräckligt	
stark	för	att	informationen	ska	kunna	sparas	till	minnet.		
	

2. Uppmärksamheten	 till	 ett	 objekt	måste	 vara	 tillräckligt	
stark	 för	 att	 trigga	 associationer	 med	 mentala	
representationer	sparade	i	minnet.		
	

3. Varje	 gång	 en	 associerad	 representation	 tas	 fram	 ur	
minnet	 måste	 det	 sparas,	 lagras	 och	 tas	 fram	 helt	
separat.	 Detta	 för	 att	 representationer	 kan	 förekomma	
från	olika	kontexter.		

	
	
I	 koppling	 till	 visuell	 uppmärksamhet	 betyder	 dessa	 antaganden	 att:	 de	
representationer	som	skapas	från	visuell	bearbetning	sparas	till	minnet.	Det	minnet	kan	
senare	 tas	 fram	 genom	 att	 uppmärksamheten	 till	 ett	 objekt	 är	 så	 pass	 starkt	 att	
associationen	 till	 det	 sparade	 minnet	 har	 triggats.	 Alla	 representationer	 sparas	 och	
lagras	 separat	 för	 att	 kunna	 ta	 fram	 representationer	 igen	 utan	 att	 förvirra	 med	
irrelevanta	 representationer.	 (Logan	 &	 Compton,	 1998).	 Visuell	 uppmärksamhet	 kan	
därför	kort	sammanfattas	som	den	mekanism	som	binder	samman	den	externa	världen	
med	minnet	som	gör	det	möjligt	att	dra	nytta	av	redan	inlärd	kunskap	i	utförandet	av	en	
nuvarande	uppgift.		

2.2.4	Experter	och	visuell	uppmärksamhet	
De	 situationer	 som	 beskrivs	 tidigare	 i	 den	 teoretiska	 bakgrunden	 är	 hur	 visuell	
uppmärksamhet	 fungerar	 i	 vardagliga	 situationer	där	 individer	har	 lärt	 sig	 att	 filtrera	
bort	irrelevant	information.	När	komplexiteten	i	visuella	uppgifter	ökar	kraftigt	kommer	
ögonrörelsers	mönster	att	förändras.	På	grund	av	det	har	man	i	många	studier	studerat	
skillnader	mellan	 noviser	 och	 experter	 i	 visuellt	 komplexa	miljöer.	 Det	 görs	 eftersom	
experten	 kommer	 att	 ha	 kunskap	 inom	 domänen	 som	 novisen	 inte	 har.	 En	 expert	
definieras	som	en	 individ	med	bred	kunskap	 inom	en	specifik	domän,	där	experternas	
kunskaper	dessutom	är	bundna	 till	 de	kontexter	 som	domänen	existerar	 i	 (Björklund,	
2008).	Det	är	krävande	och	utmanande	att	införskaffa	sig	den	kunskap	som	behövs	för	
att	klassas	 som	en	expert.	Detta	eftersom	det	krävs	upprepning,	målinriktad	 inlärning	
och	erfarenhet	för	att	införskaffa	den	kunskap	som	krävs	för	domänen	(Wright	&	Ward,	
1998).		
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En	 person	 som	 har	 domänspecifik	 kunskap	 och	 erfarenheter	 kommer	 att	 kunna	
identifiera	 viktig	 information	 och	 dess	 relationer.	 Domänkunskapen	 ger	 ett	 stöd	 och	
möjlighet	att	 ta	 in	 information	samt	att	 analysera	och	hantera	den	 (Bialic	et	 al.,	2010;	
Goodwin,	 1994).	 Eftersom	 expertkunskap	 är	 bunden	 till	 en	 specifik	 kontext	 kommer	
experter	från	två	olika	domäner	studera	samma	objekt	olika.	Goodwin	(1994)	menar	på	
att	en	bonde	kommer	se	en	hög	med	jord	på	helt	annat	vis	än	vad	en	arkeolog	gör.	Det	
grundar	sig	på	att	de	ser	på	objektet	och	analyserar	det	utifrån	olika	syften	och	mål.		
	
Roads,	 Mozer	 &	 Busey	 (2016)	 skriver	 att	 det	 är	 möjligt	 att	 identifiera	 två	 typer	 av	
förmågor	 hos	 experter,	 attentional	 expertise	 och	 procedural	 expertise.	
Uppmärksamhetsförmågan	 relaterar	 till	 de	 punkter	 som	 tidigare	 beskrivits	 i	 den	
teoretiska	 bakgrunden	 gällande	 uppmärksamhet	 i	 denna	 rapport.	 Vid	 situationer	 där	
mycket	och	komplex	 information	 finns	 tillgänglig	är	det	viktigt	att	experten	vet	vilken	
information	 som	 kräver	 uppmärksamhet.	 Den	 andra	 förmågan	 innebär	 att	 experten	
måste	 veta	 vad	 och	 hur	 den	 insamlade	 informationen	 skall	 hanteras.	 Roads,	Mozer	&	
Busey	(2016)	menar	på	att	dessa	två	förmågor	är	beroende	av	varandra	och	måste	ske	
parallellt	vilket	leder	till	att	processen	har	en	hög	komplexitet.	Experter	kommer	genom	
sina	tidigare	erfarenheter	i	domänen	kunna	använda	sig	av	dessa	två	förmågor	parallellt.	
På	 så	 vis	 är	 det	 relevant	 att	 studera	 hur	 den	 visuella	 uppmärksamheten	 ser	 ut	 hos	
experter.	 Vid	 studerande	 av	 expertis	 och	hur	det	 relateras	 till	 visuell	 uppmärksamhet	
ger	det	en	möjlighet	att	studera	kognition	och	hur	mentala	representationer	förändras	
med	domänspecifik	kunskap	och	erfarenhet	(Bialic,	Langner,	Erb	&	Grodd,	2010;	Harel,	
2015).		
	

2.3	Teorier	om	expertis	och	visuell	uppmärksamhet	

Expertis	 och	 visuell	 uppmärksamhet	 är	 ett	 outforskat	 område	 inom	 prehospital	
akutsjukvård	och	räddning,	detta	eftersom	inga	tidigare	studier	har	identifierats.	Det	gör	
att	 det	 finns	 ett	 intresse	 i	 att	 använda	 sig	 av	 teorier	 om	 expertis	 och	 visuell	
uppmärksamhet	som	använts	i	andra	domäner.	Det	leder	till	förståelse	av	vilka	mönster	
som	kan	vara	viktiga	att	identifiera	vid	ögonrörelser	från	personer	med	domänspecifik	
kunskap.	 Främst	 ger	 det	 en	 möjlighet	 att	 studera	 om	 teorier	 från	 andra	 domäner	 är	
applicerbara	även	 i	denna	domän.	De	teorier	som	presenteras	 i	denna	studie	har	valts	
utifrån	 Gegenfurtner,	 Lehtinen	 &	 Sälvsjö’s	 (2011)	 studie	 som	 jämför	 tre	 teorier	 och	
redogjort	för	vilka	ögonrörelsemönster	som	bör	förväntas	av	dessa	teorier,	givet	att	de	
är	sanna.		
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2.3.1	Long-Term	Working	Memory	
Ericsson	&	Kintsch	(1995)	 introducerar	 termen	Long-Term	Working	Memory	 (LT-WM).	
Författarna	argumenterar	för	att	det	borde	finnas	en	mekanism	inom	arbetsminnet	som	
möjliggör	för	experter	att	förlänga	sin	kapacitet	för	informationsbearbetning	genom	att	
använda	sig	av	redan	sparad	 information	 från	 långtidsminnet.	LT-WM	är	vidare	byggd	
från	Skilled	Memory	Theory	(Chase	&	Ericsson,	1982)	som	förklarade	att	 individer	som	
fått	 minnesträning	 har	 ökat	 sin	 minneskapacitet	 markant.	 Ericsson	 &	 Kintsch	 (1995)	
menar	 att	 det	 är	 möjligt	 att	 se	 liknande	 typ	 av	 beteende	 hos	 experter.	 Då	
förutsättningarna	 är	 likadana	 både	 för	Skilled	Memory	Theory	och	 LT-WM	 (Ericsson	&	
Kintsch,	1995):	
		

1. Individen	 måste	 snabbt	 kunna	 lagra	 information	 till	
långtidsminnet.		

2. Individen	måste	vara	välbekant	med	uppgiften	för	att	
snabbt	kunna	relatera	till	lagrade	representationer.	

3. Den	 lagrade	 informationen	måste	ha	 en	koppling	 till	 en	
association	för	att	information	snabbt	kan	hämtas	fram.	

	
Ericsson	 &	 Kinstsch	 (1995)	 diskuterar	 att	 LT-WM	 kan	 variera	 mellan	 olika	 domäner	
men	att	det	 inte	 är	 en	brist	 i	 sig.	De	menar	 att	det	 kan	ge	 en	 större	bredd	och	kan	 ta	
hänsyn	 till	 skillnader	 mellan	 domäner	 jämfört	 med	 strikta	 processmodeller.	
Gegenfurtner	et	al.	(2011)	menar	på	att	om	det	är	möjligt	att	anta	LT-WM,	då	kommer	
experter	 att	 ha	 en	kortare	 fixeringstid	 än	noviser.	Det	 visar	på	 att	 teorin	 förklarar	 att	
experters	 informationsprocess	 är	 snabb	 och	 kan	 lagra	 och	 hämta	 information,	 genom	
satta	 associationer.	Det	 är	 dessa	 associationer	 som	avgör	 när	 den	 information	 som	är	
lagrat	i	långtidsminnet	är	av	relevans	(Gegenfurtner	et	al.,	2011).	

2.3.2	Information	Reduction	Hypothesis		
Information	 Reduction	 Hypothesis	 (IRH)	 introducerades	 först	 av	 Haider	 &	 Frensch	
(1996).	Teorin	 innebär	att	 individer	genom	träningar	kan	 lära	 sig	att	enbart	 ta	 in	den	
information	 som	 är	 relevant	 för	 uppgiften.	 Det	 är	 alltså	 enligt	 denna	 teori	möjligt	 för	
individer	 att	 selektivt	 skilja	 på	 relevant	 information	 och	 irrelevant	 information.	 När	
detta	sker	kommer	tiden	och	processen	fokusera	helt	och	hållet	på	den	information	som	
är	relevant	för	uppgiften.	Det	innebär	en	förbättring	av	utförandet	av	uppgifter	och	att	
individer	 ökar	 sin	 kunskap	 om	 vilken	 information	 som	 behöver	 bearbetas	 eller	 inte	
(Haider	&	Frensch,	1999).	 I	den	andra	studien	Haider	&	Frensch	 (1999)	utförde	 inom	
IRH	berättar	de	att	deras	dåvarande	 tanke	kring	 IRH	var	att	personer	kommer	 initialt	
uppmärksamma	 redundant	 information.	 När	 de	 identifierat	 informationen	 som	
redundant	kommer	de	försöka	minimera	belastning	för	bearbetning	och	gör	det	genom	
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att	 ignorera	 den	 informationen.	 Information	 enligt	 IRH	 kommer	 i	 de	 fall	 där	 det	 är	
möjligt	att	ignorera	irrelevant	information	vid	en	perceptuell	nivå.	Till	skillnad	från	LT-
WM	tar	 IRH	 inte	hänsyn	 till	minnet	utan	är	enbart	en	 teori	om	hur	 individen	 fördelar	
uppmärksamheten.	 Gegenfurtner	 et	 al.	 (2011)	 menar	 på	 att	 antaganden	 inom	 IRH	
kommer	leda	till	att	 fixeringar	hos	experter	bör	vara	fler	 i	antalet	och	vara	längre	i	tid	
vid	 information	 som	 är	 relevant,	 medan	 vid	 irrelevant	 information	 bör	 experters	
fixeringar	vara	färre	och	vara	i	kortare	tid.		
	

2.3.3	Holistic	Model	of	Image	Perception	
Kundel,	 Nodine,	 Conant	 &	 Weinstein	 (2007)	 undersökte	 hur	 röntgenläkare	 studerar	
mammografier	för	att	identifiera	om	det	föreligger	bröstcancer.	Holistic	model	of	image	
perception	en	 teori	 som	 förespråkar	 att	 experter	 expanderar	 sitt	visual	span.	Vilket	 är	
distansen	 på	 varje	 sida	 av	 fixeringspunkten	 där	 ögat	 ser	 skarpt	 (O’Regan,	 1990;	
Gegenfurtner	et	al.,	2011).	Denna	teori	menar	på	att	experter	kan	byta	från	en	långsam	
visuell	 sökning	 till	 en	 snabbare	 genom	 en	mekanism	 för	 visuell	 perception.	 Vilket	 är	
samma	mekanism	 som	 används	 vid	 ansiktsigenkänning	 (Kundel	 et	 al.,	 2007).	 När	 en	
expert	 blir	 presenterad	 för	 en	 bild,	 kommer	 analysen	 ske	 initialt	 på	 en	 global	 nivå	
genom	att	studera	information	från	retinan.	I	detta	skeende	är	det	möjligt	att	identifiera	
och	 skilja	 mellan	 normal	 och	 avvikande	 information.	 Ögat	 kommer	 att	 fixera	 vid	
avvikelsen	för	är	stor	nog	för	att	analyseras	vidare	eller	om	fixeringen	ska	gå	vidare	till	
nästa	avvikelse	(Kundel	et	al.,	2007).	Begreppet	avvikelse	tolkas	i	denna	studie	som	den	
information	 som	 är	 relevant	 vid	 skadeplatser.	 Detta	 eftersom	 skadeplatser	 är	 i	 sig	 en	
enda	stor	avvikelse	jämfört	med	det	normala.	Mönster	i	ögonrörelser	bör	i	denna	teori	
synas	 med	 att	 experternas	 sackader	 är	 längre.	 Samt	 att	 tiden	 till	 första	 fixering	 på	
relevant	information	bör	vara	kortare	för	experterna	än	för	noviserna	(Gegenfurtner	et	
al.,	2011).	Denna	studie	har	inte	använt	sig	av	mått	för	att	studera	sackader	eller	tid	till	
första	 fixering,	 istället	 kommer	 denna	 teori	 att	 studeras	 med	 tiden	 det	 tar	 till	 fokus	
tillträder	relevant	information.		
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3.	Metod	
	
I	genomförandet	av	denna	studie	användes	utrustning	för	att	mäta	ögonrörelser	
tillhandahållen	av	IKT-studion	vid	Linköpings	universitet.	Studien	utfördes	vid	två	
lokala	räddningsstationer	samt	vid	universitetet.	Denna	del	av	rapporten	redovisar	
studiens	tillvägagångssätt.		
	

3.1	Pilottest	

Ett	pilottest	utfördes	i	syfte	med	att	undersöka	den	planerade	proceduren.	I	pilottestet	
deltog	 tre	 noviser	 utan	 erfarenhet	 av	 akutsjukvård	 eller	 räddning	 samt	 två	
sjuksköterskor.	Den	ena	sjuksköterskan	var	erfaren	inom	akutsjukvård	inom	ambulans	
och	den	andre	som	tjänsteman	i	beredskap.	Pilottestet	resulterade	till	två	förändringar	
av	proceduren:	
	

• Stimuli	där	flera	deltagare	inte	gav	några	rapporter	ersattes	med	
nya	och	tydligare	bilder.			

• Brandmän,	ambulanspersonal	och	tjänstemän	i	beredskap	bör	
vara	i	enskilda	grupper	och	jämföras	för	sig.	Det	kan	finnas	
skillnader	mellan	de	deltagare	där	erfarenheterna	skiljer	sig	åt.		

3.2	Deltagare	

I	studien	deltog	48	personer,	23	noviser	och	25	experter.	Kriterierna	för	att	klassas	som	
expert	 var	 att	 ha	 relevant	 utbildning	 och	 vara	 yrkesverksam	 som	 ambulanspersonal	
eller	brandman.	Av	de	48	deltagare	exkluderades	11	personer	 från	studiens	analys	på	
grund	 av	 avbrott	 i	 deltagande	 eller	 avvikelser	 i	 data.	 I	 analysen	 inkluderar	 data	 från	
totalt	37	personer,	20	noviser	och	17	experter.	

3.2.1	Ambulanspersonal		
I	 studien	 analyserades	 data	 från	 9	 personer	 med	 yrke	 inom	 ambulansen	 (2	
specialistsjuksköterskor,	5	sjuksköterskor	och	2	ambulanssjukvårdare).	Deltagarna	var	
mellan	25	och	51	år	(M	=	35,11,	SD	=	9,75)	och	varit	yrkesverksamma	i	1	till	28	år	(M	=	
9,67,	SD	=	10.87).		Utanför	tjänst	hade	5	deltagare	ringt	in	till	SOS	Alarm	vid	ett	tidigare	
tillfälle,	 i	händelse	av	personskada	eller	brand.	Anställda	 inom	ambulansen	går	årligen	
en	 kurs	 inom	 hjärt-	 och	 lungräddning,	 anpassad	 till	 akutsjukvård.	 Ingen	 av	
ambulanspersonalen	hade	tidigare	erfarenhet	som	SOS-operatör	eller	som	Tjänsteman	i	
beredskap.	Eftersom	datainsamlingen	skedde	på	en	räddningsstation	så	fanns	risken	att	
deltagarna	 var	 tvungen	 att	 tillfälligt	 avbryta	 sitt	 deltagande	 och	 fortsatte	 när	 de	 kom	
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tillbaka	från	utryckningen.	Av	de	deltagare	som	ingår	i	analysen	pausade	6	deltagare	vid	
något	tillfälle	under	försöket,	medan	3	satt	hela	försöket	utan	avbrott.		
	

3.2.2	Brandmän	
I	 studien	 analyserades	 data	 från	 8	 brandmän,	 där	 en	 av	 deltagarna	 var	 styrkeledare.	
Brandmännen	 var	 mellan	 26	 och	 64	 år	 (M	 =	 40,88,	 SD	 =	 14,42)	 och	 varit	
yrkesverksamma	mellan	1,5	 till	 35	 år	 (M	=	15,43,	 SD	=	12,83).	Brandmännen	har	 alla	
gått	en	utbildning	i	hjärt-	och	lungräddning	som	anpassades	för	deras	yrke.	Utöver	det	
hade	många	av	dem	gått	i	flera	andra	kurser	för	ökad	kompetens,	som	exempel:	hot	om	
suicid	 och	 Prehospital	 Trauma	 Life	 Support.	 Flera	 av	 deltagarna	 hade	 även	 andra	
erfarenheter,	två	berättade	om	att	de	var	instruktörer,	två	andra	hade	erfarenhet	av	att	
arbeta	 inom	 ambulansen	 som	 vårdare.	 En	 av	 deltagarna	 hade	 även	 djupare	 kunskap	
inom	ytlivräddning.	Det	var	tre	deltagare	av	brandmännen	som	tidigare	hade	ringt	SOS	
och	 då	 i	 situationer	med	 personskador.	 Ingen	 av	 deltagarna	 hade	 tidigare	 erfarenhet	
som	SOS-operatör	eller	Tjänsteman	i	beredskap.		

3.2.3	Noviser	
För	 att	 bli	 klassificerad	 som	 novis	 i	 denna	 studie	 skulle	 deltagaren	 inte	 ha	 någon	
utbildning	 eller	 erfarenhet	 inom	 akutsjukvård	 och	 räddningstjänst.	 I	 analysen	
inkluderades	 20	 noviser	 i	 ålder	 mellan	 21	 och	 28	 år	 (M	 =	 24,70,	 SD	 =	 1,81).	 	 Den	
erfarenhet	som	noviserna	hade	av	sjukvård	och	räddning	var	baskunskaper	i	hjärt-	och	
lungräddning:	genom	sin	utbildning	eller	yrke	inom	frivilliga	uppdrag	som	volontär	på	
engagemang,	 inom	scouterna	 eller	 seglarsällskap.	 Fyra	 av	deltagarna	 skrev	 att	 de	 inte	
hade	gått	någon	utbildning	inom	hjärt-	och	lungräddning	eller	liknande	utbildningar.			

3.2.4	Enstaka	bortfall	
Det	kunde	ske	att	utrustningen	hade	svårigheter	att	identifiera	ögon	och	ögonrörelser	i	
enstaka	 bilder	 för	 deltagarna.	 Främst	 om	 deltagaren	 ändrade	 sittposition	 eller	 rörde	
mycket	 på	 huvudet	 under	 mätningen.	 Om	 det	 är	 så	 att	 utrustningen	 inte	 identifierat	
ögats	 position	 under	 60	 sekunder,	 så	 har	 de	 berörda	 stimulis	 räknats	 som	 bortfall.	
Resterande	stimuli	från	försöksdeltagarna	är	däremot	inkluderade	i	analysen.		
	
Vid	 analysering	 av	 data	 identifierades	 två	 korrupta	 ljudfiler	 för	 två	 deltagare	 i	
expertgruppen,	vilket	leder	till	att	deras	rapportering	till	den	fiktiva	larmcentralen	inte	
har	varit	möjlig	att	analyseras	och	räknas	som	bortfall.	Däremot	har	ögonrörelserna	för	
de	två	deltagarna	inkluderats	i	analysen.	För	att	se	en	överblick	över	alla	deltagare	och	
bortfall,	se	Figur	2.		
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Figur	2.	Illustration	med	antal	deltagare,	bortfall	och	antal	som	inkluderades	i	
analysen.		

