
 

- ISSN 0347-6049

 

,av Stina jarmark

 
» 3

Utbilning förbeteéndeii kritiska situationer

Enlitteraturstudie___
K SN 0 .

i #
C k

.

i

2

j

%

E
k

i

$

3

%

i

t

3

'

V

t

y

k

et

i



 

Nr 382 - 1984 Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - 581 01 Linköping
ISSN 0347-6049 Swedish Road and Traffic Research Institute - 5-581 01 Linköping - Sweden

Utbildning för beteende i kritiska stuationer
3 En Iitteratu rstudie

" ' av Stina Järmark



VTI, Linköping 1984



5.1

5.2

5.3

5.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

SUMMARY

INLEDNING

VAD KANNETECKNAR EN KRITISK SITUATION?

GRUPPSTORLEK OCH HJALPARBETEENDE

AGERANDE I KOLLEKTIVA RISKSITUATIONER

INLARNINGSFÖRSÖK

Simulatorförsök

Försök med praktisk träning

Försök med teoretisk undervisning

Några aspekter på inlärningsförsöken

TEKNIKER FÖR ATT TRANA BETEENDEN I KRITISKA
SITUATIONER

AROUSAL, MOTIVATION OCH RISK

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Beskrivning och definition av kritiska situationer

Utredning av olika begrepp

Människans beteende i kritiska situationer

Utbildning för beteende i kritiska situationer

Vilken relevans har den genomgångna litteraturen för våra
frågeställningar?

LITTERATURREFERENSER

VTI MEDDELANDE 382

Sid

III

10

11

12

13

14

18

18

20

24

25

27





Utbildning för beteende i kritiska situationer - En litteraturstudie

av Stina Järmark
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Denna undersökning syftar till att granska och beskriva tidigare under-

sökningar om utbildning för beteende i kritiska situationer.

I litteraturen kan man inte finna nå gra generella ansatser till beskrivning

och definition av en kritisk situation. Endast tvâ försök har gjorts att

analysera begreppen Emergency och Accident. Dessa två begrepp har

bl a följande gemensamt

0 de inträffar plötsligt och oväntat

0 de innebär hot om skada eller verklig skada

0 skadan förvärras snabbt.

Litteraturen om gruppstorlek och hjälparbeteende visar att om en person

blir 'vittne till en kritisk situation, så är sannolikheten för att han skall

ingripa större om han är ensam än om han är i sällskap med en eller flera

andra personer. Ju fler personer som är närvarande vid en kritisk

situation desto mindre är sannolikheten för att någon ingriper. Detta kan

bero på endera att individen inte uppfattar situationen som kritisk eller

att han inte anser att det är hans skyldighet att hjälpa till.

Vid de kritiska situationer som omfattar mycket stora grupper av

människor behandlas problematiken från samhällets och hjälporganisa-

tionernas insatser i hjälparbetet vid t ex' en naturkatastrof. -

De försök som gjorts att lära individen beteenden i kritiska situationer

kan indelas i tre grupper: simulatorträning, praktisk träning (i mer

realistiska miljöer) och teoretisk undervisning.

VTI MEDDELANDE 382



II

Man har dessvärre inte kunnat utvärdera något av dessa försök i faktiska,

kritiska situationer, vilket gör det svårt att avgöra vad som är att

föredra.

Mot denna bakgrund har dock försöken med praktisk träning i mer

realistiska miljöer (jämför simulatorförsök) visat sig ha relativt goda och

bestående effekter. Simulatorträningen kan vara viktig för att minska

reaktionstiderna vid beteenden i kritiska situationer. Den teoretiska

undervisningen har inte visat sig ha några större effekter på det faktiska

beteendet i kritiska situationer.

Ett försök att förklara människans beteende under stress görs i de

studier som handlar om arousal och motivation. Yerkes-Dodsons lag visar

att det för varje individ finns en Optimal nivå där han presterar som bäst.

Om arousal ökar över denna niVå sjunker prestationen.

I några undersökningar diskuteras den risk en person utsätts eller

utsätter sig för i kritiska eller farliga situationer. Motivationen kan till

viss del förklara en persons vilja att utsätta sig för risker. Möjligheten

att välja den risk man vill utsätta* sig för i en valsituation diskuteras

också i en sannolikhetsmodell.

Denna litteraturstudie har inte kunnat ge något generellt svar på frågan

om hur en utbildning för beteende i kritiska situationer skall se ut. Den

har inte heller kunnat visa någon modell som går att bygga vidare på för

fortsatt arbete. En teoretisk analys för att klara ut och definiera en

kritisk situation är därför nödvändig att göra tillsammans med försök att

utveckla metoder för utvärdering i faktiska, kritiska situationer.
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Education for behaviour in critical situations - A literature study

by Stina Järmark
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-582 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

This study intends to describe the literature on education for behaviour

in critical situations.

No real attempt has been made to describe or define the concept critical

situation from a general point of view. The concepts emergency and

accident are discussed in two studies. These two concepts have at least

the following in common:

0 they occur very suddenly and unexpectedly

l they imply a threat or real threat to the victim

0 the threat gets worse with time.

Studies of bystanders and their intervention in an emergency show that if

8 person is witnessing an emergency alone he is more likely to help the

victim than if he is accompanied by others. The more witnesses to an

emergency the less the probability that the victim gets some help.

Studies dealing with emergency situations where many people are

involved for example a disaster, investigate the society's intervention

and the actions of the helping organizations.

Studies about learning and training individuals to manage a critical

situation are of three kinds: training .in simulators, training in a

"realistic" environment and theoretical education.

Unfortunately, none of these studies is validated in a real critical

situation, whereas the training in realistic environment have proved to

be relatively efficient and have lasting effects.
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The studies about arousal and motivation try to explain the optimal level

of performance related to motivation. If motivation exceeds the optimal

level the performance decreases.

The risk a person is exposed or exposes himself to in a critical situation

is discussed in a probability model. A person's willingness to be exposed

to risks is partly explained by motivation.

The literature study has not given any general answer to the question of

how to form an education for critical situations. Furthermore, no model

has been shown facilitating the continued work. In order to handle and

define a critical situation, a theoretical analysis seems to be a necessary

measure in combination with attempts to develop methods for the

evaluation of actual, critical situations.
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l ' INLEDNING

' Denna studie syftar till att undersöka om det i litteraturen finns några

tidigare utförda undersökningar där man sökt utröna problematiken

"utbildning för beteende i kritiska situationer". Syftet är också att

beskriva vad dessa studier givit som resultat och att undersöka vad man i

litteraturen avser med en kritisk situation.

Litteratursökningen inleddes med att studera antalet artiklar med sök-

orden:

Risk, Conflict, Critical situations, Emergency situations, Accident

Avoidance, Education, Training, Learning, Behaviour och Reaction.

Sökorden kan återfinnas i titeln och/eller i abstract och/eller som ett s k

indexeringsord.

De databaser som användes var Psychinfo, ERIC, Medline I och II,

Dissertation Abstracts, IRRD och Sociological Abstracts.

Vissa sökord, t ex Risk och Conflict samt Education, Training, Learning,

Behaviour och Reaction gav ohanterliga mängder artiklar. Även om man

kombinerade dem med varandra blev antalen omkring 4 500 artiklar per

sökord.

För att begränsa mängden lade vi till Risk och Conflict ordet Situations.

Den tidigare sökprofilen dvs Critical Situations, Emergency Situations

and Accident Avoidance, behölls utan kombinationer, eftersom antalet

artiklar innehållande dessa ord var ganska eller mycket litet (se t ex

Accident Avoidance = 3 artiklar).