3.3	Etik	

Denna	 studie	 följer	 de	 forskningsetiska	 principer	 inom	 humanistisk-
samhällsvetenskaplig	 forskning	 som	 rekommenderas	 av	 Vetenskapsrådet	 (1990).	 Alla	
deltagare	 blev	 informerade	 om	 syftet	 och	 studien	 innan	 medgivande	 gavs.	
Informationen	 tillgavs	 deltagarna	 både	muntligt	 och	 genom	medgivandeblankett.	 Alla	
deltagare	 fick	 information	om	syftet	med	studien	 som	var	att	 studera	hur	noviser	och	
experter	tittar	på	skadeplatser	och	att	studien	innehåller	stimuli	som	kan	uppfattas	som	
känsliga.	 Deltagarna	 blev	 efteråt	 informerade	 om	 att	 majoriteten	 av	 bilderna	 var	
simulerade	skadeplatser	och	inga	synliga	personer	var	skadade	på	riktigt.		
	
Deltagaren	blev	informerad	om	att	deltagandet	var	frivilligt	och	att	de	kunde	avbryta	när	
som	utan	anledning.	Deltagarna	fick	en	introduktion	av	utrustningen	och	vilken	del	som	
registrerar	 ögonrörelser	 samt	 att	 deras	 ansikte	 och	 röst	 skulle	 bli	 inspelade	 med	 en	
webbkamera	 för	 att	 senare	 kunna	 analysera	 deras	 muntliga	 rapporter.	 Studien	 är	
anonym	och	det	är	enbart	medlemmar	av	 forskningsgruppen	som	kommer	ha	 tillgång	
till	materialet.	Det	framhävdes	att	 intresse	i	studien	var	att	analysera	vilka	delar	deras	
uppmärksamhet	drar	till	och	vilka	delar	av	en	situation	de	tycker	är	viktigt	att	ta	hänsyn	
till	vid	skadeplatser.	Deltagarna	fick	instruktioner	om	att	de	befinner	sig	i	studien	som	
privatpersoner	 och	 varken	 kompetens	 eller	 ”korrekthet”	 av	 rapportering	 kommer	 att	
analyseras.		
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3.4	Apparatur	

För	 att	 mäta	 ögonrörelser	 användes	 instrument	 från	 Sensomotoric	 Instruments,	 med	
modellen	Remote	Eye	Tracking	Device.		Studien	använde	sig	av	två	olika	uppsättningar:	
En	 stationär	 placerad	 vid	 Linköpings	 Universitet	 med	 en	 frekvens	 på	 500Hz,	 där	
noviserna	utförde	försöket.	Den	andra	uppsättningen	var	en	portabel	med	en	frekvens	
på	 60Hz	 som	 experterna	 utförde	 försöket	med	på	 räddningsstationerna.	 Utrustningen	
består	av	en	skärm,	ståendes	på	ett	bord	ungefär	60	centimeter	från	deltagarens	ögon.	
Detta	medför	att	deltagarna	kunde	röra	 fritt	på	huvudet	medan	stimuli	presenterades.	
Skärmarna	 där	 stimuli	 presenterades	 var	 på	 22”	 med	 1280x1024	 i	 upplösning.	
Röstinspelning	av	deltagarens	rapporter	utfördes	med	en	webbkamera	placerad	ovanför	
skärmarna.	 Deltagarna	 använde	 sig	 av	 ett	 tangentbord	 för	 att	 registrera	 om	de	 skulle	
larma	eller	 inte	 larma.	Försöksledaren	kunde	genom	en	dator	se	deltagarens	ögon	och	
ögonrörelser	 under	 försökets	 gång.	 Försöksledaren	 var	 placerad	 på	 en	 plats	 bortom	
deltagarens	synfält,	men	där	det	fortfarande	var	möjligt	att	se	inställningarna	på	datorn.	
Figur	3	visar	utrusningen	uppställd	vid	Linköpings	Universitet.	För	att	hantera	försöket	
och	data	före,	under	och	efter	insamlingens	gång	användes	mjukvarorna:	Iview	X™,	SMI	
Experiment	Center™	samt	SMI	BeGaze™.			
	

	
Figur	 3.	 Remote	 Eye	 Tracking	 Device	 500Hz	 från	 SensoMotoric	 Instruments	
uppställd	 i	 ett	grupprum	vid	Linköpings	Universitet.	Placeringen	var	 likvärdig	vid	
räddningsstationerna.	 Skärmen	 till	 vänster	 är	 den	 var	 deltagarna	 blev	 placerade	
framför.		
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3.5	Procedur	

Deltagarna	 välkomnades	 till	 studien	 och	 informerades	 om	 studien	 och	 dess	 syfte.	
Deltagarna	blev	även	tillfrågad	att	skriva	på	en	medgivandeblankett	och	därefter	fylla	i	
en	 bakgrundsenkät.	 Bakgrundsenkäten	 tog	 upp	 frågor	 som	 utbildning,	
yrkeserfarenheter,	övriga	meriter	och	om	de	någon	gång	som	privatperson	ringt	till	SOS	
Alarm	112.	
	
Deltagarna	fick	instruktioner	om	försöket	på	skärmen	med	möjligheter	att	ställa	frågor	
till	 försöksledaren.	 Deltagarnas	 uppgift	 var	 att	 så	 snabbt	 som	 möjligt	 avgöra	 om	 de	
skulle	ringa	SOS	Alarm	112	om	de	befann	sig	på	platsen.	Beslutet	utfördes	med	knappar	
på	tangentbordet.	Deltagarna	blev	även	ombedda	att	muntligt	framföra	en	rapport	till	en	
fiktiv	 larmcentral	 om	 de	 beslutade	 sig	 för	 att	 ringa	 om	 olyckan.	 Experterna	 blev	
informerade	 om	 att	 de	 var	 på	 platsen	 som	 privatpersoner	 och	 har	 varken	 utrustning	
eller	befogenheter.	I	instruktionerna	gavs	inga	ledtrådar	om	hur	en	rapport	skulle	vara	
formulerad	utan	deltagarna	blev	ombedd	att	 rapportera	den	 information	de	ansåg	var	
viktig.		
	
En	 kalibrering	 med	 5	 punkter	 utfördes	 för	 att	 minska	 på	 avvikelser.	 Individuells	
kalibrering	är	viktig	då	ögats	storlek	hos	vuxna	kan	variera	upp	till	10	%	och	ha	olika	
former	(Holmqvist	et	al.,	2011).	Om	försöksledaren	ansåg	att	kalibreringen	avvek	fanns	
möjligheten	att	utföra	kalibreringen	på	nytt	tills	det	blev	bra.	Kalibreringen	upprepades	
igen	när	hälften	av	all	stimuli	blivit	presenterad.		
	
Totalt	presenterades	39	bilder	där	deltagaren	skulle	bestämma	om	den	ville	larma	och	
ge	 en	 rapport	 eller	 inte.	 Varje	 bild	 visades	 totalt	 i	 60	 sekunder	 oavsett	 vilket	 beslut	
deltagarna	tog.	Valde	deltagarna	att	larma	var	de	då	begränsade	till	dessa	60	sekunder	
vid	 rapportering	 till	 larmcentralen.	 Mellan	 varje	 bild	 var	 skärmen	 grå	 och	 det	 fanns	
möjlighet	att	blunda	och	låta	ögonen	slappna	av	mellan	bilderna.	Deltagarna	bestämde	
då	 själv	när	de	 ville	 gå	 vidare	 till	 nästa	 stimuli.	 Försöksledaren	var	närvarande	under	
hela	försöket	som	stöd	men	befann	sig	utom	synhåll	för	deltagaren.		
	
När	deltagaren	hade	blivit	presenterad	för	alla	39	bilder	var	försöket	slut	och	deltagaren	
blev	 ombedd	 att	 fylla	 i	 en	 slutenkät.	 Slutenkäten	 innehöll	 frågor	 om	 hur	 realistiska	
bilderna	var	och	om	de	var	från	skarpa	situationer.	Det	var	efter	detta	tillfälle	deltagarna	
fick	information	om	det	var	övningsbilder	och	att	det	var	skådespelare	på	bilderna.	Hela	
försöket	varade	i	ungefär	50	minuter.	För	en	översikt	av	hela	proceduren,	se	Figur	4.			
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Figur	4.	Illustration	över	proceduren.	Pilarna	till	höger	visar	alla	steg	i	proceduren,	
medan	de	större	kvadraterna	illustrerar	det	händelseförlopp	när	deltagaren	var	
placerad	framför	utrustningen.			

	

3.6	Stimuli		

Deltagarna	 tittade	 på	 totalt	 39	 bilder	 i	 randomiserad	 ordning.	 19	 av	 dessa	 föreställde	
vardagliga	 situationer	 i	 offentlig	miljö.	 För	 att	 kunna	 säkerställa	 att	 det	 faktiskt	 fanns	
skillnader	 mellan	 grupperna	 fungerade	 dessa	 som	 kontrollbilder.	 Då	 expertkunskap	
enbart	 refererar	 till	 kunskap	 inom	 domänspecifika	 kontexter.	 Resterande	 bilder,	 20	
stycken,	 föreställde	skadeplatser	där	någon	form	av	olycka	har	skett.	Dessa	bilder	blev	
indelade	i	fyra	kategorier,	varav	fem	bilder	i	varje	kategori:		
	

• Brand	utan	synligt	skadade	personer.		
• Personskada,	bild	föreställande	enbart	en	skadad	person.	
• Trafikolyckor	med	minst	en	synligt	skadad	person.		
• Trafikolyckor	utan	synligt	skadade	personer.		
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Genom	att	dela	upp	i	flera	kategorier	är	det	möjligt	att	utföra	en	mer	noggrann	analys	av	
vad	deltagarna	uppmärksammar	och	tittar	på	i	olyckssituationer.		
	
De	flesta	av	skadeplatsbilderna	är	tagna	under	övningstillfällen	och	de	personer	som	är	
skadade	är	således	enbart	skådespelare.	Deltagarna	blev	efter	sitt	deltagande	i	studien	
informerade	 om	 de	 simulerade	 bilderna.	 De	 bilder	 som	 efter	 pilotförsöket	 inte	 var	
tillräckligt	tydliga	ersattes	med	bilder	som	är	licenserade	enligt	creative	commons.	Figur	
5	 visar	 en	 av	 bilderna	 som	 ingick	 i	 studien	 som	 är	 tagen	 under	 ett	 övningstillfälle,	
markeringar	är	exempel	på	områden	som	var	av	intresse	under	analysen.		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	5.	Trafikolycka	med	minst	en	synligt	skadad.	Bilden	föreställer	en	tågvagn	
som	läcker	farligt	gods.	Det	är	även	möjligt	att	se	två	personer	tillsynes	skadade.	
Markeringarna	visar	fyra	av	de	Areas	of	Interest	som	fanns	på	denna	bild.	
	

3.7	Areas	of	Interest	

Denna	studie	använder	sig	av	Areas	of	Interest	(AOI)	vid	analys	av	ögonrörelser.	Detta	
för	 att	 kunna	 jämföra	 ögonrörelser	 med	 specifika	 områden	 på	 bilderna.	 En	 AOI	
definieras	som	en	entitet	i	stimuli	som	är	av	intresse	att	studera	och	har	någon	form	av	
relation	 till	 studiens	 frågeställningar	 (Holmqvist	 et	 al.,	 2011).	 De	 områden	 som	 inte	
täcks	av	en	AOI	refereras	som	white	space	i	denna	studie.	Intresse	finns	av	att	studera	de	
olika	AOI	 i	 stimuli	och	studera	om	och	hur	gruppernas	ögonrörelser	 skiljer	 sig	mellan	
dem.		

3.7.1	Workshop	
De	 AOI	 som	 användes	 i	 studien	 är	 framtagna	 tillsammans	 med	 experter	 under	 en	
workshop.	Genom	att	låta	experter	vara	med	och	diskutera	viktiga	egenskaper	i	stimuli	
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leder	 det	 till	 ökad	 objektivitet	 (Holmqvist	 et	 al.,	 2011).	 Det	 är	 att	 förvänta	 sig	 att	
experter	har	kunskap	om	semantiken	kring	olyckssituationer	och	dess	 innehåll.	Under	
workshopen	deltog	fyra	experter	(tre	sjuksköterskor	+	en	brandman).	Experterna	hade	i	
genomsnitt	 tio	 års	 (SD	 =	 7,16)	 erfarenhet	 inom	 yrkesområdet.	 Workshopen	 pågick	
under	 två	 timmar	 och	 varvades	 med	 enskilda	 moment	 ovh	 diskussioner	 kring	 de	 20	
skadeplatsbilderna.	Deltagarna	blev	presenterade	med	en	skadeplatsbild	i	taget,	där	de	
under	 en	 minut	 blev	 ombedda	 att	 markera	 de	 områden	 de	 ansåg	 var	 viktiga	 att	
uppmärksamma	 vid	 den	 givna	 situationen.	 Följt	 av	 en	 fem	 minuters	 diskussion	 om	
bilderna	och	deras	val	och	 tankar	av	deras	markeringar.	Experterna	blev	ombedda	att	
studera	 bilderna	 ur	 ett	 professionellt	 perspektiv	 men	 även	 ur	 perspektiv	 som	
privatperson.		

3.7.2	AOI	inkluderade	i	studien	
Workshopen	 transkriberades	 därefter	 och	 analyserades	 med	 innehållsanalys	 för	 att	
identifiera	 kategorier	 som	 är	 gemensamma	 för	 stimuli	 inom	 samma	 kategori.	 De	 AOI	
som	kommer	att	analyseras	är	det	resultat	som	framkom	av	workshopen.	De	valda	AOI	
är	synliga	karaktärsdrag	som	är	möjligt	att	identifiera	för	de	olika	kategorierna.	Tabell	1	
och	2	presenterar	de	inkluderade	AOI	inkluderade	i	analysen	för	varje	kategori.	
	

Tabell	1.	Nedan	presenteras	typer	av	AOI	med	exempel	på	inkluderande	
objekt.		

	
	
	

Brand	 	 Skadad		 	
Eventuella	
personer	

Platser	där	skadade	
personer	kan	finnas	

Sår/Blod	 Skada	och/eller	blod	på	
skadad	person	

Rök	 Synlig	rök	från	eld	 Kropp	 Skadad	persons	kropp,	på	
nära	eller	långt	avstånd.		

Eld	 Synlig	eld,	flamma	 Ansikte/Huvud	 Ansikte/Huvud	utan	
synliga	sår.			

Fordon	 Ej	brinnande	fordon	 Trasig	klädsel	 	
Objekt	som	kan	
påverkas	

Närliggande	
byggnader,	skog,	
fönster	m.fl.	

Inte	skadad	
person	

Person	på	platsen,	tillsynes	
oskadad.		

Objekt	som	
brinner	

Det	som	brinner	 Skylt	 Vägskylt	

Person	 Synlig	ej	skadad	
person	

Objekt	i	
omgivning	

Cykel,	hus,	bil,	okänt	objekt	
m.fl.		

Synlig	vätska	 Vatten,	annan	
flytande	substans	

	 	

Övriga	objekt	 Okänd	behållare	vid	
brinnande	bil	m.fl.	
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Tabell	2.	Fortsättning	av	AOI	inkluderade	i	studien.		
	

	 Skadad	person	 Person	tillsynes	skadad	 	
	 Läckage	 Rinnande	flytande	substans	 	
	 Objekt	i	omgivning	 Nödutgång,	säten,	brunn,	skog,	

hus.	
	

	 Skada	på	fordon	 Glassplitter,	skada	på	front	 	
	 Väg	 Vägen	där	trafikolycka	skett	 	
	 Skada	på	person	 Synligt	öppet	sår	eller	blod	 	
	 Skyltar	 Farligt	gods	 	

	

	
	
	

	 Trafikolycka	med	synlig	skadad	person	 	
	 Fordon	 Synliga	fordon	på	platsen	 	
	 Rök	 Rök	från	fordon	 	

	
Trafikolycka	utan	skadad	person	 Kontrollbilder	 	
Fordon	 Synliga	fordon	på	

platsen.		
Person	 Oskadad	person	

Eventuella	
personer	

Platser	där	skadade	
personer	kan	finnas	

Byggnad	 Byggnad	i	bakgrunden	

Skada	på	fordon	 Front	 Fordon	 Oberört	fordon	
Logotyp	 Bilmärken,	

företagsmärken	
Logga	 Logotyper	på	byggnader,	

skyltar	m.fl.	
Objekt	i	
omgivning	

AGA-behållare,	
elledningar	

Väg	 Synlig	väg	eller	
promenadsträcka	

Rök/Eld	 Rök/Eld	på	platsen	 Objekt	 Övriga	objekt	i	
bakgrunden	

Läckage	 Rinnande	flytande	
substans	

	 	

Synliga	
oskadade	
personer	

Personer	på	plats	utan	
synliga	skador	
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3.8	Experimentell	design		

Studiens	design	är	med	mixade	metoder	eftersom	det	finns	ett	flertal	data	att	ta	hänsyn	
till:	ögonrörelser	och	beslutstid.	Rapporterna	är	inte	inkluderade	i	denna	experimentella	
design	då	de	analyserna	inte	tillhör	den	statistiska	analysen.	
	
Studiens	design	för	analys	av	ögonrörelser	var	av	faktoriell	split-plot	med	två	oberoende	
variabler,	 där	 en	 var	 mellangruppsvariabel	 och	 den	 andra	 en	 inomgruppsvariabel.	
Mellangruppsvariabeln	 är	 grupp	 med	 betingelserna	 novis,	 brandman	 och	 ambulans.	
Inomgruppsvariabel	var	AOI	och	inkluderar	de	alla	AOI	i	respektive	kategori.	Analysen	
för	 ögonrörelser	 sker	 för	 stimuluskategori	 för	 sig	 med	 fyra	 olika	 typer	 av	 beroende	
variabler:	vistelsetid,	fixeringstid,	tid	till	första	tillträde	samt	antal	fixeringar.	Se	tabell	3	
för	definition	av	de	fyra	variablerna.	 	Designen	för	analys	av	beslutstiden	var	även	den	
av	 faktoriell	 split-plot	 med	 två	 oberoende	 variabler.	 Mellangruppsvariabeln	 var	
densamma	 som	 för	 ögonrörelserna,	 medan	 inomgruppsvariabel	 var	 kategori	 där	
betingelserna	var	de	fem	stimuluskategorierna	inklusive	kontrollbilder.	
	

Tabell	3.	Definition	av	variabler.			
Beroende	variabel	 Oberoende	variabler	 	 Definition	 Enhet	
Vistelsetid		 Grupp	*	AOI	 	 Tiden	deltagaren	vistas	inom	en	AOI	 ms	
Fixeringstid	 Grupp	*	AOI	 	 Fixeringstiden	inom	en	AOI	 ms	
Tid	till	första	
tillträde	

Grupp	*	AOI	 	 Tiden	tills	deltagaren	beträdde	en	
AOI			

ms	

Antal	fixeringar	 Grupp	*	AOI	 	 Antal	fixeringar	inom	en	AOI	 ms	
Beslutstid	 Grupp	*	Kategori	 	 Tiden	tills	beslut	tas,	larma	eller	ej	 ms	

	

3.9	Databearbetning	och	analysmetod	

Om	en	deltagare	hade	beslutat	att	inte	ge	en	rapport	för	stimuli	som	ingick	under	de	fyra	
skadeplats-kategorierna	uteslöts	måtten	 från	den	specifika	bilden.	Det	 innebär	 inte	att	
de	 blev	 helt	 exkluderade	 ur	 kategorin	 då	 data	 från	 de	 fem	 bilderna	 i	 kategorin	
beräknades	till	ett	medelvärde	för	varje	AOI	per	deltagare.	Analys	av	ögonrörelser	och	
beslutstid	har	utförts	med	en	mixad	variansanalys	(ANOVA).	För	de	analyser	där	det	inte	
är	möjligt	 att	 anta	 sfäriskhet	har	Huynh-Feldth-korrigering	använts.	Vidare	analys	har	
utförts	med	Scheffé’s	metod	för	huvudeffekt	av	mellangruppsvariabeln.	Huvudeffekt	av	
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inomgruppsvariabel	och	interaktionseffekten	analyserades	med	parvis	jämförelse	enligt	
Fischer’s	 LSD-metod.	 Vid	 variansanalyser	 där	 en	 huvudeffekt	 av	 AOI	 blivit	 signifikant	
har	 det	 inte	 utförts	 någon	 vidare	 analys	 då	 det	 inte	 har	 någon	 direkt	 koppling	 till	
studiens	 frågeställningar.	 Rapporterna	 om	 olyckssituationen	 från	 deltagarna	
transkriberades	 och	 analyserades	 med	 innehållsanalys,	 med	 fokus	 på	 skillnader	 och	
likheter	mellan	grupperna.		
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4.	Resultat	
	
	
I	 denna	 del	 av	 rapporten	 presenteras	 resultatet.	 Först	 kommer	 Beslutstiden	 för	 alla	
bilder	att	presenteras,	 följt	av	de	resultaten	från	de	fyra	kategorier	stimuli	 ingick	samt	
resultat	 av	 kontrollbilder.	 Under	 varje	 kategori	 presenteras	 resultaten	 från	
ögonrörelserna	följt	av	resultatet	från	rapporterna,	om	de	ingick	under	kategorin.	Varje	
mått	 för	 ögonrörelser	 utfördes	 med	 variansanalyser	 och	 parvis	 jämförelse.	 I	 vidare	
analys	 är	 det	 enbart	 huvudeffekten	 av	 grupp	 och	 interaktioner	 som	presenteras,	med	
hänsyn	 till	 studiens	 frågeställningar.	 De	 utförda	 rapporterna	 har	 ett	 fokus	 på	 likheter	
och	skillnader	i	innehåll,	samt	kopplingar	till	ögonrörelser.		

4.1	Beslutstid	

Variansanalysen	 visade	 en	 signifikant	 huvudeffekt	 av	 kategori	 och	 en	 signifikant	
huvudeffekt	av	grupp,	interaktionen	mellan	faktorerna	var	inte	signifikanta.	Se	Tabell	4	
för	övergripande	resultat.			
	

Tabell	4.	Variansanalys	av	Beslutstid	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

K	 15,453	×	107	 1,65	 9,391	×	107	 10,750	 <	,001	 ,246	
K	×	G	 7,070	×	107	 3,291	 2,148	×	107	 2,459	 ,067	 ,130	
Error	(K)	 47,437	×	107	 54,302	 8,736	×	106	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 17,830	×	107	 2	 8,913	×	107	 3,432	 ,044	 ,172	
Error	(G)	 85,697	×	107		 33	 2,597	×	107	 	 	 	
Notering:	K	=	Kategorier,	G	=	Grupp	
	
Huvudeffekten	 mellan	 kategorierna	 analyserades	 vidare	 med	 parvis	 jämförelse	 med	
Fisher’s	LSD	metod.	Analysen	av	kategorierna	visade	att	kontrollbilderna	(M	=	6015,49,	
SD	=	748,90)		hade	en	signifikant	högre	Beslutstid	än	de	övriga	kategorierna:	brand	(M	=	
3188,88,	 SD	 =	 437,17),	 skadad	 person	 (M	 =	 3324,41,	 SD	 =	 398,49),	 trafikolycka	med	
synligt	 skadade	 personer	 (M	 =	 3897,28,	 SD	 =	 431,97)	 och	 trafikolycka	 utan	 synligt	
skadade	personer	(M	=	3795,22,	SD	=	515,60).	
	
Vidare	analys	för	huvudeffekten	mellan	grupperna	utfördes	med	post-hoc	med	Scheffés	
metod.	Vilket	visade	att	det	fanns	en	signifikant	skillnad	mellan	novisers	Beslutstid	(M	=	
2843,51,	SD	=	509,60)	och	ambulanspersonalens	Beslutstid	(M	=	5185,65,	SD	=	759,66).			
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Analysen	 indikerar	 att	 det	 var	 en	 högre	 beslutstid	 för	 kontrollbilderna	 än	
olycksbilderna.	Detta	 kan	 bero	 på	 att	 deltagarna	 ville	 försäkra	 sig	 om	 att	 det	 inte	 var	
någon	 olyckshändelse	 på	 platsen	 innan	 de	 tog	 beslutet	 att	 inte	 ringa.	 De	 andra	
kategorierna	var	tydliga	olycksbilder	och	gick	då	fortare	att	ta	ett	beslut	om	att	ringa	till	
larmcentralen.	Resultatet	indikerar	även	att	ambulanspersonalen	analyserar	situationen	
innan	 de	 bestämmer	 sig	 för	 att	 ringa.	 Detta	 kan	 vara	 en	 konsekvens	 av	 deras	
yrkesutövning	 och	 deras	 kunskap	 om	 vilka	 konsekvenser	 det	 kan	 få	 vid	 icke-akuta	
situationer.	

4.2	Brand	

Denna	kategori	innehöll	fem	olika	bilder	med	olika	typer	av	bränder.	En	lägenhetsbrand	
(Figur	 6),	 en	 fabriksbrand,	 en	 bilbrand,	 en	 lada	 som	 brinner	 på	 en	 gård	 samt	 en	
container	som	brinner	vid	en	öppen	yta.		
	

Brandmän	
	

							

	

	
								Novis	 		 	 	 	 Ambulans	

	

	

	
	
	
	

Figur	6.	Bilderna	ovan	representerar	hur	grupperna	har	tittat	på	en	bild	
föreställande	en	lägenhetsbrand.	

	

4.2.1	Vistelse	i	AOI		
I	mätningen	för	hur	länge	grupperna	spenderade	inom	de	olika	AOI	visade	resultatet	en	
signifikant	huvudeffekt	av	AOI	och	en	signifikant	huvudeffekt	av	Grupp,	se	Tabell	5.		
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Vidare	analys	för	huvudeffekten	mellan	grupperna	utfördes	med	post-hoc	med	Scheffés	
metod.	Vilket	 visade	att	det	 fanns	en	 signifikant	 skillnad	mellan	novisernas	vistelsetid	
(M	=	4648,309,	SD	=	123,501)	och	de	båda	expertgruppernas	vistelsetid:	brandmän	(M	=	
5645,97,	 SD	 =	 195,27),	 ambulanspersonal	 (M	 =	 5857,78,	 SD	 =	 184,11)	 Noviserna	
spenderade	kortare	tid	inom	de	olika	AOI	än	experterna.		
	
	

Tabell	5.	Variansanalys	av	Vistelsetid	inom	AOI	för	kategorin	brand.		
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 2,869E+9	 4,466	 3,586	×	108	 85,776	 <	,001	 ,716	
A	×	G	 12,969	×	107	 8,932	 1,452	×	107	 1,939	 ,051	 ,102	
Error	(A)	 1,137E+9	 151,840	 3,344	×	107	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 10,356	×	107	 2	 5,178	×	107	 3,432	 ,044	 ,172	
Error	(G)	 	9,335	×	107	 34	 2,745	×	106	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.2.2	Fixeringstid	
När	det	kommer	till	 fixeringstid	 i	kategorin	brand	visade	resultatet	enbart	signifikanta	
skillnader	 i	 huvudeffekten	av	AOI	och	 i	 huvudeffekten	av	Grupp,	 se	Tabell	 6.	 Post-hoc	
analys	användes	med	Scheffés	metod.	Vidare	analys	visade	att	noviser	(M	=	232,34,	SD	=	
9,63)	 hade	 signifikant	 kortare	 fixeringstid	 än	 ambulanspersonalen	 (M	 =	 291,26,	 SD	 =	
14,66).		
	
Tabell	6.	Variansanalys	av	Fixeringstid	inom	AOI	för	kategorin	brand.		

Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	
Within-Subjects	Effects	

A	 64500,218	 5,209	 12382,960	 4,636	 <	,001	 ,120	
A	×	G	 233300,582	 10,418	 2236,66	 ,837	 ,597	 ,047	
Error	(A)	 473020,582	 2,00	 2670,94	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 19,496	×	104	 2	 97484,07	 5,603	 ,008	 ,248	
Error	(G)	 59,153	×	104	 34	 17397,97	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
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4.2.3	Antal	fixeringar	
Variansanalysen	 för	 antal	 fixeringar	 visade	 en	 signifikant	 huvudeffekt	 av	 AOI	 och	 en	
signifikant	 huvudeffekt	 av	 Grupp,	 se	 Tabell	 7.	 Resultatet	 analyserades	 vidare	 med	
Scheffés	post	hoc-metod.	Där	noviser	(M	=	18,25,	SD	=	 ,56)	utförde	 färre	 fixeringar	än	
brandmännen	(M	=	21,29,	SD	=	,88).		
	

Tabell	7.	Variansanalys	av	antal	fixeringar	inom	AOI	för	kategorin	brand.		
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 39096,03	 3,93	 9924,327	 93,601	 <	,001	 ,734	
A	×	G	 1460,500	 7,879	 185,370	 1,748	 ,094	 ,093	
Error	(A)	 14201,358	 133,940	 106,028	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 489,360	 2	 244,680	 4,357	 ,021	 ,204	
Error	(G)	 1909,285	 34	 56,155	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.2.4	Tid	till	första	tillträde	
I	 analysen	 för	 tiden	 det	 tog	 för	 deltagarna	 att	 tillträda	 de	 olika	 AOI	 visade	 resultaten	
enbart	huvudeffekt	av	AOI,	se	Tabell	8.	Huvudeffekt	för	Grupp	eller	interaktionen	mellan	
faktorerna	var	inte	signifikanta,	därför	utfördes	ingen	vidare	analys	av	detta	mått.		
	

Tabell	8.	Variansanalys	av	tiden	till	första	tillträde	till	AOI	för	kategorin	brand.		
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 8,962	×	109	 5,697	 1,573	×	109	 52,661	 <	,001	 ,608	
A	×	G	 3,946	×	108	 11,394	 3,464	×	107	 1,160	 ,317	 ,064	
Error	(A)	 5,786	×	109	 193,696	 2,987	×	107	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 4,741	×	107	 2	 2,371	×	107	 ,515	 ,602	 ,029	
Error	(G)	 1,565	×	109	 34	 4,604	×	107	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	

4.2.5	Sammanfattning	
Ögonrörelserna	 i	 kategorin	 brand	 visade	 att	 det	 finns	 signifikanta	 skillnader	 mellan	
experter	 och	 noviser.	 Experterna	 spenderar	 längre	 tid	 åt	 gången	 inom	 varje	 AOI.	
Ambulanspersonalen	hade	däremot	 längre	genomsnittlig	 fixeringstid	än	noviserna	och	
brandmännen	 hade	 signifikant	 fler	 fixeringar	 inom	 AOI	 än	 noviserna.	 Eftersom	
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interaktionseffekterna	inte	var	signifikanta	är	det	inte	möjligt	att	studera	vilka	delar	av	
bilderna	som	uppmärksammades	mest	av	deltagarna.	

4.2.6	Rapporterna	
Nedan	presenteras	analysen	av	de	rapporter	som	deltagarna	lämnade	in	till	den	fiktiva	
larmcentralen	gällande	bränder.		
	
Räddningsinsats	
De	flesta	rapporter	följde	en	liknande	struktur	gällande	innehåll	och	ordning.	Deltagarna	
började	 oftast	med	 att	 beskriva	 vad	 som	har	 hänt.	 Detta	 förmodligen	 eftersom	det	 är	
vedertaget	 att	 öppningsfrågan	 från	 SOS	 Alarm	 112	 är	 frågan	 om	 vad	 som	 har	 hänt.	
Deltagarna	gick	sen	vidare	med	att	beskriva	vad	det	är	som	brinner,	om	det	finns	några	
människor	på	platsen	och	att	det	finns	behov	av	en	brandkår	att	komma	till	platsen.	I	de	
fall	 det	 eventuellt	 kan	 finnas	 människor	 som	 är	 i	 fara,	 meddelar	 deltagarna	 att	 det	
behövs	 en	 ambulans	 på	 platsen.	 I	 bilderna	 syns	 inga	 människor	 och	 är	 enbart	
antaganden	om	att	det	kan	finnas	människor	på	platsen.		
	
Det	som	brandmännen	rapporterade	som	de	andra	två	grupperna	inte	nämnde	var	hur	
stor	 insats	 som	 uppskattningsvis	 behövdes	 och	 annan	 liknande	 information	 som	 kan	
vara	hjälp	för	deltagarna	vid	branden,	se	transkription	1-3.		

	
Transkription	1	Brandman,	Lägenhetsbrand	
	00:51	 Angränsande	 balkong.	 Öppen	 balkongdörr.	
Skulle	 kunna	 vara	 ett	 lämpligt	 angrepps	 väg.	 Vet	
inte	om	det	finns	personer	kvar	
	
Transkription	2	Brandman,	Fabriksbrand	
00:14	och	det	är	ah..	skicka	allt	ni	har..	alla	stationer	
i	stan,	för	det	brinner	jättejättemycket.	
	
Transkription	3	Brandman,	Lägenhetsbrand	
00:47	 och	 stor	 spridningsrisk,	 så	 vi	 måste	 ha	 två	 stationer	
minst	på	det	här.	

	
	
Transkription	 2	 och	 3	 är	 information	 och	 betoning	 om	 hur	 mycket	 det	 brinner	 på	
platsen	och	hur	många	stationer	som	kan	behövas	för	att	kunna	få	kontroll	på	branden.	
Transkription	 1	 innehåller	 information	 om	 den	 väg	 som	 inringaren	 ansågs	 vara	 den	
bästa	 vägen	 att	 ta	 sig	 in	 till	 byggnaden.	 Det	 tycks	 vara	 så	 att	 denna	 information	 är	
baserad	på	erfarenhet	från	liknande	händelser.		
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Spridningsrisk	
Experterna	och	noviserna	rapporterade	om	deras	uppskattning	av	spridningsrisken,	då	
som	hög	 spridningsrisk	 eller	 låg	 spridningsrisk.	 Spridningsrisken	 verkar	 vara	 baserad	
på	 antingen	brandens	 storlek	 eller	 på	 hur	 nära	 antändningsbara	 objekt	 finns.	När	 det	
gäller	 större	 bränder	 som	 ser	mer	 allvarliga	 ut,	 så	 som	 en	 stor	 fabriksbrand	 eller	 en	
övertänd	lägenhet,	då	verkar	både	experter	och	noviser	överens	om	att	spridningsrisken	
är	 hög.	 När	 det	 kommer	 till	 närliggande	 objekt	 är	 däremot	 variationen	 större	 i	
rapporteringen	både	mellan	och	inom	grupperna.	Transkription	4-9	är	några	utdrag	från	
rapporter	 angående	 spridningsrisken.	 I	 detta	 fall	 är	 det	 möjligt	 att	 se	 två	 av	
brandmännen	beskriver	situationen	som	att	det	finns	spridningsrisk,	inte	att	den	är	låg	
eller	hög	utan	ett	konstaterande	att	risken	finns.	Dessa	fem	utdrag	från	samma	stimuli	
ger	en	uppfattning	av	att	det	finns	situationer	där	spridningsrisken	är	svår	att	bedöma,	
oavsett	profession.		
	

Transkription	4	Brandman,	Brand	i	lada	
00:44 Störst risk i det här fallet är spridningsrisken in i 
maskinhallen eller… intill liggande byggnaden, främst genom 
ventilationsintaget. 
 
Transkription 5 Brandman, Brand i lada 
00:36 Det ser inte ut att kunna sprida sig någonstans 
 
Transkription 6 Brandman, Brand i lada 
00:17 Angränsade byggnader ligger hyfsat nära, kan finnas en 
spridningsrisk. 
 
Transkription 7 Ambulans, Brand i lada 
00:39 Ser ut att vara begränsat till bara ett plåtskjul, inga 
jättestora risker för att elden ska sprida sig men rejäl 
rökutveckling.  
 
Transkription 8 Novis, Brand i lada 
00:16 Mycket möjligt att den kommer att sprida sig.  
 
Transkription 9 Novis, Brand i lada 
00:24 Ser inte ut att vara någon direkt risk för att branden 
sprider sig till närliggande byggnader. 
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Främst	när	det	gäller	 spridningsrisken	är	brandmännen	mer	detaljrika	än	vad	noviser	
och	ambulanserna	är	i	detalj.	Om	brandmännen	anser	att	spridningsrisken	är	hög	kan	de	
också	 berätta	 på	 detaljnivå	 vilken	 spridningsrisk	 som	 finns,	 vilket	 varken	
ambulanspersonal	eller	noviser	har	möjlighet	till.		Transkription	10-11	illustrerar	detta.		
	

Transkription	10	Brandman,	Lägenhetsbrand	
00:29	Spridningsrisk	finns	definitivt	upp	mot	våningarna	
över.	Om	rutorna	går	sönder	på	lägenheten	över	så	kan	det	
sprida	sig	där	och	kan	även	sprida	sig	upp	mot	vinden	via	
takfoten.		

	
Transkription	11	Brandman,	Lägenhetsbrand	
00:19	Men	det	är	stor	spridningsrisk	till	de	andra	
lägenheterna,	även	till	takfoten.		
00:25	Så	det	kan	sprida	sig	till	vinden.		

	
Närvarande	personer	
I	 de	 bilder	 som	 föreställde	 bränder	 var	 inga	 personer	 synliga	 på	 bilden.	 Flera	 AOI	 är	
strategiskt	placerade	på	platser	där	deltagarna	kan	tänkas	titta	efter	personer.	Exempel	
kan	vara	i	vindrutan	på	bilar,	vid	balkonger	och	fönster.	Både	experterna	och	noviserna	
letar	 efter	 människor	 på	 platsen	 och	 nämnde	 i	 rapporterna	 deras	 antagande	 om	
närvarande	 personer.	 Analysen	 av	 närvarande	 personer	 i	 rapporterna	 visar	 att	
innehållet	 och	 strukturen	 var	 liknande	 mellan	 grupperna.	 Majoriteten	 av	 deltagarna	
rapporterade	att	det	var	oklart	om	det	fanns	drabbade	på	platsen.		
	
På	en	av	bilderna	föreställande	en	lägenhetsbrand	finns	en	balkongdörr	som	är	öppen.	
Balkongdörren	nämns	inte	frekvent,	men	om	den	gör	det	så	är	det	av	olika	anledningar.	
Transkription	12-16	är	exempel	på	när	balkongdörren	nämns.	Det	är	där	möjligt	att	se	
att	 ambulanserna	 i	 detta	 fall	 tolkar	 balkongdörren	 som	 något	 tecken	 på	 att	 det	 kan	
finnas	människor,	men	att	de	 inte	 syns.	Noviserna	 refererar	 istället	balkongdörren	 till	
att	elden	ännu	 inte	har	spridit	 sig,	eller	att	den	kan	sprida	sig	mer	på	grund	av	större	
tillgång	till	syre.	Vid	tillbakablick	till	transkription	1	är	det	dessutom	möjligt	att	se	hur	
brandmannen	koppar	balkongdörren	som	ett	sätt	att	ta	sig	in	i	lägenheten.		
	

Transkription	12	Ambulans,	Lägenhetsbrand		
	00:22	Balkongdörr	öppen		
00:25	Inga	drabbade	synliga	
Transkription	13	Ambulans,	Lägenhetsbrand	
00:40	Oklart	om	det	är	några	personer	inne	i	lägenheten.	
Jag	ser	en	balkongdörr	öppen	men	ingen	person	jag	ser	på	
bilden.		
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Transkription	14	Novis,	Lägenhetsbrand	
00:35	Balkongdörren	med	läge	till,	i	anknytning	till,	har	
balkongdörren	öppen.		
00:43	Syre?	Så	att	branden	kan	bli	större	
	
Transkription	15	Novis,	Lägenhetsbrand	
00:29	Kraftig	rökbildning	som	stigit	uppåt.	Man	kan	se	
elden	kraftigt	i	ett	rum,	däremot	ingenting	i	rummet	som	är	
vid	balkongen.		
	
Transkription	16	Novis,	Lägenhetsbrand	
00:34	Dörren	till	balkongen	bredvid	är	också	öppen	så	det	
kanske	drar	in	syre.	Jag	vet	inte.		

	
Inlevelse	
Experterna	 i	 denna	 studie	 har	 till	 skillnad	 från	 noviserna	 en	 stor	 inlevelse	 vid	
rapporteringen.	 Utöver	 vad	 som	 inträffat	 meddelade	 experterna	 vilka	 handlingar	 de	
kommer	att	utföra	 tills	 räddningstjänst	och	ambulans	kommer	 till	 platsen.	Experterna	
gör	 detta	 främst	 i	 de	 fall	 de	 vet	 att	 de	 kan	 utföra	 någon	 nytta	 för	 ambulans	 och	
räddningstjänst.	Experterna	använder	även	inlevelse	när	informationen	är	bristfällig	och	
känner	att	mer	information	är	möjliga	att	få	tag	på.		
Transkriptionerna	 17-20	 nedan	 visar	 exempel	 på	 inlevelse	 som	 identifierade	 hos	
experterna,	 som	 agera	 genom	 att	 varna	 eventuella	 personer,	 gå	 fram	 och	 titta	 efter	
personer	eller	leta	efter	möjligheter	att	släcka.		
	

Transkription	17	Brandman,	Bilbrand	på	gård	
00:43	Jag	kollar	själv	om	det	finns	någon	släckutrustning	i	
närheten	för	att	begränsa	spridning.		
	
Transkription	18	Brandman,	Bilbrand	på	gård	
00:24	Jag	måste	fram	och	kolla	om	jag	ser	några	personer	i	
bilen	men	eftersom	jag	inte	vet	så	larmar	jag	ut	ambulans	
också.	Ifall	det	sitter	någon	i	bilen.		
	
Transkription	19	Brandman,	Lägenhetsbrand	
00:48	Jag	hade	också	sett	till	att	jag	möter	upp	på	platsen.		
00:54	Försökt	att	ta	kontakt	med	grannar	och	så	vidare	
och	se	ifall….	
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Transkription	20	Ambulans,	Bilbrand	på	gård	
00:50	Jag	skulle	väl	gått	fram	och	titta	om	jag	ansåg	
platsen	som	säker.		

	
Industrilokal	
När	det	är	en	stor	industrilokal	som	brinner	var	det	flera	av	noviserna	som	lämnade	en	
rapport.	 Däremot	 nämnde	 de	 i	 rapporten	 att	 de	 antar	 att	 SOS	 och	 räddningstjänsten	
redan	känner	till	att	det	brinner,	eftersom	det	är	en	stor	industrilokal	(Se	transkription	
21-22).		
	

Transkription	21	Novis,	Fabriksbrand	
00:18	Troligtvis	vet	de	redan	om	det.	
00:20	Så	kraftig	brand.		
00:21	Hade	ringt	ändå.		
	
Transkription	22	Novis,	Fabriksbrand	
00:16	Förhoppningsvis	har	det	gått	någon	form	av	
automatlarm.		
00:22	Så	det	skulle	kunna	vara	onödigt	att	ringa,	men	
ringer	ändå.	Kändes	inte	helt…	dumt.	

	
Brand	på	höga	höjder	
I	 den	 bild	 där	 en	 fabrik	 brinner	 är	 branden	 placerad	 på	 en	 hög	 höjd.	 Majoriteten	 av	
experterna	 nämnde	 detta,	 oftast	med	 en	 uppskattning	 av	 på	 vilken	 höjd.	 Detta	 skulle	
kunna	 tolkas	 som	 väsentligt	 att	 veta	 innan	 räddningstjänsten	 kommer	 till	 platsen.	
Eftersom	det	skulle	kunna	innebära	större	risk	för	räddningspersonalen	eller	risk	för	att	
det	 inte	 är	möjligt	 att	 släcka	 branden	 på	 grund	 av	 fel	 utrustning,	 transkription	 23-25	
nedan	är	utdrag	från	rapporter	där	höjden	beskrivs.		
	

Transkription	23	Brandman,	Fabriksbrand	
00:50	Brinner	på	ett	transportband,	kanske	15-20		
meter	upp.		
00:50	Svårt	att	se,	ah,	15	meter	upp	kanske.		
	
Transkription	24	Brandman,	Fabrikbrand	
00:10	Det	ser	ut	att	brinna	högt	upp.		
00:14	Förmodligen	i	en	byggkran	eller	liknande.		
00:21	Skulle	tro	att	det	är	20-25	meter	upp.		
	
Transkription	25	Ambulans,	Fabriksbrand	
00:17	På	en	ställning	som	är	cirka	20	meter	upp	i	luften.		
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4.2.7	Koppling	till	ögonrörelser	

Då	ögonrörelserna	i	kategorin	brand	inte	visade	några	signifikanta	interaktionseffekter	
är	det	inte	möjligt	att	koppla	dem	ihop	med	rapporterna.	Ögonrörelserna	visar	på	att	det	
finns	liknande	ögonrörelsemönster	för	de	båda	grupperna	i	hänsyn	till	var	de	fokuserar	
blicken.	 Det	 är	 enbart	 själva	 tiden	 som	 tydligt	 skiljer	 sig	 åt.	 Analysen	 av	 rapporterna	
visar	 att	 noviserna	 har	 liknande	 rapporteringsmönster	 som	 experterna.	 De	 flesta	
deltagare	berättar	 om	 situationen	 samt	om	objektet	 som	brinner.	Deltagarna	 försöker	
även	 att	 uppskatta	 spridningsrisken	 samt	 om	 det	 finns	 några	 människor	 på	 plats.	
Brandmännens	 information	är	däremot	mer	 fyllig	och	detaljrik.	Det	kan	även	antas	att	
brandmännens	 information	är	trovärdig	då	det	 finns	konsensus	 i	den	information	som	
ges.	Brandmännen	ger	dessutom	information	som	är	svår	att	se	och	uppskatta	utan	den	
utbildning	och	erfarenhet	som	de	har.	
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4.3	Skadad	person	

De	fem	bilderna	 inkluderade	 i	kategorin	föreställde	situationer	där	personer	såg	ut	att	
vara	medvetslösa	eller	kraftigt	påverkade	av	smärta.	Fyra	av	bilderna	var	närbilder	på	
enbart	en	person.	Tre	av	dessa	hade	synliga	skador,	så	som	blödande	sår	och	tecken	på	
trubbigt	 våld.	 En	 av	 bilderna	 föreställde	 en	 orörlig	 person	 liggandes	 på	 mage,	 inga	
synliga	 skador.	Den	 sista	bilden,	 som	 inte	var	en	närbild,	 syns	en	person	 liggandes	på	
marken	 med	 en	 närvarande	 person.	 Figur	 7	 visar	 en	 av	 bilderna	 i	 kategorin	 med	
gruppernas	genomsnittliga	fixeringstid.	
	
	 	 	 	 Brandmän	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Novis	 	 	 	 	 																					Ambulans	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	7.	Närbild	på	en	skadad	person	med	en	överblick	hur	mycket	de	olika	
grupperna	fokuserade	på	de	olika	områdena.		
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4.3.1	Vistelse	i	AOI	
Variansanalysen	 av	 vistelsetid	 inom	 AOI	 visade	 signifikanta	 effekter.	 Både	 inom	
huvudeffekt	 av	 AOI	 samt	 huvudeffekt	 av	 Grupp,	 se	 Tabell	 9.	 Vidare	 analys	 av	
huvudeffekten	 av	 Grupp	 utfördes	 med	 Scheffé’s	 metod.	 Post	 hoc-analysen	 visade	 att	
noviser	(M	=	5806,26,	SD	=	285,32)	spenderade	signifikant	mindre	tid	inom	AOI	än	både	
brandmännen	(M	=	7480,08,	SD	=	451,12)	och	ambulanspersonalen	(M	=	7298,20,	SD	=	
425,32).		
	

Tabell	9.	Variansanalys	av	vistelse	inom	AOI	för	kategori	för	skadad	person.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 5,965	×	109	 1,825	 3,269	×	109	 50,712	 <	,001	 ,599	
A	×	G	 1,643	×	108	 3,650	 4,503	×	107	 ,699	 ,583	 ,039	
Error	(A)	 3,999	×	109	 62,047	 6,446	×	107	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 2,070	 2	 1,035	×	108	 7,066	 ,003	 ,294	
Error	(G)	 4,981	×	108	 34	 1,465	×	107	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.3.2	Fixeringstid	
Variansanalys	för	gruppernas	fixeringstid	visade	en	signifikant	huvudeffekt	av	AOI	och	
en	signifikant	huvudeffekt	av	Grupp,	se	Tabell	10.	Vidare	analys	av	Grupp	utfördes	med	
Scheffé’s	metod.	Resultatet	av	post	hoc-analysen	visade	att	noviserna	(M	=	244,76,	SD	=	
11,84)	 hade	 signifikant	 kortare	 fixeringstid	 än	 både	 brandmännen	 (M	 =	 299,83,	 SD	 =	
18,73)	och	ambulanspersonalen	(M	=	334,72,	SD	=	17,66).		
	

Tabell	10.	Variansanalys	av	fixeringstid	för	kategorin	skadad	person.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 1,332	×	106	 3,981	 3,345	×	105	 31,336	 <	,001	 ,480	
A	×	G	 1,165	×	105	 7,961	 14640,675	 1,371	 ,215	 ,075	
Error	(A)	 1,445	×	106	 135,341	 10677,02	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 4,936	×	105	 2	 2,468	×	105	 9,770	 <	,001	 ,365	
Error	(G)	 8,589	×	105	 34	 25261,838	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
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4.3.3	Antal	fixeringar	
I	variansanalysen	för	antal	fixeringar	som	utfördes	av	deltagarna	fanns	det	enbart	en	
signifikant	huvudeffekt	av	AOI.	Varken	huvudeffekt	av	Grupp	eller	interaktionen	mellan	
dem	visade	någon	signifikans,	se	Tabell	11.		
	

Tabell	11.	Variansanalys	för	antal	fixeringar	inom	AOI	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 35466,288	 3,376	 10503,335	 64,589	 <	,001	 ,662	
A	×	G	 978,664	 6,753	 144,929	 ,891	 ,513	 ,051	
Error	(A)	 18120,579	 111,419	 162,634	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 401,030	 2	 200,515	 2,066	 ,143	 ,111	
Error	(G)	 3202,121	 33	 97,034	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.3.4	Tid	till	första	tillträde	
Variansanalysen	för	tid	till	första	tillträde	inom	kategorin	skadad	person	visade	enbart	
en	 signifikant	 huvudeffekt	 av	 AOI,	 se	 Tabell	 12.	 Varken	 huvudeffekt	 av	 Grupp	 eller	
interaktionen	mellan	dem	visade	signifikant	resultat.		
	

Tabell	12.	Variansanalys	för	tid	till	förste	tillträde	av	AOI.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 1,241	×	1010	 2,493	 4,979	×	109	 35,802	 <	,001	 ,513	
A	×	G	 1,021	×	109	 4,985	 2,047	×	108	 1,472	 ,208	 ,080	
Error	(A)	 1,179	×	1010	 84,751	 1,390	×	108	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 4,641	×	107	 2	 2,321	×	107	 ,323	 ,727	 ,019	
Error	(G)	 2,447	×	109	 34	 7,196	×	107	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	

4.3.5	Sammanfattning	
Analysen	 av	 ögonrörelser	 inom	 kategorin	 med	 skadad	 person	 visade	 signifikanta	
skillnader	mellan	grupperna.	Ambulanspersonal	och	brandmän	hade	signifikant	 längre	
fixeringstid	 och	 vistelsetid	 än	 noviserna.	 Eftersom	 inga	 interaktionseffekter	 var	
signifikanta	tyder	det	på	att	mönstret	för	de	olika	AOI	var	lika	mellan	grupperna.			
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4.3.6	Rapporterna	
Nedan	presenteras	analysen	av	de	rapporter	som	deltagarna	lämnade	in	till	den	fiktiva	
larmcentralen	angående	medvetslösa	och/eller	skadade	personer.	
	
Beskrivning	av	den	skadade	
Det	 finns	 ett	 genomgående	 mönster	 för	 alla	 deltagare	 att	 beskriva	 personen	 som	 är	
skadad	 och/eller	 medvetslös.	 Beskrivningarna	 varierar	 mycket	 och	 det	 finns	 många	
olika	 sätt	 att	 beskriva	 en	 person	 på.	 Ett	 genomgående	 tema	 för	 alla	 deltagare	 var	 att	
beskriva	vad	som	hänt	samt	ålder	och	kön	på	den	drabbade.	
	
De	båda	grupperna	berättade	även	sin	uppfattning	om	den	drabbades	tillstånd,	så	som	
medvetande	och	andning.	När	deltagaren	identifierat	händelsen	och	det	handlar	om	en	
skadad	person	så	 lämnas	uppgifter	om	personen	är	medvetslös.	Det	 förekommer	även	
att	deltagarna	berättar	om	personen	är	vid	medvetande.	I	de	fall	där	det	är	otydligt	om	
personen	 är	 vid	 medvetande	 eller	 inte	 beskriver	 noviserna	 den	 drabbade	 som	
medvetslös.	Om	experterna	har	gjort	ett	annat	bedömmande	kan	de	då	beskriva	varför	
de	tror	att	personen	är	vid	medvetande,	se	transkription	26-28.	
	

Transkription	26	Ambulans,	Skadad	man	på	tåg	
00:40	Men	patienten	är	inte	vaken.	Dock	håller	han	
handen	på	magen	så	jag	skulle	inte	säga	att	han	är	helt	
medvetslös.			
	
Transkription	27	Ambulans,	Person	med	lårskada	
00:24	Troligtvis	vid	medvetande,	skrynklar	panna.		
	
Transkription	28	Brandman,	Knivhuggen	man	
00:13	Personen	är	inte	avsvimmad,	utan	han	lever.		
00:18	Ger	livstecken	i	alla	fall,	spänd	i	kroppen.		

	
Det	 finns	 olika	 sätt	 att	 beskriva	 medvetandegraden	 hos	 den	 skadade	 personen.	
Noviserna	 beskriver	 oftast	 medvetandegraden	 som	 avsvimmad	 eller	 vid	
medvetande/medvetslös.	Experterna	varierar	desto	mer	med	användning	av	ord,	för	att	
bättre	kunna	beskriva	hur	påverkad	den	skadade	personen	är.	Transkription	29-	32	tar	
upp	några	alternativ	som	nämns	utöver	medvetande	eller	medvetslös.		
	

Transkription	29	Brandman,	Knivhuggen	man	
00:12	Ser	väldigt	medtagen	ut.		
00:15	Ser	på	gränsen	till	medvetslös	ut.		
	
Transkription	30	Brandman,	Medvetslös	på	avstånd	
00:27	Personen	i	fråga	verkar	livlös,	backenliggandes.	
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Transkription	30	Ambulans,	Skadad	man	på	tåg	
00:14	Ser	ut	som	han	har	en	sårskada	i	pannan	och	ser	
inte	så	pigg	ut.		
	
Transkription	31	Ambulans,	Knivhuggen	man	
00:06	Ligger	på	backen,	är	vaken.		
	
Transkription	32	Ambulans,	Skadad	vid	sluttning	
00:21	Ej	vaken.	
00:25	Ej	kontaktbar			

	
Ansikte	
Genom	att	studera	den	skadade	personens	ansikte	kunde	experterna	få	en	uppfattning	
av	 tillståndet	 hos	 personen.	 Experterna	 beskrev	 ofta	 ansiktsfärgen	 hos	 den	 skadade,	
vilket	skedde	mer	sällan	än	hos	noviserna,	se	transkription	33-35.			
	

Transkription	33	Ambulans,	Knivhuggen	man	
00:28	Han	har	fin	färg	i	ansiktet	
	
Transkription	34	Ambulans,	Person	med	lårskada	
00:18	Personen	väldigt	blek	om	läpparna	
	
Transkription	35	Brandman,	Person	med	lårskada	
00:18	Kraftig	blödning,	väldigt	blek.		
00:27	Klart	medtagen,	behöver	absolut	en	ambulans	
00:34	Kraftigt,	som	sagt,	blek.		

	
Det	är	även	genom	ansiktet	 som	det	är	möjligt	att	 identifiera	om	den	drabbade	är	vid	
medvetande	eller	om	personen	har	kraftig	smärta.	Experterna	berättade	sällan	om	hur	
ont	 personen	 såg	 ut	 att	 ha,	 utan	 berättade	 enbart	 om	 hen	 var	 väldigt	 medtagen.		
Noviserna	 berättade	 däremot	 ofta	 att	 de	 uppfattade	 smärtan	 hos	 den	 skadade,	 se	
transkription	36-38.		
	

Transkription	36	Novis,	Person	med	skada	på	lår	
00:39	Han	verkar	vara	i	kraftig	smärta	
	
	
Transkription	37	Novis,	Person	med	skada	på	lår	
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00:19	Personen	verkar	inte	vara	medvetslös	men	det	gör	
väldigt	ont.				
	
Transkription	38	Novis,	Skadad	man	på	tåg	
00:24	Han	verkar	kanske	vara	vid	medvetande,	men	han	
har	väldigt	ont	och	blundar.	
	

Beskrivning	av	kroppens	position		
Både	 noviser	 och	 experter	 beskriver	 kroppens	 position	 på	 de	 personer	 som	 verkar	
medvetslösa.	Oftast	hur	personen	ligger	ned	och	positionen	på	huvudet,	se	transkription	
39-41.		

		Transkription	39	Novis,	Skadad	vid	sluttning	
	00:40	Men	ligger	i	en	lutning	med	huvudet	nedåt	så		
det	är	inte	bra	heller.	
	
Transkription	40	Brandman,	Skadad	vid	sluttning	
00:08	Ligger	med	huvudet	nedåt	i	en	nedförsbacke	
	
Transkription	41	Ambulans,	Skadad	vid	sluttning	
00:06	Här	skulle	jag	säga	att	en	person	ligger	medvetslös	
och	ligger	framstupa	sidoläge	ned	i	ett	dike.		

	
Skadeorsak		
Eftersom	vissa	av	bilderna	i	kategorin	är	närbilder	på	den	skadade	kan	det	vara	lätt	att	
försöka	 förklara	vad	som	kan	ha	orsakat	skadan.	Både	noviser	och	experter	 försöker	
att	berätta	vad	som	kan	ha	hänt.	 I	de	 fall	de	 inte	har	kännedom	eller	kan	 lista	ut	vad	
som	har	hänt	så	berättar	de	även	det	i	rapporten.	Det	sägs	aldrig	rakt	ut	anledningen	
till	skadan,	utan	de	beskriver	oftast	vad	som	kan	tänkas	ha	hänt	beroende	på	kontext	
och	hur	skadan	ser	ut.	Experterna	är	lite	mer	försiktiga	med	att	dra	slutsatser	om	vad	
som	har	hänt	än	noviserna.	Transkription	42-46	är	några	exempel	på	hur	deltagarna	
förklarar	vad	som	har	hänt.		
	

Transkription	42	Novis,	Skadad	man	på	tåg	
00:10	Jag	vet	inte	om	han	har	blivit	misshandlad	riktigt	
ordentligt.	Skulle	även	kunna	vara	kulskott	i	huvudet.		
	
Transkription	43	Novis,	Skadad	man	på	tåg	
00:24	Har	mobilen	uppe	så	han	har	inte	blivit	rånad.		
00:27	Men	jag	tror	att	han	blivit	misshandlad	ordentligt.		
00:30	Eller	om	det	har	hänt	en	annan	olycka.		
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Transkription	44	Brandman,	Skadad	man	på	tåg	
0:30	Även	högerhanden	är	skadad,	så	ja..	han	kan	
förmodligen	varit	i	slagsmål.		

	
	

Transkription	45	Ambulans,	Skadad	man	på	tåg	
00:28	Oklart	vad	som	har	inträffat.		
00:32	Men	det	ser	ut	som	han	blivit	utsatt	för	någon	slags	
våld.				

	
Transkription	46	Ambulans,	Skadad	man	på	tåg	
00:20	Oklart	varför	han	har	det.	Skulle	kunna	vara	ett	
skotthål	eller	något	annat.		

	
Faror,	gärningsmän	och	polis	
När	deltagarna	rapporterar	in	så	är	det	främst	för	att	den	skadade	behöver	hjälp.	Både	
experter	och	noviser	nämner	både	implicit	och	explicit	att	det	behövs	en	ambulans	till	
platsen.	När	 det	 nämns	 implicit	 är	 det	 i	 form	av	 att	 berätta	 att	 det	 är	 akut	 och	 att	 de	
behöver	 hjälp	 så	 fort	 som	 möjligt.	 Det	 som	 skiljer	 sig	 åt	 mellan	 grupperna	 är	 att	
experterna	 rapporterar	 att	 det	 även	 behövs	 polis	 på	 platsen.	Detta	 eftersom	 experten	
har	bedömt	situationen	som	att	händelsen	kan	ha	orsakats	av	en	gärningsman,	implicit	
att	 ett	 brott	 har	 begåtts.	 När	 en	 expert	 berättar	 om	 att	 det	 är	 oklart	 om	 det	 finns	 en	
gärningsman	på	platsen	kan	det	tolkas	som	om	de	har	undersökt	om	det	finns	personer	
kvar	 på	 platsen	 eller	 om	 det	 finns	 faror.	 Transkription	 47-49	 visar	 vad	 experterna	
berättade	med	hänsyn	till	faror	på	platsen.		
	

Transkription	47	Brandman,	Knivhuggen	man		
00:24	Nu	vet	man	inte	riktigt	hur	läget	är	i	och	med	att	det	
är	en	vapenskada,	så	vet	inte	hur	lätt	det	är	att	ingripa.		
00:30	Om	det	är	så	att	våldsmannen	är	kvar	på	plats	och	är	
väldigt	aggressiv.		
00:36	Men	att	polis	kommer	till	platsen	är	väldigt	viktigt.		
	
Transkription	48	Ambulans,	Knivhuggen	man	
00:27	 Oklart	 om	 gärningsmannen	 är	 kvar	 på	 platsen	 eller	
om	han	har	stuckit	kniven	i	sig	själv.		
00:38	Eftersom	jag	inte	ser	någonting	av	det	på	bilden.		
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Transkription	49	Ambulans,	Medvetslös	på	avstånd	
00:16	En	person	 är	 kvar	 på	 plats	 och	 verkar	 vilja	 ha	 hjälp	
med	den	här	personen.		
00:22		Ser	inte	ut	att	ha	några	farliga	saker	i	händerna	och	
jag	ser	inget	annat	hot	på	platsen.		

	
Närvarande	personer		
Vid	 de	 fall	 där	 det	 är	 synligt	 att	 det	 finns	 personer	 på	 platsen	 så	 nämns	 de	 oftast	 i	
rapporterna	 både	 från	 experter	 och	 noviser.	 I	 vissa	 fall	 så	 berättas	 det	 även	 om	
avsaknaden	av	andra	närvarande	personer.	Anledningen	 till	 varför	det	kan	anses	vara	
relevant	att	berätta	om	närvarande	personer	på	platsen	kan	variera.	Det	kan	vara	från	
att	det	finns	fler	personer	som	kan	hjälpa	till	med	livräddning,	att	det	kan	finnas	vittnen	
till	 vad	som	hänt	eller	att	det	kan	 finnas	en	gärningsman.	 I	 transkription	50-54	är	det	
möjligt	att	se	att	noviserna	ofta	relaterar	närvarande	som	personer	som	är	kapabla	till	
att	hjälpa	personen	 i	nöd.	Experterna	nämner	även	om	det	är	närvarande	personer	på	
platsen	och	om	de	söker	efter	hjälp,	men	som	det	går	att	se	 i	 transkription	49	ovan	så	
identifierar	flera	experter	även	eventuella	faror	som	kan	finnas	på	platsen.			

	
Transkription	50	Ambulans,	Knivhuggen	man		
00:19	Det	 står	 en	 person	 bredvid	 honom,	 oklart	 om	 det	 är	
gärningsmannen.		
	
Transkription	51	Brandman,	Medvetslös	på	avstånd		
00:16	Mannen	 som	 påkallar	 på	 hjälp	 ser	 väldigt	 uppjagad	
ut.		
	
Transkription	52	Novis,	Person	med	lårskada	
00:51	 Jag	 skulle	 kunna	 tro	 att	 det	 är	 någon	 som	 försöker	
hjälpa	honom	redan,	men	svårt	att	bedöma.		
	
Transkription	53	Novis,	Knivhuggen	man		
00:29	Det	är	på	en	grusplan.	En	bil	i	närheten	och	en	annan	
person	som	kan	hjälpa	till.		
	
Transkription	54	Novis,	Medvetslös	på	avstånd	
00:10	Det	står	en	person	bredvid	personen	som	ligger	ned.		
00:14	Personen	som	står	upp	vinkar	och	ser	ut	som	han	vill	
ha	hjälp.		
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Inlevelse	i	situationen		
Experterna	 har	 en	 tendens	 att	 leva	 sig	 in	 i	 situationen	 något	 mer	 än	 noviserna,	 då	
experterna	ofta	berättar	vad	de	kommer	göra	för	att	hjälpa	personen	i	fråga.	Detta	syns	
extra	 mycket	 när	 det	 kommer	 till	 brandmännen.	 Det	 är	 svårt	 att	 se	 något	 specifikt	
mönster	för	de	handlingar	som	beskrivs	och	är	olika	från	person	till	person.	Det	kan	vara	
allt	från	att	möta	upp	en	ambulans,	till	att	deltagaren	berättar	att	de	skulle	lägga	förband	
eller	 påbörja	 HLR.	 Vissa	 av	 noviserna	 kan	 även	 berätta	 om	 vilka	 handlingar	 som	 de	
skulle	utföra,	men	det	är	mycket	 färre	deltagare	och	det	enbart	 i	 enstaka	 fall	men	det	
kan	 inte	 ses	 som	 ett	 mönster	 över	 hela	 gruppen.	 Transkription	 55-62	 tar	 upp	 några	
exempel	av	brandmännens	inlevelse	och	även	några	av	novisernas	uttalanden.		
	

Transkription	55	Brandman,	Person	med	lårskada	
00:32	Försöker	stoppa	blödningen,	gör	ett	tryckförband	med	
det	som	finns	tillgängligt.		
00:37	Tröja,	jacka	eller	liknande.			

	
Transkription	56	Brandman,	Medvetslös	på	avstånd	
00:20	 I	 och	 med	 min	 utbildning	 så	 hade	 jag	 försökt	 ge	
telefonen	 till	 den	 andra	 personen	 så	 jag	 hade	 kunnat	
påbörja	första	hjälpen.		
	
Transkription	57	Brandman,	Skadad	vid	sluttning	
00:38	 Försökt	 tillkalla	 på	 hjälp	 från	 någon	 i	 närheten	 som	
kan	visa	vart	platsen	är	för	ambulans.		
	
Transkription	58	Brandman,	Knivhuggen	man	
00:40	Jag	har	inte	någon	första	förbandsväska,	tyvärr.		
00:47	Jag	kommer	inte	att	dra	ut	kniven,	den	får	sitta	kvar.		
00:53	Sen	blir	det	att	 försöka	ta	kontakt	med	personen	och	
lugna	ned	den	tills	ambulans	kommer.		
	
Transkription	60	Novis,	Medvetslös	på	avstånd	

	 00:10	Jag	hade	gått	fram	och	kollat	först.	Vad	det	är	han	vinkar	om.		
	 00:16	Fast	han	ser	blodig	ut,	så	jag	tar	fram	telefonen	under	tiden.		
	
	 Transkription	61	Novis,	Knivhuggen	man		
	 00:12	Blöder	inte	jättemycket.	Ska	se	till	att	ingen	drar	ut	den	här	

kniven.		
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	 Transkription	62	Novis,	Knivhuggen	man		
	 00:42	Jag	vet	inte	om	man	ska	dra	ut	någon	kniv	eller	om	man	ska	

göra	någonting.	Har	ni	något	tips?		
	
	

4.3.7	Koppling	till	ögonrörelser	
Ögonrörelserna	visade	på	att	det	finns	skillnader	mellan	grupperna	i	avseende	till	tiden	
som	 spenderades	 inom	 AOI	 och	 fixeringstid.	 Inga	 interaktionseffekter	 visade	 sig	
signifikanta	och	tyder	på	att	grupperna	hade	liknande	mönster	över	hela	bilden	i	hänsyn	
till	 AOI.	 Det	 är	 därför	 svårt	 att	 dra	 några	 direkta	 kopplingar	mellan	 rapporterna	 och	
ögonrörelserna.	 Experternas	 rapporter	 skiljer	 sig	 överlag	 från	novisernas.	 Speciellt	 då	
experterna	 rapporterar	 om	 vilka	 resurser	 som	 behövs	 på	 platsen.	 Experterna	
rapporterar	 dessutom	 om	 eventuella	 hot	 och	 ger	 en	 detaljrik	 bedömning	 om	 den	
drabbades	tillstånd.	Eftersom	experterna	har	utbildning	inom	prehospital	akutsjukvård	
och	räddning	var	deras	inlevelse	i	dessa	fiktiva	situationer	bättre,	detta	kan	bero	på	att	
de	 faktiskt	vet	vilka	handlingar	som	bör	vara	korrekta	 i	 liknande	situationer.	Gruppen	
med	mest	inlevelse	var	brandmännen,	detta	kan	bero	på	att	en	av	deras	yrkesuppgifter	
är	att	utföra	livräddning	i	väntan	på	ambulans.		
	



	

4.4	Trafikolycka	med	synligt	skadade	personer	

I	 denna	 kategori	 var	 det	 olika	 typer	 av	 trafikolyckor,	 där	 det	 var	 synligt	 att	 personer	
hade	blivit	drabbade	av	händelsen.	Hur	drabbade	de	olika	personerna	var	varierade	från	
medvetslösa	 till	 synes	medvetna.	Bilderna	 som	 ingick	var	 föreställande	 tågolycka	med	
läckande	farligt	gods,	en	frontalkrock	med	två	bilar,	en	bil	med	skadad	front	och	mycket	
rök,	 en	 biltävling	 där	 en	 funktionär	 blivit	 skadad	 samt	 en	 voltad	 buss	 inifrån.	 Figur	 8	
visar	 hur	 de	 olika	 grupperna	 tittade	 på	 bilen	 som	 föreställde	 skadad	 person	 vid	 en	
biltävling.	
	 		

													Brandman	
	
	
	
	
	
	
											
											Ambulans				 	 	 	 				Novis	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	8.	Illustration	över	hur	de	olika	grupperna	tillsammans	fokuserade	
blicken	på	olika	objekt	i	olyckan	föreställande	funktionär	som	blivit	skadad	vid	
en	biltävling.		
	

4.4.1	Vistelse	i	AOI	
Variansanalysen	 av	 gruppernas	 spenderade	 tid	 inom	 de	 olika	 AOI	 för	 kategorin.	
Resultaten	 visade	 en	 signifikant	 huvudeffekt	 av	AOI	 och	 en	 signifikant	 huvudeffekt	 av	
Grupp,	 se	 Tabell	 13.	 Vidare	 analys	 av	 skillnaden	 mellan	 grupperna	 utfördes	 med	
Scheffés	metod.	Analysen	visade	att	noviserna	(M	=	3917,40,	SD	=	144,14)	spenderade	
signifikant	mindre	 tid	 inom	kategorins	AOI	än	både	brandmännen	(M	=	4980,42,	SD	=	
227,90)	och	ambulanspersonalen	(M	=	4816,62,	SD	=	214,87).		
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Tabell	13.	Variansanalys	av	vistelse	inom	AOI	för	kategori	för	trafikolycka	med	synligt	
skadade	personer.	

Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	
Within-Subjects	Effects	

A	 3,843	×	109	 4,349	 8,835	×	108	 55,612	 <	,001	 ,621	
A	×	G	 1,896	×	108	 8,698	 2,179	×	107	 1,372	 ,208	 ,075	
Error	(A)	 2,349	×	109	 147,872	 1,588	×	107	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 1,064	×	108	 2	 5,323	×	107	 10,677	 <	,001	 ,386	
Error	(G)	 1,695	×	109	 34	 4,986	×	106	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.4.2	Fixeringstid	
Variansanalysen	av	gruppernas	fixeringstid	visade	en	signifikant	huvudeffekt	av	AOI	och	
en	signifikant	huvudeffekt	av	Grupp,	se	Tabell	14.	Vidare	analys	av	Grupp	med	Scheffés	
post	hoc-metod	visade	att	noviser	(M	=	221,40,	SD	=	9,71)	hade	en	signifikant	kortare	
fixeringstid	 än	 både	 brandmän	 (M	=	 288,21,	 SD	 =	 15,35)	 och	 ambulanspersonal	 (M	=	
316,37,	SD	=	14,471).			
	

Tabell	14.	Variansanalys	av	gruppernas	fixeringstid	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 3,971	×	105	 5,073	 78288,577	 5,134	 <	,001	 ,131	
A	×	G	 1,638	×	105	 10,145	 16153,053	 1,059	 ,396	 ,059	
Error	(A)	 2,629	×	106	 172,471	 15247,650	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 7,771	×	106	 2	 3,885	×	106	 17,181	 <	,001	 ,503	
Error	(G)	 7,689	×	105	 34	 22617,568	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.4.3	Antal	fixeringar	
I	variansanalysen	för	antal	fixeringar	inom	varje	AOI	i	denna	kategori	gav	en	signifikant	
huvudeffekt	av	AOI,	se	Tabell	15.	Det	fanns	ingen	signifikans	huvudeffekt	av	Grupp	eller	
signifikant	interaktion	av	faktorerna,	av	den	anledningen	utfördes	ingen	vidare	analys.		
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Tabell	15.	Variansanalys	av	antal	fixeringar.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 45429,396	 4,534	 10019,681	 73,308	 <	,001	 ,683	
A	×	G	 1782,194	 9,068	 196,536	 1,438	 ,176	 ,078	
Error	(A)	 21070,100	 154,157	 136,680	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 112,600	 2	 56,300	 ,746	 ,482	 ,042	
Error	(G)	 2567,331	 34	 75,510	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.4.4	Tid	till	första	tillträde	
Variansanalysen	 av	 tiden	 till	 första	 tillträde	 för	 AOI	 gav	 en	 signifikant	 huvudeffekt	 av	
AOI,	se	Tabell	16.	Eftersom	resultatet	inte	visade	signifikant	huvudeffekt	av	Grupp	eller	
interaktionseffekt	av	faktorerna	utfördes	ingen	vidare	analys.		
	

Tabell	16.	Variansanalys	av	antal	fixeringar.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 1,765	×	1010	 5,748	 3,070	×	109	 26,029	 <	,001	 ,434	
A	×	G	 2,376	×	109	 11,497	 2,067	×	108	 1,752	 ,062	 ,093	
Error	(A)	 2,305	×	1010	 195,445	 1,179	×	108	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 8,725	×	107	 2	 4,362	×	107	 ,445	 ,644	 ,026	
Error	(G)	 3,332	×	109	 34	 9,801	×	107	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.4.5	Sammanfattning	
Analysen	 av	 ögonrörelserna	 för	 trafikolycka	 med	 synligt	 skadad	 person	 gav	 samma	
resultat	 som	 förgående	 kategori.	 Ambulanspersonal	 och	 brandmän	 spenderade	
signifikant	 längre	 tid	 inom	 AOI	 och	 hade	 signifikant	 längre	 fixeringstid	 än	 noviserna.	
Eftersom	 inga	 interaktionseffekter	 visade	 signifikant	 tyder	 det	 på	 att	 fördelningen	 av	
uppmärksamhet	mellan	AOI	hade	liknande	mönster	oavsett	grupp.		
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4.4.6	Rapporterna		
Nedan	presenteras	analysen	av	de	rapporter	som	deltagarna	lämnade	in	till	den	fiktiva	
larmcentralen	angående	trafikolyckor	med	synligt	skadade	personer.		
	
Rapporteringsprocedur	
Både	experter	och	noviser	verkar	följa	någon	typ	av	checklista	för	rapporterna	för	denna	
kategori.	Naturligtvis	skiljer	det	sig	mellan	deltagarna,	men	i	stora	drag	är	det	liknande	
information	som	ges.	Experternas	rapporter	är	något	längre	med	något	mer	innehåll,	lite	
mer	detaljerad	rapport.	Det	mönster	som	är	möjligt	att	se	är	att	främst	berätta	vad	som	
har	hänt	och	sen	hur	många	som	är	drabbade	samt	hur	mycket.	Det	berättas	ofta	vilka	
typer	 av	 fordon	 som	 är	 inblandade,	 som	 till	 exempel	 tankbil,	 minibuss	 och	 privatbil.		
Nedan	 kommer	 två	 exempel	 på	 hur	 en	 rapport	 kommer	 se	 ut	 från	 en	 expert	 och	 en	
novis.		
	

Transkription	63	Novis,	Frontalkrock,	2-3	skadade		
	 00:04	Det	är	två	bilar	som	ser	ut	att	ha	krockat.		
	 00:06	Tre	personer	som	är	i	bilarna	varav	en	flugit	ut	genom	rutan.	

00:13	Väldigt	blodiga		
00:17	Två	av	dem	ser	ut	att	ha	blivit	slagna	i	huvudet,	genom	rutan.	
00:29	De	ligger	medvetslösa.		
		
Transkription	64	Ambulans,	Frontalkrock,	2-3	skadade		
	00:04	Två	personbilar	som	har	frontalkrockat.	
00:07	Två	synliga	synligt	skadade.		
00:11	En	ligger	utanför..	ligger	på	sin	motorhuv	på	bilen.		
00:15	Den	andra	är	kvar	i	sin	bil.		
00:19	Framrutan	spräckt	så	förmodligen	slagit	i	huvudet	ganska	
	rejält	på	den	personen	som	sitter	inuti	bilen.		
00:26	Samma	gäller	den	som	ligger	på	motorhuven.		
00:28	Båda	två	är	tillsynes	livlösa.		
00:32	Oklart	vilken	hastighet	det	har	gått	i,	men	det	är	på	en	
parkeringsplats.		
00:37	Ser	det	ut	som,	så	det	kanske	kan..	så	det..		
00:44	Men	det	är	rejäla	skador	på	bilarna,	så	det	har	nog		
gått	ganska	fort.		
00:50	Inga	andra	synliga	på	platsen.			
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Last	och	farligt	gods	
I	 en	 av	 bilderna	 i	 denna	 kategori	 är	 det	möjligt	 att	 identifiera	 en	 skylt	 som	 indikerar	
transport	med	farligt	gods.	Denna	skylt	består	av	siffror	för	att	visa	vad	det	är	för	ämne	
(UN-nummer)	och	vilken	typ	av	farlighetsklass	den	har.	En	av	bilderna	i	kategorin	har	en	
tydlig	 läcka	 av	 vätska	 tillsammans	 med	 varningsskyltar	 och	 skylten	 för	 transport	 av	
farligt	gods.	De	flesta	av	deltagarna	berättar	om	läckaget	och	vätskan,	men	det	finns	en	
tydlig	 skillnad	 mellan	 noviserna	 och	 experternas	 beskrivningar.	 Noviserna	 kunde	
identifiera	 att	 det	 eventuellt	 rörde	 sig	 om	 ett	 brandfarligt	 ämne.	 Detta	 genom	 en	
varningsskylt	 bredvid	 farligt	 gods-skylten	 som	 visade	 att	 ämnet	 var	 brandfarligt.	
Noviserna	verkar	däremot	inte	förstå	innebörden	av	den	orange	farligt	gods-skylten	och	
rapporterar	 inte	 om	 den	 eller	 dess	 siffror.	 Brandmännen	 var	 den	 grupp	 som	 mest	
rapporterade	 farligt	 gods-skylten	 och	 dess	 siffror.	 Vilket	 kan	 förklaras	 med	 att	 den	
kunskapen	krävs	i	deras	yrke.	Ambulanspersonalen	skiljde	sig	åt,	de	flesta	rapporterade	
att	 det	 var	 en	 vätska	 som	 läckte	 ut.	 Däremot	 var	 det	 bara	 några	 enstaka	 som	
meddelande	om	siffrorna	och	varningsskyltarna.	Vid	djupare	granskning	av	rapporterna	
kan	det	bero	på	att	ambulanspersonalen	har	stor	fokus	vid	de	skadade	personerna	som	
finns	på	platsen.	Transkription	65-70	nedan	är	några	exempel	på	hur	farligt	gods	kunde	
rapporteras	från	de	olika	grupperna.		
	
	

Transkription	65	Novis,	Läckage	från	tåg,	2	skadade		
00:08	Tågolycka	med	godståg	som	bär	farligt	gods.		
Tycks	vara	brandfarligt	med	stor	läcka	ut	på	vägen	bredvid.		

	
Transkription	66	Novis,	Läckage	från	tåg,	2	skadade		
00:23	Någonting	grönt	läcker	ut	från	en	stor	tank	på	godståget.		
00:28	Det	ser	ut	att	vara	brandfarligt.			

	
Transkription	67	Brandman,	Läckage	från	tåg,	2	skadade		
00:17	Kärlet	verkar	ha	sprungit	läck.		
00:20	Det	är	farligt	gods-transport.		
00:26	UN-nummer	1093,	farlighetsnummer	336.		
00:31	Kraftig	brandfarligt	och	utvecklar	giftiga	gaser.		
00:38	Mycket	brandfarligt	och	utvecklar	giftiga	gaser.		
00:42	Så	här	behövs	definitivt	en	kemenhet.		
	
Transkription	68	Brandman,	Läckage	från	tåg,	2	skadade		
00:14	Brandfarlig	vätska,	mycket	brandfarlig	och	giftig.		
00:21	På	skyltarna	står	det	att	den	är	giftig	och	mycket	brandfarlig.		
00:26	336	farlighetsnummer	och	1093	UN-nummer.		
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Transkription	69	Ambulans,	Läckage	från	tåg,	2	skadade		
00:23	 Och	 sen	 läcker	 det	 något	 farligt	 gods	 av	 någon	 oklar	
anledning.	Brandmännen	vet	säkert	vad	det	här	är	för	nummer.		
00:30	Men	det	är	något	som	bör	kollas	upp	innan	vi	åker	fram	
så	brandkår,	polis	och	vi	behöver	vara	varsamma	med	frätande,	
farligt	ämne.		
	
Transkription	70	Ambulans,	Läckage	från	tåg,	2	skadade		
00:05	Här	har	vi	en	tank	som	läcker.	Oklart	vad.		
00:10	 Men	 jag	 ser	 att	 det	 står	 att	 det	 är	 farligt	 på	 själva	
tankbilen.		
00:15	Så	jag	vill	absolut	vilja	ha	lite	räddningstjänst	här.		

	
En	annan	bild	i	kategorin	föreställde	en	trafikolycka	där	en	tankbil	är	inblandad.	Det	är	
väldigt	mycket	rök	på	platsen	vilket	gör	att	det	inte	är	möjligt	att	se	någon	transport	av	
farligt	gods-skylt	eller	om	tanken	läcker.	Noviserna	nämner	i	rapporterna	att	det	är	en	
tankbil	och	en	personbil	som	har	kolliderat,	men	inget	mer.	Experterna	kopplar	däremot	
tankbilen	till	att	farligt	gods	kan	vara	inblandad	i	trafikolyckan,	se	transkription	71-73.	
			

Transkription	71	Brandman,	Trafikolycka	med	tankbil	
00:18	En	lastbil	har	kört	in	i	den	här.		
00:22	 Det	 ser	 ut	 att	 vara	 en	 lastbil	 med	 en	 tank	 där	 bak,	 med	
flytande	ämne.	Så	det	hade	jag	berättat	om.		

	 00:32	och	i	det	här	läget	så..	ser	molnet	ganska	oroväckande	ut,		
	 Så	det	hade	kunnat	röra	sig	om	ammoniak	det	här.		
	 00:41	och	så	hade	jag	inte	velat	gå	allt	för	nära	personen	som	

ligger	där,	tyvärr.		
	
Transkription	72	Brandman,	Trafikolycka	med	tankbil	
00:29	Så	det	blir	att	kontakta	SOS	och	även	se	om	jag	kan	se	
någon	farligt	gods-skylt.		
00:36	Den	orangea	skylten.		
00:38	 Eftersom	 det	 är	 en	 tankbil	 så	 är	 det	 väl	 troligt	 att	 det	 är	
farligt	gods	inblandat.	
00:43	och	det	är	personer	i	fara	också.		
	
Transkription	73	Ambulans,	Trafikolycka	med	tankbil	
00:14	och	det	ryker,	det	är	svårt	att	 se	något	 farligt	gods-tecken	
på	lastbilen,	men	det	ser	ut	att	vara	en	tankbil	av	något	slag.		
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Närvarande	personer		
När	det	är	flera	närvarande	personer	på	platsen	kommer	de	olika	grupperna	att	reagera	
på	olika	sätt.	En	av	bilderna	innehåller	en	person	som	troligtvis	blivit	påkörd	av	en	bil	
och	 ligger	 på	 marken	 med	 skadat	 ben.	 Bilden	 är	 tagen	 på	 en	 rallytävling	 och	 det	 är	
många	 personer	 på	 plats.	 Flera	 av	 noviserna	 berättar	 att	 det	 är	 många	 personer	 på	
platsenen	och	att	det	ser	ut	som	de	har	koll	på	läget.	De	berättar	även	att	det	eventuellt	
kan	 vara	 en	 övning.	 Det	 va	 flera	 som	 uppfattade	 situationen	 som	 konstig	 då	 ingen	
uppmärksammade	den	skadade	personen.	Experterna	däremot	ser	situationen	snarare	
som	 upprörd	 och	 en	 möjlighet	 att	 ingen	 kan	 ha	 ringt.	 Det	 finns	 även	 vissa	 som	 ser	
närvarande	personer	som	har	 förmågan	att	hjälpa	den	skadade	och	kan	vittna	om	vad	
som	har	hänt.	Transkription	74-79	nedan	är	exempel	från	rapporterna.		
	
	

Transkription	74	Brandman,	Rallytävling	
00:20	Alla	verkar	upptagna	med	något	annat	än	den	skadade,	så	
jag	förmodar	att	ingen	har	ringt.		
	
Transkription	75	Ambulans,	Rallytävling	
00:23	Som	jag	ser	så	är	det	en	person	som	är	skadad,	men	det	är	
flera	personer	på	plats.	Verkar	lite	upprört.		
00:31	Så	ska	nog	skicka	med	polisen.		
	
Transkription	76	Ambulans,	Rallytävling	
00:20	Det	finns	personal	som	kan	ta	hand	om	personerna	just	nu,	
men	vi	behöver	en	ambulans	på	platsen.		
	
Transkription	77	Novis,	Rallytävling	
00:21	Personer	på	platsen	ser	ut	att	styra	upp	det	hela.		
	
Transkription	78	Novis,	Rallytävling	
00:11	Någon	har	antagligen	redan	larmat,	men	det	är	en	skadad	
person	här.		
……….		
00:31	 Flera	 personer	 som	 står	 och	 pratar	 här.	 Verkar	 vara	 en	
avspärrning	 i	 närheten	 antagligen.	 Skaffar	 väl	 hjälp	 till	 den	 här	
personen.		

	
Transkription	79	Novis,	Rallytävling	
00:07	Ja,	någon	verkar	ordentligt	skadad.	Fått	någonting	i	benet.	
Det	verkar	dock	vara	väldigt	mycket	folk	i	närheten	så..		
00:15	Det	finns	säkert	någon	som	har	lite	koll.		
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Egna	handlingar	
Likt	 de	 tidigare	 kategorierna	 har	 brandmännen	 ett	 tydligt	 mönster	 för	 inlevelse	 och	
berättande	om	deras	egna	handlingar.	De	tar	på	sig	ledarrollen	och	gör	vad	de	kan	för	att	
hjälpa	 i	 väntan	 på	 ambulans	 och	 bistå	 andra	 närvarande	 personer	 med	 hjälp.	 Detta	
mönster	har	 inte	 identifierats	hos	 varken	noviser	 eller	 ambulanspersonal	 inom	denna	
kategori.	Transkription	80-82	är	transkriptioner	från	några	av	brandmännen.		
	

	Transkription	80	Brandman,	flera	skadade	i	vält	buss	
00:47	Oklart	status,	så	jag	kommer	fråga	alla	som	kan,	att	resa	på	
sig	och	kliva	ut	själva.		

	
Transkription	81	Brandman,	frontalkrock,	2-3	skadade	
00:48	 Jag	kommer	gå	 fram	och	 lyfta	ur	 föraren.	Sen	 får	vi	 se	om	
det	är	någon	mer	i	den	andra	bilen,	men	troligtvis	tre	drabbade.	
	
Transkription	82	Brandman,	Trafikolycka	med	tankbil	
00:15	 Jo,	 jag	 ser	 en	 person	 liggandes	 framför	 bilen.	 Jag	 kommer	
springa	fram	och..		
00:18	dra	bort	den	personen	direkt	från	platsen.		
	

Koppling	till	ögonrörelser	
Ögonrörelserna	 visade	 signifikanta	 skillnader	 mellan	 grupperna	 i	 vistelsetid	 och	
fixeringstid.	 Ögonrörelserna	 visade	 ingen	 signifikant	 interaktionseffekt	 vilket	 tyder	 på	
att	fördelningen	mellan	AOI	hade	liknande	mönster	mellan	grupperna.	Därför	finns	det	
svårigheter	 att	 jämföra	 ögonrörelserna	 och	 rapporternas	 innehåll.	 Experternas	
rapporter	 var	 likt	 de	 ovanstående	 kategorierna	 mer	 omfattande	 och	 detaljrika	 än	
novisernas.	 Noviserna	 hade	 en	 tendens	 till	 s.k.	 bystander	 effect,	 som	 innebär	 att	
närvaron	 av	 andra	 (icke-skadade)	 personer	 leder	 till	 att	 individen	 inte	 anser	 sig	
ansvarig	över	 situationen.	Detta	 eftersom	det	 finns	 flera	personer	på	platsen	 som	kan	
hjälpa	 till	 och	 eventuellt	 kan	 hantera	 den	 bättre.	 Om	 varje	 individ	 tänker	 likadant	
kommer	det	 leda	till	att	den	drabbade	personen	inte	får	någon	hjälp	(Darley	&	Latané,	
1968).	Detta	märks	tydligt	på	bilden	föreställandes	en	racingtävling.	Flera	noviser	valde	
att	 inte	 rapportera,	 och	 några	 av	 de	 som	 rapporterade	 berättade	 att	 de	 närvarande	
personerna	 säkert	 hade	 koll	 på	 situationen.	 Denna	 observation	 är	 däremot	 inte	 helt	
applicerbart	 i	 denna	 situation	 då	 det	 inte	 är	 möjligt	 att	 jämställa	 det	 med	 en	 riktig	
nödsituation.	Däremot	är	det	möjligt	att	titta	på	brandmännen,	som	visar	på	att	de	har	
större	ansvar	för	att	agera	i	nödsituationer	och	inte	har	några	problem	med	ledarrollen.			
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4.5	Trafikolycka	utan	synligt	skadade	personer	

I	 denna	 kategori	 ingår	 de	 bilder	 med	 trafikolyckor	 där	 det	 inte	 finns	 några	 synligt	
skadade	 på	 platsen.	 Detta	 innebär	 att	 deltagarna	 inte	 direkt	 kan	 avgöra	 om	 det	 finns	
drabbade	 på	 plats	 eller	 i	 några	 fordon.	 Trafikolyckorna	 är	 däremot	 av	 större	 art	 där	
fordon	är	voltade	eller	kraftigt	demolerade.	Nedan	(Figur	9)	visas	en	av	de	bilder	som	
ingick	 i	 kategorin	 tillsammans	med	 en	 överblick.	 Flera	 i	 grupperna	 fokuserade	 på	 de	
olika	delarna.		
	
	

Ambulans	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Brandmän	 	 	 	 	 	 Novis	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	9.	Överblick	hur	de	olika	grupperna	fixerade	vid	de	olika	objekten	på	en	bild	i	
kategorin	”trafikolycka	utan	synligt	skadade	personer”.		
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4.5.1	Vistelse	i	AOI	
I	 analysen	av	hur	 länge	de	olika	grupperna	 spenderade	 inom	de	AOI	 tillgängliga	 inom	
denna	kategori	fanns	en	signifikant	interaktion	mellan	AOI	och	Grupp,	se	Tabell	17.			
	

Tabell	17.	Variansanalys	av	antal	fixeringar.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 1,765	×	1010	 5,748	 3,070	×	109	 26,029	 <	,001	 ,434	
A	×	G	 2,376	×	109	 9,644	 2,067	×	108	 2,408	 ,012	 ,124	
Error	(A)	 2,305	×	1010	 163,946	 1,179	×	108	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 8,725	×	107	 2	 4,362	×	107	 ,445	 ,644	 ,026	
Error	(G)	 3,332	×	109	 34	 9,801	×	107	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	
Vidare	analys	av	interaktionen	med	parvis	jämförelse	med	LSD	korrektion	använder	för	
att	 analysera	 interaktionen	 mer	 på	 detalj.	 För	 att	 se	 en	 överblick	 av	 de	 signifikanta	
skillnader	och	medelvärden,	se	Tabell	18	och	Figur	10.		
	
	

Tabell	18.	Medelvärden	för	hur	länge	de	olika	grupperna	vistades	inom	varje	AOI,	i	
millisekunder.	

	 Novis	 	 Brandmän		 	 Ambulans	 	
	 M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	
Fordon	 5689,11ab	 318,34	 7527,78n	 503,35	 7699,38n	 474,56	
Läckage	 512,64a	 117,43	 575,66a	 185,67	 1287,02an	 175,05	
Logotyp	 512,60a	 167,21	 1034,33	 264,38	 1358,01n	 249,26	
Objekt	 561,04a	 108,04	 709,54a	 170,83	 1210,85bn	 161,06	
Närvarande	pers.	 1588,382ab	 364,43	 3030,11n	 576,21	 3731,66n	 543,23	
Plats.	ev.	skadade	 5652,06	 570,21	 5897,35	 901,59	 7113,48	 850,02	
Rök/eld	 3002,08b	 351,52	 4587,20n	 555,80	 3932,52	 524,01	
Skada	på	fordon	 7136,00b	 619,86	 11498,44n	 980,08	 9389,72	 924,03	
Skylt	 1111,37	 332,96	 844,43	 526,46	 1273,50	 496,25	
Väg	 662,697a	 90,21	 720,29	 142,63	 1079,26n	 134,48	
White	space	 10101,86b	 685,35	 13693,26n	 1083,6																																																							12085,89	 1021,66	
												a	=	signifikant	skild	från	ambulans,	b	=	signifikant	skild	från	brandmän,		
												n	=	signifikant	skild	från	novis.	
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Figur	10.	Visuell	överblick	av	medelvärdena	inom	varje	AOI	sorterade	per	grupp.	
	

4.5.2	Fixeringstid	
I	analysen	av	gruppernas	fixeringstid	visade	en	signifikant	interaktion	mellan	AOI	och	
Grupp,	se	Tabell	19.		
	

Tabell	19.	Variansanalys	av	antal	fixeringar.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 1,208	×	105	 4,112	 	29377,451	 2,025	 ,092	 ,056	
A	×	G	 3,797	×	105	 8,225	 	46170,612	 3,183	 ,002	 ,158	
Error	(A)	 2,028	×	106	 139,821	 	14504,362	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 8,237	×	105	 2	 4,119	×	105	 19,181	 >	,001	 ,530	
Error	(G)	 7,300	×	105	 34	 21472,824	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
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Vidare	analys	av	interaktionen	med	parvis	jämförelse	med	LSD	korrektion	används	för	
att	 analysera	 interaktionen	 mer	 på	 detalj.	 För	 att	 se	 en	 överblick	 av	 de	 signifikanta	
skillnader	och	medelvärden,	se	Tabell	20	och	Figur	11.		
	

Tabell	20.	Medelvärden	för	hur	länge	de	olika	gruppernas	fixeringar	varade	inom	AOI,	
i	millisekunder.	

	 Novis	 	 Brandmän	 	 Ambulans	 	
	 M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	
Fordon	 215,29a	 9,41	 249,63	 14,87	 273,79n	 14,02	
Läckage	 169,03a	 15,92	 204,38a	 25,17	 286,62bn	 23,73	
Logotyp	 142,05a	 36,50	 149,91a	 57,71	 424,97bn	 54,40	
Objekt	 199,75ab	 10,83	 243,74n	 17,13	 291,24n	 16,14	
Närvarande	pers.	 196,00a	 22,95	 239,72	 36,29	 321,47n	 34,21	
Plats.	ev.	skadade	 245,12a	 14,57	 287,92	 23,04	 338,74n	 21,72	
Rök/eld	 222,36a	 11,11	 255,25	 17,57	 292,17n	 16,56	
Skada	på	fordon	 204,78ab	 9,79	 256,63n	 15,47	 272,17n	 14,58	
Skylt	 111,21ab	 32,83	 267,18n	 51,91	 267,41n	 48,94	
Väg	 203,67ab	 11,75	 249,17n	 18,57	 275,02n	 17,51	
White	space	 216,13ab	 9,51	 253,57n	 15,04	 278,62n	 14,17	

									a	=	signifikant	skild	från	ambulans,	b	=	signifikant	skild	från	brandmän,		
									n	=	signifikant	skild	från	novis.	
	

Figur	11.	Visuell	överblick	för	gruppernas	fixeringstid	och	dess	skillnader.		
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4.5.3	Antal	fixeringar	
I	analysen	av	antal	fixeringar	som	grupperna	utförde	inom	varje	AOI	visade	resultatet	en	
signifikant	interaktion	mellan	AOI	och	Grupp,	se	Tabell	21.		
	

Tabell	21.	Variansanalys	av	antal	fixeringar.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 68053,029	 4,197	 16213,867	 192,336	 <	,001	 ,850	
A	×	G	 1523,276	 8,394	 	181,463	 2,153	 ,032	 ,112	
Error	(A)	 12030,008	 142,705	 	84,300	 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 599,727	 2	 299,864	 7,742	 ,002	 ,313	
Error	(G)	 1316,911	 34	 38,733	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	
Vidare	analys	av	interaktionen	med	parvis	jämförelse	med	LSD	korrektion	användes	för	
att	 analysera	 interaktionen	 mer	 på	 detalj.	 För	 att	 se	 en	 överblick	 av	 de	 signifikanta	
skillnader	och	medelvärden,	se	Tabell	22	och	Figur	12.		
	

Tabell	22.	Medelvärden	för	antal	fixeringar	som	utfördes	inom	varje	AOI.	
	 Novis	 	 Brandmän	 	 Ambulans	 	
	 M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	
Fordon	 23,39b	 9,40	 28,38n	 14,87	 26,63	 14,02	
Läckage	 2,56a	 15,92	 2,35a	 25,17	 4,41bn	 23,73	
Logotyp	 2,60	 36,49	 4,00	 57,70	 4,00	 54,40	
Objekt	 2,44a	 10,83	 3,05	 17,12	 4,06n	 16,14	
Närvarande	pers.	 5,73ab	 22,95	 10,50n	 36,28	 11,38n	 34,21	
Plats.	ev.	skadade	 20,55	 14,57	 19,60	 23,04	 20,52	 21,72	
Rök/eld	 12,75	 11,10	 17,31	 17,56	 12,78	 16,56	
Skada	på	fordon	 30,86b	 9,78	 43,08an	 15,47	 32,26b	 14,58	
Skylt	 5,15	 32,83	 2,68	 51,91	 4,00	 48,94	
Väg	 3,15	 11,74	 2,68	 18,57	 3,81	 17,51	
White	space	 41,77	 9,51	 51,22	 15,03	 41,29	 14,17	
									a	=	signifikant	skild	från	ambulans,	b	=	signifikant	skild	från	brandmän,		
									n	=	signifikant	skild	från	novis.	
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Figur	12.	Överskådligt	diagram	över	antal	fixeringar	för	de	olika	grupperna	
inom	de	olika	
AOI.	

	

4.5.4	Tid	till	första	tillträde	
I	analysen	av	tiden	till	första	tillträde	till	AOI	visade	resultatet	en	signifikant	interaktion	
mellan	AOI	och	Grupp,	se	Tabell	23	nedan.		
	

Tabell	23.	Variansanalys	av	antal	fixeringar.	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 1,720	×	1010	 5,205	 3,305	×	109	 23,914	 <	,001	 ,413	
A	×	G	 2,838	×	109	 10,410	 2,726	×	108	 1,973	 ,037	 ,104	
Error	(A)	 2,446	×	1010	 176,964	 1,381	×	108		 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 4,904	×	108	 2	 2,452	×	108	 4,044	 ,027	 ,192	
Error	(G)	 3,063	×	109	 34	 6,063	×	107	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
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Vidare	analys	av	interaktionen	med	parvis	jämförelse	med	LSD	korrektion	användes	för	
att	 analysera	 interaktionen	 mer	 på	 detalj.	 För	 att	 se	 en	 överblick	 av	 de	 signifikanta	
skillnader	och	medelvärden,	se	Tabell	24	och	Figur	13.		
	
Tabell	24.	Medelvärden	för	tid	till	första	tillträde	för	varje	AOI	och	grupp		

	 Novis	 	 Brandmän	 	 Ambulans	 	
	 M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	
Fordon	 5201,30	 578,37	 5281,12	 914,49	 4739,40	 862,18	
Läckage	 15685,21	 2107,79	 22726,83	 3332,71	 18023,62	 3142,11	
Logotyp	 8319,62a	 3457,86	 13003,08	 5467,35	 23783,80n	 5154,68	
Objekt	 18755,51	 1993,63	 22933,32	 3152,20	 19411,71	 2971,93	
Närvarande	pers.	 10084,42b	 2386,34	 2208,77n	 3773,14	 6346,29	 3557,35	
Plats.	ev.	skadade	 5338,16	 838,89	 5950,72	 1326,41	 5409,30	 1250,55	
Rök/eld	 4155,28a	 1047,49	 4562,11	 1656,23	 8108,79n	 1561,51	
Skada	på	fordon	 1029,99a	 236,44	 963,71	 373,85	 1937,38n	 352,47	
Skylt	 4887,37b	 2890,40	 16019,73n	 4570,13	 14399,47	 4308,77	
Väg	 22643,07	 1501,07	 1909,92	 2372,39	 21830,91	 2237,66	
White	space	 2422,33	 358,72	 1685,71	 567,19	 2929,37	 534,75	

a	=	signifikant	skild	från	ambulans,	b	=	signifikant	skild	från	brandmän,		
n	=	signifikant	skild	från	novis	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	13.	Diagram	över	hur	lång	tid	som	gick	innan	grupperna	tittade	på	
varje	AOI.		
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4.5.5	Sammanfattning	
Ögonrörelserna	för	trafikolyckor	utan	synligt	skadade	visade	interaktionseffekter	i	alla	
analyser.	Det	innebär	att	det	är	möjligt	att	se	skillnader	i	ögonrörelser	för	hur	de	tittar	
på	de	olika	AOI.	 För	den	 tid	de	olika	 grupperna	 spenderade	 inom	de	olika	AOI	visade	
analysen	 att	 noviserna	 spenderade	 mindre	 tid	 än	 vad	 experterna	 gjorde.	 Noviserna	
spenderade	 signifikant	 kortare	 tid	 på	 rök	 och	 eld	 än	 brandmännen.	 Noviserna	
spenderade	 även	 signifikant	 kortare	 tid	 på	 fordon	 och	 närvarande	 personer	 än	 både	
ambulanspersonal	och	brandmän.	Ambulanspersonalen	hade	generellt	längre	vistelsetid	
än	noviserna.	Analysen	 för	 fixeringstid	visade	att	noviserna	hade	kortare	 fixeringstid	 i	
alla	AOI	än	ambulanspersonalen.	Brandmännen	hade	 längre	 fixeringstid	 inom	fem	AOI	
än	noviserna,	men	kortare	fixeringstid	än	ambulanspersonalen	i	två	AOI.	Brandmännen	
hade	signifikant	fler	fixeringar	på	fordon,	närvarande	personer	och	skada	på	fordon	än	
noviserna.	 Ambulanspersonalen	 hade	 fler	 fixeringar	 på	 logotyp,	 närvarande	 personer	
och	 objekt	 än	 noviserna.	 Inom	 analysen	 för	 tiden	 till	 första	 tillträde	 visar	 att	 det	 tog	
kortare	 tid	 för	 noviserna	 att	 fokusera	 på	 logotyp,	 eld	 och	 skada	 på	 fordon	 än	
ambulanspersonalen.	 Noviserna	 tittade	 fortare	 på	 skyltar	 än	 vad	 brandmän	 gjorde,	
däremot	uppmärksammade	brandmännen	närvarande	personer	fortare	än	noviser.		
	
Dessa	resultat	visar	på	att	när	det	är	svårt	att	avgöra	situationen	kommer	noviserna	att	
skanna	av	 situationen	del	 för	del	 och	därför	ha	kortare	 tid	 till	 tillträde	än	experterna.	
Experternas	 sökning	 är	mer	 systematisk	 och	 vet	 vilka	 delar	 av	 situationen	 som	 är	 av	
intresse	 för	 att	 ta	 ett	 beslut	 och	 rapportera	 in.	 Experterna	 spenderar	 mer	 tid	 än	
noviserna	för	att	analysera	vissa	områden,	vilket	kan	tolkas	som	de	områdena	innehåller	
information	av	intresse	och	relevans	för	uppgiften.	

4.5.6	Rapporterna	
Nedan	presenteras	analysen	av	de	rapporter	som	deltagarna	lämnade	in	till	den	fiktiva	
larmcentralen	angående	trafikolyckor	utan	synligt	skadade	personer.		
	
Svårigheter	att	bedöma	situationen	
Både	noviser	och	experter	kände	i	vissa	av	bilderna	att	det	var	oklart	om	de	skulle	larma	
eller	inte.	I	en	av	bilderna	säger	både	noviserna	och	experterna	att	det	ser	ut	som	att	en	
bil	ser	ut	att	bli	bogserad.	De	berättar	att	de	spontant	inte	skulle	larmat	egentligen,	men	
att	de	gör	det	i	denna	situation	på	grund	av	platsen.	Bilen	i	fråga	är	rejält	demolerad	och	
befinner	 sig	 i	 en	 enkelriktad	 tunnel.	 Vilket	 experterna	 ser	 som	 den	 största	 risken	
eftersom	det	kan	leda	till	fler	trafikolyckor	eller	stopp	i	trafiken.	Fyra	noviser	valde	att	
inte	 rapportera	 på	 bilden.	 De	 av	 noviserna	 som	 valde	 att	 rapportera	 berätta	 om	 den	
krockade	 bilen,	 att	 det	 var	 i	 en	 tunnel	 samt	 att	 det	 var	 oklart	 om	 människor	 var	
drabbade.	 Även	 noviserna	 nämnde	 att	 det	 är	 en	 begränsad	 framkomlighet	 i	 sina	
rapporter.	På	så	vis	liknar	noviserna	och	experternas	rapporter	varandra.	Transkription	
83-85	visar	exempel	från	rapporterna	från	trafikolyckan	i	tunneln.		
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Transkription	83	Brandman,	Krockad	bil	i	tunnel	
00:08	En	personbil	som	har	krockat	här.		
00:14	Det	ser	ut	som	det	är	i	en	tunnel.		
00:20	Bilen	verkar	vara	rejält	skadad	på	fronten.		
00:28	 Trafiken	 kommer	 inte	 ha	 någonstans	 att	 ta	 vägen,	 så	 det	
kommer	förmodligen	att	bli	stopp	i	tunneln.		
00:44	Framrutan	på	bilen	verkar	krossad.		
	
Transkription	84	Ambulans,	Krockad	bil	i	tunnel	
00:06	Bil	som	har	frontalkrockat.		
00:11	Rejält	intryckt	motorhuvud.	Ingen	person	kvar	i	bilen.		
00:21	Men	vägen	är	hindrad	och	ingen	varningstriangel	är	ute.		
00:24	Så	det	är	en	risk	för	att	det	blir	mer	olyckor.		
00:27	Men	ingen	person	synlig	i	bilen	i	alla	fall.		
	
Transkription	85	Novis,	Krockad	bil	i	tunnel		
00:08	Bil	har	krockat	med	någonting,	ser	inte	vad.		
00:12	Stora	skador	på	bilen.		
00:17	En	person	i	bilen,	ser	inte	om	den	är	skadad.		
00:21	Befinner	sig	i	en	tunnel.		
00:23	Svårt	för	andra	fordon	att	ta	sig	förbi.		

	
Närvarande	personer		
Likt	den	förra	kategorin	finns	det	en	tendens	för	noviserna	att	inte	lämna	en	rapport	om	
det	 finns	 synliga	 personer	 på	 platsen.	 I	 en	 av	 bilderna	 deltagarna	 fick	 se	 var	 det	 en	
tankbil	som	varit	 inblandad	i	en	kollision.	Det	syns	två	närvarande	personer	på	bilden,	
samt	att	olyckan	har	skett	i	anslutning	till	en	gasoldepå.	Fem	av	noviserna	valde	att	inte	
rapportera	 olyckan	 till	 larmcentralen.	 De	 noviser	 som	 valde	 att	 lämna	 en	 rapport	 om	
situationen	 har	 mest	 fokus	 på	 personbilen	 som	 tagit	 mest	 skada	 av	 olyckan.	 De	
meddelar	att	de	inte	ser	några	skadade	och	det	är	mycket	rök	på	platsen.	Utöver	det	som	
noviserna	 redan	 har	 nämnt	 rapporterar	 experterna	 även	 om	 tankbilen.	 Då	 med	
anledning	 av	 att	 det	 finns	 en	 röd	 skylt	 synlig	 och	 det	 faktum	 att	 det	 är	 en	 tankbil.	
Experterna	menar	 då	 på	 att	 det	möjligtvis	 kan	 röra	 sig	 om	 farligt	 gods	 och	 att	 det	 är	
någonting	 som	 absolut	 bör	 meddelas	 till	 SOS.	 Till	 skillnad	 från	 noviserna	 valde	 alla	
experter	 att	 rapportera	 denna	 olycka.	 Transkription	 86-88	 nedan	 är	 rapporter	 från	
denna	olycka.		
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Transkription	86	Brandman,	Trafikolycka	vid	gasoldepå.	
00:04	Jaha,	trafikolycka.	Trafik,	personbil.		
00:09	Farligt	gods	på	lastbilen.	Ser	inte	vad	det	är	för	ämne.		
00:14	Men	det	har	en	farligt	gods-markering	på	fronten.		
00:18	Kraftig	rökutveckling.		
00:27	Oklart	vad	det	är	för	rök.		
00:30	Farlig	verksamhet,	gasolanläggning	i	bakgrunden.		
00:38	Ser	inte	ut	att	vara	några	personer	kvar	i	bilarna.		
	
Transkription	87	Ambulans,	Trafikolycka	vid	gasoldepå.		
00:05	Lastbil	som	kört	in	i	baken	på	personbil.	Inga	personer	kvar	
i	någon	av	bilarna.		
00:16	Två	personer	står	på	sidan	av	ena	personbilen,	oklart	om	de	
har	färdats	i.		
00:23	 Personbilen	 är	 rejält	 intryckt,	 har	 förmodligen	 tryckt	 in	 i	
något	på	fören	också.		
00:30	Det	ryker	rejält	från	båda	bilarna.		
00:34	 Lastbilen	 har	 varningsskyltar	 på	 sig,	 har	 förmodligen	
fraktat	något	miljöfarligt,	eller	något	skadligt.		
	
Transkription	88	Novis,	Trafikolycka	vid	gasoldepå.	
00:02	Japp,	vi	har	en	krock	här	så	att	säga.	Två	bilar.		
00:09	Två	personer	tittar	in	i	bilen,	de	ser	inte	så..	Det	kanske	inte	
är	någon	i	bilen.		
00:20	Jag	vet	inte	om	de	har	tagit	sig	ur.	Ja,	dörren	är	i	och	för	sig	
öppen.	 Jag	 vet	 inte	 hur	 det	 är	 i	 den	 stora	 lastbilen.	 Som	 har	
krockat	in	i	en	mindre	röd	bil.		
00:35	Ja,	verkar	ha	krockat	in	i	någonting	fram	också.		

	
Beskrivning	av	bilarna	
När	noviserna	 inte	helt	kan	avgöra	vad	som	har	hänt	 lägger	de	 fokus	på	att	
utföra	så	korrekta	och	utförliga	rapporter	som	möjligt,	vilket	experterna	inte	
gör.	 Noviser	 berättar	 ofta	 vilket	 bilmärke	 som	 ses,	 siffrorna	 på	
registreringsnumret	 synliga	 logotyper	 eller	 fordonens	 färger.	 Detta	 har	
förekommit	i	de	övriga	kategorierna	också,	men	mönstret	har	inte	varit	lika	
tydligt	 som	 för	 denna	 kategori.	 Transkription	 89-91	 är	 två	 exempel	 när	
noviserna	har	gett	sådan	information.		
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Transkription	89	Novis,	Trafikolycka	vid	gasoldepå.	
00:06	Hej,	det	är	två	bilar	som	är	involverade	i	en	olycka.		
00:10	Det	är	en	stor	van	från	Scania	och	en	liten	röd	bil.		
	
Transkription	90	Novis,	Trafikolycka	vid	gasoldepå.	
00:49	Vet	inte	vad	det	är	för	lastbil,	står	scania	på	den.		
	
Transkription	91	Novis,	Krockad	bil	i	tunnel.	
00:36	Vit	gammal	bil.	Från	80-90-talet.		
00:41	Kan	inte	se	någon	registreringsskylt.		

	
Rapporterna	i	övrigt	
Utöver	 det	 som	 nämnts	 ovan	 finns	 det	 inte	 fler	 tydliga	 skillnader	 mellan	
experterna	och	noviserna.	Förmodligen	är	det	en	effekt	beroende	på	bristen	
av	visuella	ledtrådar.	Det	är	inte	alltid	helt	tydligt	vad	som	har	hänt,	när	det	
hände	eller	om	det	är	några	skadade	kvar	på	platsen.	När	deltagarna	lämnar	
sin	rapport	är	det	möjligt	att	se	ett	mönster	i	vad	som	kan	liknas	en	mental	
checklista.	Denna	checklista	kan	se	lite	annorlunda	ut	beroende	på	individens	
kunskap	 kring	 olyckor	 och	 rapporter.	 Det	 som	 är	 likt	 är	 att	 deltagarna	
berättar	 vad	 som	 har	 hänt	 och	 om	 det	 finns	 skadade	 på	 platsen.	 Det	
spekuleras	om	att	det	finns	skadade,	men	att	de	inte	ser	några.	Ofta	används	
visuella	 ledtrådar	som	att	bildörrar	 inte	har	blivit	öppnade	om	att	det	 finns	
skadade	kvar.	Det	rapporteras	även	om	eventuella	faror	till	exempel	om	det	
brinner,	 finns	 läckage	 och	 eventuella	 trafikstopp.	 Experterna	 rapporterar	
även	 om	 lastens	 innehåll	 kan	 tänka	 sig	 vara	 farlig	 eller	 inte	 och	 om	det	 är	
säkert	att	beträda	olycksplatsen	eller	ej.	Främst	på	grund	av	rök,	läckage	eller	
elektricitet.		

4.2.7	Kopplingen	till	ögonrörelserna	
Denna	 kategori	 skiljer	 sig	 mycket	 från	 de	 övriga	 kategorierna.	 Både	 för	
rapporterna	 och	 ögonrörelserna.	 Ögonrörelserna	 tyder	 på	 att	 experternas	
uppmärksamhet	är	strukturerad	och	att	de	har	kunskap	om	vilka	delar	som	
är	viktiga	för	situationen.	Noviserna	däremot	tittar	på	AOI	systematiskt	och	
tittar	 på	 en	 AOI	 för	 att	 sedan	 gå	 vidare	 till	 nästa	 utan	 att	 filtrera	 relevant	
information	med	 irrelevant.	Det	är	däremot	väldigt	 tydligt	 i	ögonrörelserna	
att	 experterna	 kan	 filtrera	 bort	 irrelevant	 information	 för	 att	 fokusera	 på	
relevant	 information.	 I	rapporterna	var	det	möjligt	att	 identifiera	bystander	
effect	 (Darley	&	Latané,	 1968).	Då	noviser	 tenderade	att	 inte	 rapportera	 in	
trafikolyckor	 där	 de	 såg	 närvarande	 (icke-skadade)	 personer	 på	 platsen.	
Experternas	 rapporter	 är	 även	 i	 denna	 kategori	 omfattande	 och	 detaljrika,	
det	är	tydligt	att	kunskap	och	erfarenhet	är	en	bidragande	faktor.	Bilderna	i	
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denna	kategori	brister	i	visuella	ledtrådar	vilket	gör	det	svårare	att	bedöma	
situationen	utan	erfarenhet.		
	

4.6.	Kontrollbilder	

I	 denna	 del	 presenteras	 resultaten	 av	 kontrollbilderna.	 Kontrollbildernas	 syfte	 var	 att	
identifiera	 om	 det	 skiljde	 sig	 i	 grupperna	 över	 lag	 eller	 om	 det	 var	 specifikt	 för	
domänkunskap.	 Eftersom	 en	 expert	 är	 definierad	 som	 en	 person	 med	 kunskap	 och	
erfarenhet	inom	en	specifik	domän.		

4.6.1	Vistelse	i	AOI	
I	analysen	av	vistelsetiden	för	varje	AOI	visade	resultatet	en	signifikant	interaktion	
mellan	AOI	och	Grupp,	se	Tabell	26	nedan.		
	
Tabell	26.	Variansanalys	för	vistelse	i	AOI	för	kontrollbilder.	

Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	
Within-Subjects	Effects	

A	 	1,763	×	1010	 3,132	 5,629	×	109	 1301,935	 <	,001	 ,975	
A	×	G	 	5,891	×	107	 6,263	 9,405	×	106	 2,175	 ,048	 ,113	
Error	(A)	 4,604	×	108	 106,477	 4,324	×	106		 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 1,649	×	107	 2	 8,247	×	106	 2,920	 ,068	 ,147	
Error	(G)	 9,603	×	107	 34	 2,824	×	106	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	
Vidare	analys	av	interaktionen	med	parvis	jämförelse	med	LSD	korrektion	använder	för	
att	 analysera	 interaktionen	 mer	 på	 detalj.	 För	 att	 se	 en	 överblick	 av	 de	 signifikanta	
skillnader	och	medelvärden,	se	Tabell	27	och	Figur	14.		
	
Tabell	27.	Medelvärden	och	standardavvikelse	för	den	tid	spenderad	inom	AOI	

	 Novis	 	 Brandmän	 	 Ambulans	 	
	 M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	
Byggnad	 2336,36b	 228,81	 3289,73n	 361,78	 2741,75	 341,09	
Fordon	 6049,40a	 267,20	 6752,77	 422,48	 7161,60n	 398,09	
Logotyp	 1805,77	 156,40	 1412,82	 247,29	 1331,04	 233,15	
Objekt	 3069,44	 137,56	 2865,95	 217,51	 3253,65	 205,07	
person	 4629,48b	 235,41	 5628,40n	 372,22	 5430,77	 350,93	
väg	 1680,01	 459,10	 1044,78	 725,90	 1426,77	 684,39	
white	space	 27353,79b	 620,44	 30272,96n	 981,01	 27880,79	 924,90	
a	=	signifikant	skild	från	ambulans,	b	=	signifikant	skild	från	brandmän,	 
n	=	signifikant	skild	från	novis	
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Figur	14.	Interaktionseffekten	av	AOI	och	grupp	i	hänsyn	till	den	spenderade	tiden	inom	
de	olika	AOI	för	kontrollbilderna.	
	

4.6.2	Fixeringstid	
I	analysen	för	gruppernas	fixeringstid	fanns	en	signifikant	huvudeffekt	av	AOI.	Ingen	
signifikant	skillnad	kunde	identifieras	mellan	grupperna	eller	i	interaktionen	mellan	AOI	
och	Grupp,	se	tabell	28.	
	
Tabell	28.	Variansanalys	för	fixeringstiden	för	kontrollbilder	

Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	
Within-Subjects	Effects	

A	 	1,386	×	105	 2,642	 52438,034	 5,373	 ,003	 ,136	
A	×	G	 	82689,672	 5,285	 15657,500	 1,603	 ,164	 ,086	
Error	(A)	 8,767	×	105	 89,837	 9759,311		 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 1,114	×	105	 2	 55742,639	 2,043	 ,145	 ,107	
Error	(G)	 9,277	×	105	 34	 27284,790	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
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4.6.3	Antal	fixeringar	
I	analysen	för	antal	 fixeringar	som	grupperna	utförde	 fanns	en	signifikant	huvudeffekt	
av	 AOI.	 Ingen	 signifikant	 skillnad	 kunde	 identifieras	 mellan	 grupperna	 eller	 i	
interaktionen	mellan	AOI	och	Grupp,	se	Tabell	29.			
	

Tabell	29.	Variansanalys	för	antal	fixeringar	för	kontrollbilderna	
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 	1,703	×	105	 1,686	 1,010	×	105	 952,249	 <	,001	 ,966	
A	×	G	 	889,334	 3,373	 263,682	 2,486	 ,063	 ,128	
Error	(A)	 6081,942	 57,337	 106,074		 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 401,377	 2	 200,689	 3,056	 ,060	 ,152	
Error	(G)	 2232,804	 34	 65,671	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	
	

4.6.4	Tid	till	första	tillträde	
I	analysen	 för	 tiden	 till	 första	 tillträde	av	AOI	 fanns	en	signifikant	huvudeffekt	av	AOI.	
Ingen	 signifikant	 skillnad	 kunde	 identifieras	 mellan	 grupperna	 eller	 i	 interaktionen	
mellan	AOI	och	Grupp,	se	Tabell	30.			
	

Tabell	30.	Variansanalys	för	tid	till	första	tillträde	för	kontrollbilderna.		
Källa	 Typ	III	SS	 df		 MS	 F	 p	 ηp2	

Within-Subjects	Effects	

A	 	4,130	×	109	 1,814	 2,277	×	109	 22,554	 <	,001	 ,399	
A	×	G	 		2,298	×	108	 3,627	 6,334	×	107	 ,627	 ,630	 ,036	
Error	(A)	 6,226	×	109	 61,664	 1,020	×	108		 	 	 	

Between-Subjects	Effects	

G	 8,062	×	106	 2	 4,031	×	106	 ,157	 ,856	 ,009	
Error	(G)	 8,743	×	108	 34	 2,571	×	107	 	 	 	
Notering:	A	=	Areas	of	Interest,	G	=	Grupp	

4.6.5	Sammanfattning	
I	 analysen	 för	 fixeringstid,	 antal	 fixeringar	 samt	 tid	 till	 första	 tillträde	 visade	 inga	
skillnader	mellan	grupperna.	Vilket	bekräftar	antagandet	att	skillnader	enbart	kommer	
att	synas	i	hänsyn	till	specifik	domän.	Det	fanns	en	interaktionseffekt	av	vistelsetid	inom	
AOI.	Detta	betyder	nödvändigtvis	inte	att	det	är	en	betydelsebar	skillnad.	När	deltagare	
har	valt	att	inte	rapportera	kommer	de	enbart	att	titta	på	bilderna	för	att	vänta	ut	tiden	
utan	bakomliggande	syfte	till	var	de	tittar.		
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6.	Diskussion		
Denna	del	kommer	först	gå	igenom	en	diskussion	av	resultatet	för	att	sedan	gå	vidare	
med	diskussion	om	metoden.	I	slutet	presenteras	generella	diskussionspunkter	och	
framtida	forskning.		

6.1	Resultatdiskussion		

Studiens	syfte	utgick	från	tre	frågeställningar:	om	mönster	av	visuell	uppmärksamhet	på	
skadeplats	ser	olika	ut	för	experter	och	noviser,	om	innehållet	 i	rapporterna	skiljer	sig	
mellan	 noviser	 och	 experter	 samt	 om	 det	 är	 möjligt	 att	 dra	 kopplingar	 mellan	
ögonrörelser	och	innehållet	i	rapporterna.	Analysen	av	ögonrörelserna	har	utförts	med	
mått	från	tre	teorier	 inom	ögonrörelser	och	expertkunskap.	Utifrån	dessa	mått	var	det	
möjligt	 att	 dra	 slutsatser	 om	 resultaten	 stämmer	 överens	med	 de	 teorier	 som	 finns	 i	
övriga	 domäner.	 Rapporterna	 har	 analyserats	 med	 hjälp	 av	 innehållsanalys	 och	 har	
fokuserat	 på	 att	 studera	 både	 likheter	 och	 skillnader	 mellan	 gruppernas	 rapporter.	
Resultatet	 från	 den	 tredje	 frågeställningen	 är	 beroende	 på	 utfallet	 från	 de	 första	 två	
frågeställningarna.		
	
De	mått	 som	 användes	 för	 analys	 av	 ögonrörelser	 var	 vistelse	 inom	AOI,	 fixeringstid,	
antal	 fixeringar	 och	 tid	 till	 första	 tillträde.	 Dessa	 mått	 valdes	 utifrån	 teorierna	 Long	
Term-Working	Memory	(LT-WM),	Information	Reduction	Hypothesis	(IRH)	och	Holistic	
Model	of	Image	Perception.	Nedan	presenteras	de	mått	inkluderade	och	dess	betydelse	
både	för	expertskillnader	och	teorierna.			

6.1.1	Vistelse	inom	AOI	
Vistelse	inom	AOI	(eng.	Dwell-time)	är	det	enda	av	de	fyra	ögonrörelsemåtten	som	inte	
ligger	i	grund	till	en	teori.	Däremot,	utifrån	IRH	borde	vistelsetiden	inom	AOI	vara	minst	
lika	 intressant	som	fixeringstid	och	antal	 fixeringar.	 IRH	argumenterar	för	att	experter	
kommer	 spendera	 mer	 tid	 inom	 relevant	 information	 (Haider	 &	 Frensch,	 1996)	 och	
kommer	då	synas	genom	fler	och	längre	fixeringar	(Gegenfurtner	et	al.,	2011).	Resultatet	
visade	 att	 experterna	 spenderade	 längre	 tid	 inom	 AOI	 än	 vad	 noviserna	 gjorde	 för	
kategorierna	brand,	skadad	person	 samt	 trafikolycka	med	synligt	skadade	personer.	 För	
trafikolycka	utan	synligt	 skadade	 visade	 resultatet	 en	 interaktionseffekt	 mellan	 Grupp	
och	 AOI.	 Där	 experterna	 hade	 längre	 vistelsetid	 inom	 t.ex.	 rök,	 fordon	 och	 skada	 på	
fordon	samt	närvarande	personer.	Dessa	resultat	visar	på	att	det	finns	en	tydlig	skillnad	
mellan	experter	och	noviser	och	i	sin	tur	stödjer	IRH.	I	de	första	tre	kategorierna	är	det	
väl	 synligt	 att	 det	 har	 skett	 en	 olycka	 och	 därför	 visades	 ingen	 interaktionseffekt.	 I	
trafikolycka	utan	synligt	skadade	personer	 var	 det	 svårare	 för	 noviserna	 att	 veta	 vilka	
objekt	som	var	av	relevans	vilket	bör	förklaras	anledningen	till	att	tydligare	skillnader	
mellan	experter	och	noviser	i	kategorin.		
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6.1.2	Fixeringstid		
Resultatet	för	medelvärde	av	fixeringstid	inom	AOI	för	de	olika	kategorierna	visade	ett	
liknande	mönster	 som	Vistelse	 inom	AOI.	 I	 kategorin	 brand	 hade	 ambulanspersonalen	
längre	 fixeringstid	än	noviserna.	 I	kategorierna	 för	skadad	person	och	 trafikolycka	med	
synligt	 skadade	 personer	 hade	 både	 experterna	 längre	 fixeringstid	 än	 noviserna.	 Likt	
Vistelse	inom	AOI	visade	resultatet	en	signifikant	interaktionseffekt	för	trafikolycka	utan	
synligt	skadade	där	fixeringstiderna	inom	AOI	varierade	mer.	Ambulanspersonalen	hade	
signifikant	 längre	 fixeringstid	 inom	 alla	 AOI	 än	 noviserna.	 Brandmännens	 fixeringstid	
var	också	längre	än	novisernas,	däremot	inte	på	alla	möjliga	AOI.	Fixeringstid	är	relevant	
både	 för	 IRH	 och	 LT-WM.	 IRH	 argumenterar	 för	 att	 experter	 kommer	 att	 ha	 längre	
fixeringstider	 på	 relevant	 information	 och	 kortare	 fixeringstider	 på	 irrelevant	
information	 (Gegenfurtner	 et	 al.,	 2011).	 LT-WM	 menar	 tvärtom,	 att	 experters	
informationsprocess	 kommer	 vara	 snabbare	 och	 kommer	 därför	 visas	 genom	 kortare	
fixeringstider	 (Gegenfurtner	el	al.,	2011).	Resultatet	 från	denna	studie	stödjer	 inte	LT-
WM.	Eftersom	det	inte	fanns	några	direkta	interaktionseffekter	finns	det	svårigheter	att	
förklara	 vad	 som	 är	 relevant	 information	 och	 irrelevant	 information.	 Av	 den	
anledningen	kan	det	 vara	 svårt	 att	 dra	direkta	 slutsatser	 om	 studiens	 resultat	 stödjer	
IRH	 med	 hänsyn	 till	 fixeringstid.	 Om	 utgångspunkten	 är	 att	 alla	 AOI	 är	 av	 relevans	
kommer	studien	att	stödja	IRH	då	experternas	fixeringar	var	längre	än	novisernas.		

6.1.3	Antal	fixeringar	
Resultatet	för	antal	fixeringar	inom	AOI	visade	en	skillnad	mellan	grupperna	i	kategorin	
brand,	 där	 brandmännen	 hade	 fler	 fixeringar	 än	 noviserna.	 Resultatet	 för	 kategorin	
trafikolycka	utan	synligt	skadade	personer	visade	en	interaktionseffekt	av	AOI	och	Grupp,	
där	noviserna	generellt	hade	färre	antal	fixeringar	än	experterna	på	objekt	som	exempel	
fordon,	närvarande	personer	 och	 skada	på	 fordon.	De	 andra	kategorierna	 visade	 ingen	
signifikans	 skillnad	 mellan	 grupperna.	 Resultatet	 för	 antal	 fixeringar	 kompletterar	
fixeringstidens	resultat	om	att	 studien	stödjer	 IRH,	 i	 alla	 fall	 i	hänsyn	 till	kategorierna	
brand	och	trafikolycka	utan	synligt	skadade.		

6.1.4	Tid	till	första	tillträde		
Resultatet	visade	en	signifikant	 interaktionseffekt	mellan	AOI	och	Grupp	 för	kategorin	
trafikolycka	utan	synligt	skadade	personer	där	ambulanspersonalen	tog	längre	tid	på	sig	
att	tillträda	logotyper,	rök	och	skada	på	fordon	än	noviserna.	Brandmännen	tog	längre	
tid	på	sig	att	tillträda	skyltar	än	noviserna	men	tillträde	närvarande	personer	på	kortare	
tid	 än	 noviserna.	 De	 övriga	 kategorierna	 visade	 ingen	 signifikant	 skillnad	 mellan	
grupperna	i	hänsyn	till	tid	till	första	tillträde.	Tid	till	första	tillträde	är	ett	mått	för	att	dra	
slutsats	 om	 studien	 stödjer	 holistic	 model	 of	 image	 perception.	 Teorin	 bör	 enligt	
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Gegenfurtner	et	al.	(2011)	stödjas	genom	att	experter	kommer	att	ha	en	kortare	tid	till	
relevant	information	än	noviserna.	I	hänsyn	till	den	informationen	är	det	inte	möjligt	att	
dra	slutsatser	om	studiens	resultat	stödjer	holistic	model	och	image	perception	eftersom	
signifikans	 enbart	 fanns	 i	 en	 av	 kategorierna.	 Studien	 skulle	 eventuellt	 kunna	 stödja	
teorin	 om	 analys	 för	 längden	 på	 sackaderna	 mellan	 fixeringspunkter	 hade	 utförts.	
Eftersom	studien	avgränsades	 till	att	enbart	använda	mått	 för	 fixeringar	 inom	AOI	var	
analys	av	sackader	inte	möjliga.			

6.1.5	Rapporterna	
De	 rapporter	 deltagarna	 gav	 till	 en	 fiktiv	 larmcentral	 ger	 ett	 bra	 komplement	 till	
analysen	för	ögonrörelser.	Analyserna	av	rapporterna	identifierade	både	likheter	mellan	
grupperna	som	på	sikt	kan	ge	en	större	insikt	i	vilken	kunskap	experter	har	jämfört	med	
noviserna.	De	flesta	noviser	hade	vid	något	tillfälle	gått	en	kurs	i	hjärt-	och	lungräddning	
och	hade	därför	en	baskunskap	i	vilken	information	som	kan	vara	av	vikt	vid	situationer	
där	det	finns	skadade	personer.	Både	noviserna	och	experterna	gav	information	om	vad	
som	eventuellt	kan	ha	hänt	den	drabbade,	vilka	 typer	av	skador	personen	har	och	om	
den	skadade	är	vid	medvetande.	Experternas	rapporter	var	mer	detaljrika	i	hur	allvarlig	
situationen	 var	 och	 tillståndet	 hos	 den	 drabbade	 genom	 till	 exempel	 förklara	
medvetandegraden,	ansiktsfärg	och	andning.	Utöver	det	tog	experterna	hänsyn	till	att	en	
gärningsman	eventuellt	skulle	kunna	finnas	på	platsen	vilket	medför	en	risk	både	för	de	
själva	samt	den	personal	som	blir	utlarmad	till	platsen.	I	de	övriga	kategorierna	var	det	
möjligt	 att	 identifiera	 vilken	 kunskap	 experter	 bar	 på	 i	 jämförelse	 till	 noviser.	
Experterna	hade	kunskap	om	skyltar	som	innebar	last	av	farligt	gods	och	vikten	av	att	
rapportera	dess	siffror	till	SOS-operatörerna.	I	de	fall	det	var	svårt	att	identifiera	någon	
farligt	gods-skylt	kunde	experterna	dra	slutsatser	om	att	det	kunde	röra	sig	om	last	av	
farligt	 gods	 eftersom	 det	 var	 en	 tankbil	 som	 var	 involverad	 i	 olyckan.	 Noviserna	
rapporterade	att	ett	ämne	var	brandfarligt	om	de	såg	en	skylt	som	gav	den	indikationen,	
men	 få	 rapporterade	 om	 farligt	 gods-skylten	 eller	 i	 relation	 till	 de	 fordon	 som	 var	
involverade.		
	
Experterna	hade	en	större	 inlevelse	 i	 situationen	och	visade	 i	 sina	rapporter	på	att	de	
var	 vana	 vid	 att	 agera	 och	 ta	 ledarrollen	 på	 platsen.	 Inom	 alla	 kategorier	meddelade	
experterna	om	vilka	handlingar	de	hade	i	åtanke	att	utföra	för	att	underlätta	för	både	de	
drabbade	men	också	för	utlarmad	personal.	Noviserna	var	mer	passiva	i	sina	rapporter	
och	 meddelade	 om	 att	 det	 fanns	 personer	 på	 platsen	 som	 såg	 ut	 att	 ha	 koll	 på	
situationen	 och	 kunde	 ta	 hand	 om	 de	 skadade.	 I	 de	 fall	 där	 det	 var	 flera	 oskadade	
personer	närvarande	på	platsen	vad	det	färre	noviser	som	valde	att	 larma	situationen,	
vilket	tyder	på	s.k.	bystander	effect	(Darley	&	Latané,	1968).	Att	färre	deltagare	valde	att	
rapportera	dessa	händelser	 kan	 ses	 som	oroväckande	 av	den	 anledningen	 att	 det	 kan	
medföra	stora	risker	för	den	drabbade	personen.	Eftersom	bystander	effect	kan	påverka	
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alla	de	personer	som	är	närvarande	kan	det	leda	till	att	ingen	rapporterar	situationen	då	
ingen	känner	ansvar	för	situationen.			
	
Det	var	 inte	möjligt	att	dra	några	slutsatser	om	det	var	möjligt	att	 identifiera	 liknande	
mönster	i	rapporterna	och	ögonrörelser.	Detta	eftersom	de	statistiska	analyserna	i	stort	
sett	enbart	visade	signifikans	mellan	grupp	och	inte	interaktionseffekt.	Det	är	därför	inte	
möjligt	att	identifiera	vilka	objekt	som	grupperna	spenderade	mer	eller	mindre	tid	vid.	
Det	 fanns	 några	 interaktionseffekter	 i	 studien,	 men	 inte	 tillräckligt	 för	 att	 dra	 några	
större	 slutsatser.	 Kategorin	 trafikolycka	utan	synligt	skadade	personer	 skiljde	 sig	 åt	 de	
andra	 grupperna	med	 ett	 resultat	med	 flera	 signifikanta	 interaktionseffekter.	 I	 denna	
kategori	 är	 det	 möjligt	 att	 se	 att	 de	 AOI	 där	 ögonrörelsemönster	 skiljde	 sig	 mellan	
grupperna	även	går	att	identifiera	i	rapporterna.		

6.1.6	Resultatets	koppling	till	frågeställningarna	
I	studien	ingick	tre	frågeställningar	om	visuell	uppmärksamhet	på	skadeplatser	och	hur	
mönster	 skiljer	 sig	 mellan	 experter	 och	 noviser.	 Den	 första	 frågeställningen	 var	 om	
mönster	av	visuell	uppmärksamhet	på	skadeplats	var	olika	mellan	noviser	och	experter.	
Studiens	 resultat	 av	 gruppernas	 ögonrörelser	 visade	 att	 det	 fanns	 skillnader	 mellan	
grupperna	i	alla	kategorier	och	för	de	flesta	analyserade	mått.	Detta	visar	på	att	mönster	
av	 visuell	 uppmärksamhet	 skiljer	 sig	 mellan	 experter	 och	 noviser	 vid	 skadeplatser.	
Eftersom	inga	interaktionseffekter	visades	är	det	inte	möjligt	att	studera	hur	det	skiljer	
sig,	enbart	att	det	finns	skillnader.	Studiens	andra	frågeställning	var	om	det	fanns	några	
skillnader	 mellan	 experter	 och	 noviser	 i	 de	 rapporter	 som	 gavs	 till	 den	 fiktiva	
larmcentralen.	 Analysen	 av	 rapporterna	 visade	 att	 experterna	 gav	 detaljrikt	
informationsinnehåll	 och	 det	 var	 möjligt	 att	 identifiera	 kunskap	 som	 de	 fått	 utifrån	
deras	erfarenhet	inom	yrket.	Detta	eftersom	experterna	gav	domänspecifik	information	
som	 noviserna	 inte	 gjorde.	 Den	 tredje	 frågeställningen	 var	 om	 det	 var	 möjligt	 att	
identifiera	en	koppling	mellan	gruppernas	visuella	uppmärksamhet	och	den	information	
som	 gavs	 till	 den	 fiktiva	 larmcentralen.	 Eftersom	 få	 analyser	 av	 ögonrörelserna	 gav	
interaktionseffekter	är	det	inte	möjlig	att	svara	på	den	tredje	frågeställningen.		
	

6.2	Metoddiskussion	

Metoden	att	analysera	expertis	och	visuell	uppmärksamhet	genom	ögonrörelser	är	ett	
vedertaget	 tillvägagångssätt	 inom	 flertalet	 studier	 i	 andra	 komplexa	 domäner	 där	
expertkunskap	krävs,	som	exempel	vid	röntgenbilder	(Gegenfurtner	et	al.,	2011).	Några	
exempel	 på	 studier	 inom	 andra	 domäner	 som	 studerat	 visuell	 uppmärksamhet	 och	
expertis	 är	 inom	 schackspel,	 diagnos	 av	 röntgenbilder	 och	 polisers	 visuella	
uppmärksamhet	vid	bilkörning	(Bilalic	et	al.,	2010;	Giovinco	et	al.,	2015;	Crudall	et	al.,	
2005).	 Visuell	 uppmärksamhet	 och	 expertis	 inom	 prehospital	 akutsjukvård	 och	
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räddning	är	ett	outforskat	område	och	liknande	studier	är	således	begränsade.	Studiens	
metod	har	av	den	anledningen	blivit	framtagen	med	inspiration	från	liknande	studier	i	
samband	 med	 underlag	 från	 Holmqvist	 et	 al.	 (2011)	 som	 grundläggande	 beskriver	
existerande	 metoder	 och	 mätningar	 som	 är	 möjliga	 att	 utföra	 genom	
ögonrörelsemätning.	Eftersom	framtagning	av	studiens	metoder	har	skett	i	hänsyn	med	
tidigare	studier	och	teorier	bör	validiteten	ha	stärkts	med	hänsyn	till	att	metoden	mäter	
de	fenomen	studiens	intresse	låg	i.		
	
Studiens	 utförande	 skedde	 på	 tre	 olika	 platser	 med	 två	 olika	 typer	 av	
ögonrörelseutrustning.	 Noviserna	 utförde	 sitt	 deltagande	 på	 universitetet	 med	
utrustning	för	ögonrörelsemätning	som	var	stationär	med	en	frekvens	på	500	Hz,	medan	
brandmännen	 och	 ambulanspersonalen	 utförde	 sitt	 deltagande	 på	 respektive	
räddningsstation	med	 utrustningen	med	 en	 frekvens	 på	 65	Hz.	 Det	 optimala	 vore	 om	
alla	deltagare	fick	utföra	studien	vid	samma	ögonrörelsemätare	för	både	ökad	validitet.	I	
detta	 fall	var	det	ej	möjligt	då	experterna	 inte	hade	någon	möjlighet	att	utföra	studien	
utanför	arbetstid	eller	kunde	ta	sig	till	utrustningen	vid	universitetet.	För	att	öka	antalet	
deltagande	experter	 i	 studien	 togs	beslutet	att	utföra	 studien	på	 räddningsstationerna	
och	 leder	 i	 sin	 tur	 att	 en	 annan	 utrustning	 användes	 med	 en	 lägre	 frekvens	 än	 för	
novisernas	utrustning.	Denna	studie	studerar	inte	små	detaljer	utan	använder	sig	av	AOI	
för	 att	 analysera	 skillnader	 för	hela	objekt	 i	 stimuli	 och	 skillnaden	 i	 frekvens	bör	 inte	
vara	lika	allvarlig	som	det	vore	vid	en	annan	tillvägagångsätt	vid	analys	än	AOI.			
	
Analysen	av	ögonrörelseresultatet	utfördes	per	skadeplatskategori	som	var	baserad	på	
skadeplatskontext.	För	att	kunna	få	ett	värde	per	AOI	valdes	det	att	klumpa	samman	de	
AOI	som	förekom	fler	gånger	till	ett	medelvärde	oavsett	hur	många	gånger	de	uppstod.	
Resultatet	visade	en	helhetsbild	över	att	det	fanns	skillnader	mellan	grupperna	i	studien	
däremot	kan	det	vara	anledningen	till	att	 ingen	interaktionseffekt	gavs.	Detta	eftersom	
AOI	kan	vara	distribuerade	ojämnt	och	kan	förekomma	vid	olika	antal	gånger	inom	varje	
bild.	 För	 att	 få	 mer	 detaljerad	 analys	 av	 vilka	 objekt	 där	 uppmärksamhet	 skiljer	 sig	
mellan	 grupperna	 bör	 alla	 bilder	 analyseras	 individuellt.	 Det	 kommer	 leda	 till	
möjligheten	 att	 kunna	 studera	 var	 skillnaden	 i	 uppmärksamheten	 uppstår	 och	 inte	
enbart	att	den	uppstår.		
	
Rapporterna	 gav	 ett	 komplement	 till	 ögonrörelserna	 eftersom	 det	 leder	 till	 att	
uppmärksamheten	 går	 att	 förklaras	 i	 relation	 till	 den	 information	deltagaren	 anser	 är	
viktig	nog	att	rapportera	in.	Rapporternas	syfte	var	att	kunna	ge	insikt	i	och	i	mer	detalj	
kunna	 förklara	deltagarnas	uppfattning	om	skadeplatsen.	En	novis	kan	enligt	analysen	
av	ögonrörelserna	uppmärksamma	ett	specifikt	objekt	på	skadeplatsen,	det	innebär	inte	
automatiskt	 att	 deltagaren	 tycker	 att	 objektet	 är	 viktigt	 eller	 förstår	 betydelsen	 av	
objektet.	Det	är	först	vid	innehållet	av	rapporterna	som	det	är	möjligt	att	avgöra	var	den	
största	skillnaden	finns	i	hänsyn	till	vad	grupperna	tycker	är	viktig	information.			
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6.3	Generell	diskussion		

Denna	studie	har	visat	att	det	finns	tydliga	skillnader	mellan	experter	och	noviser	både	
när	 det	 kommer	 till	 ögonrörelser	 och	 rapporter.	 Trots	 att	 det	 inte	 var	 möjligt	 att	
identifiera	innehållet	i	rapporterna	till	ögonrörelserna	ger	det	en	insikt	i	att	experterna	
bär	 på	 kunskap	 som	noviser	 saknar.	 Det	 kan	 således	 vara	 av	 relevans	 att	 i	 framtiden	
använda	sig	av	experter	för	att	studera	vilken	information	som	kan	anses	vara	trovärdig	
och	vilken	information	de	innehåller.	Även	om	denna	studie	inte	har	en	direkt	påverkan	
på	 SOS-operatörernas	 situation	 i	 nuläget	 så	 har	 denna	 studie	 bidragit	 till	 större	
förståelse	 för	 hur	 noviser	 och	 experter	 ser	 på	 skadeplatser	 och	 vilken	 information	de	
väljer	att	delge	operatörerna.		
	
Denna	 studie	 visar	 att	 det	 föreligger	 en	 skillnad	mellan	 experter	 och	 noviser	 när	 det	
kommer	 till	 uppmärksamhet	 och	 skadeplats.	 Studien	 kunde	 däremot	 inte	 dra	 några	
slutsatser	om	var	och	på	vilka	objekt	uppmärksamheten	skiljde	sig	åt	mellan	grupperna.	
En	kommande	studie	bör	således	studera	och	försöka	kartlägga	uppmärksamheten	hos	
noviser	och	experter	mer	 i	detalj.	Detta	 förslagsvis	genom	att	analysera	stimuli	enskilt	
och	 enligt	 kategori.	 Framtida	 studier	 bör	 även	 sikta	 på	 att	 ta	 ett	 steg	 närmare	 SOS-
operatörerna	 och	 studera	 vilka	 SOS-rapporter	 de	 anser	 vara	 trovärdiga	 och	 av	 vilka	
anledningar.		
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7.	Slutsats	
Syftet	 med	 studien	 var	 att	 undersöka	 om	 det	 fanns	 skillnader	 mellan	 experters	 och	
novisers	 visuella	 uppmärksamhet	 när	 de	 tittar	 på	 en	 skadeplats.	 Studien	 innehöll	 tre	
frågeställningar	 med	 syfte	 att	 undersöka:	 om	 mönster	 av	 visuell	 uppmärksamhet	 på	
skadeplats	 såg	olika	ut	mellan	experter	och	noviser,	om	 informationen	deltagarna	gav	
till	 larmcentralen	 skiljde	 sig	mellan	 experter	 och	 noviser	 samt	 om	 det	 var	möjligt	 att	
identifiera	ett	mönster	mellan	gruppernas	visuella	uppmärksamhet	med	informationen	i	
rapporterna.		
	
Resultatet	från	denna	studie	visar	på	att	det	finns	en	tydlig	skillnad	mellan	experter	och	
noviser	 i	 deras	 mönster	 av	 visuell	 uppmärksamhet.	 Fyra	 skadeplatskategorier	
analyserades	 där	 skillnader	 mellan	 experters	 och	 novisers	 visuella	 uppmärksamhet	
kunde	 identifieras	 inom	 alla	 kategorier.	 Skillnaden	 var	 särskild	 tydlig	 när	 det	 var	
svårare	 att	 avgöra	 om	 det	 förelåg	 en	 olycka	 och	 om	 det	 fanns	 skadade	 personer	 på	
platsen.	 Novisernas	 och	 experternas	 struktur	 inom	 rapporterna	 liknande	 varandra	
innehållsmässigt.	 Det	 var	 tydligt	 i	 rapporterna	 att	 experterna	 bar	 på	 domänrelaterad	
kunskap	som	noviserna	saknade	som	exempel	att	rapportera	siffror	på	farligt	gods,	att	
ta	hänsyn	till	eventuella	faror	samt	vilket	behov	av	resurser	som	finns.		Experterna	hade	
utöver	det	mer	handlingskraft	i	sina	rapporter	då	de	utöver	den	givna	informationen	om	
situationen	berättade	vilka	handlingar	de	hade	i	åtanke	att	utföra	för	att	underlätta.	Det	
var	 inte	 möjligt	 att	 svara	 på	 studiens	 tredje	 frågeställning	 då	 resultatet	 från	
ögonrörelserna	inte	visade	inom	vilka	delar	på	stimuli	skillnaderna	låg.		
	
Studien	 har	 visat	 på	 att	 det	 är	 av	 relevans	 att	 ta	 hänsyn	 till	 den	 kunskap	 som	
ambulanspersonal	och	brandmän	bär	på	för	att	studera	vilken	information	som	är	viktig	
att	 rapportera	 in	vid	en	olycka,	men	även	 för	att	studera	vad	 trovärdig	 information	är	
och	hur	den	ser	ut.	Denna	studie	har	tagit	ett	betydande	steg	framåt	mot	att	underlätta	
för	 SOS-operatörer	 genom	 att	 identifiera	 att	 det	 föreligger	 skillnader	mellan	 experter	
och	noviser	vid	uppmärksamhet	på	skadeplatser	och	den	information	grupperna	väljer	
att	delge	till	larmcentralen.		
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