Detta innebär att samtliga artiklar med dessa sökord inkluderas dvs även

de som innehåller orden Education, Training, Learning etc.
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Sökprofilen fick nu följande utseende:

Risk situations

Conflict situations

Critical situations

Emergency situations

Accident Avoidance

Sökningen med denna profil gav totalt 860 artiklar. Vid genomgången av

dessa 860 fann vi 75 st vara avså stort intresse att hela artikeln gicks

igenom. Av dessa 75 artiklar kunde slutligen 36 sorteras ut.

Eftersom detta resultat tycktes ganska dåligt gjordes flera komplette-

rande sökningar. Den första med sökorden Arousal och/eller Retention

och Memory i kombination. Detta gav ytterligare 12 artiklar av intresse.

Därefter gjordes en sökning med orden Performance i kombination med

Stress och Education. Denna sökning gav inga ytterligare artiklar av

intresse. En sista sökning med kombinationen Performance, Stress och

Training kunde tyvärr inte heller bidra med något av intresse för

projektet.

Litteratursökningen har, mot bakgrund av projektets avgränsning, gjorts

bredare och mindre specifik för att inte gå miste om väsentlig, och till

projektet nära angränsande information.

Kritiska situationer betraktas i litteraturen från såväl teoretiska som

praktiska utgångspunkter. Ettflertal försök hargjorts för att studera

just själva metoderna för inlärning, men få har, naturligt nog kunnat

utvärdera effekterna av dessa metoder i en realistisk situation.

Den hittills genomgångna litteraturen ger således lite stöd för de

generella aspekter vi i projektet vill lägga på problemet.

Några referenser utgörs av träningsprogram eller kursmaterial avsedda

för mycket specifika situationer. Eftersom de i allmänhet saknar en

utvärdering är de därför av ringa pedagogiskt intresse för projektet.
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2 VAD KÄNNETECKNAR EN KRITISK SITUATIDN?

I ett försök att identifiera en kritisk situation (emergency) och dess

beståndsdelar lät Shotland och Huston (1979) femtio försökspersoner lista

händelser som de betraktade som kritiska. Dessa händelser klassificera-

des, i frekvensordning, i följande kategorier:

olyckor

o sjukdom och dödsfall av naturliga orsaker

0 naturkatastrofer

o vâldsbrott

o psykologiska och känslomässiga problem (självmord, nervsamman-

brott)

o politiska problem och kriser (överbefolkning, bensinransonering)

o vardagliga problem och kriser (komma för sent till ett möte)

0 diverse (elavbrott, ekonomisk kris)

Därefter fick 90 nya försökspersoner rangordna händelserna som

definitivt en nödsituation

troligen en nödsituation

tveksamt

troligen inte en nödsituation

U
'
I
-
D
K
N
N
l
-
J

definitivt inte en nödsituation
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Listan fick följande utseende efter försökspersonernas klassificering.

Klassificering av händelser

 

Händelse M SD Kategori

 

Definitivt en nödsituation

Skurit pulsådern, ymnig blödning 1.00 .00 Olycka
Hus i brand, människor ropar på hjälp 1.00 .00 Olycka
Förgiftat barn 1 .00 .00 Olycka
Barn svalt rakblad 1.00 .00 Olycka
Chockad person, liggande på marken 1.07 .25 Olycka
Hjärtattack 1.02 .15 Sjukdom
Flygplanskrasch,några ännu vid liv 1.02 .15 Olycka
Pågående våldtäkt 1 .09 . 36 Våldsakt
Bilolycka, förare orörlig på marken 1.09 .29 Olycka
Overdos av drog 1.09 .46 Olycka

Tveksamt*
Cancer, 3 mån att leva 2.60 1.35 Sjukdom
Person vilse i skogen ropar på hjälp 2.64 1.03 Diverse
Motorstopp vid vägkanten 2.72 .98 Vardagsproblem
Nödlandning av flygplan, passagerare

skakade men oskadda 2.78 1.08 ' Olycka
Brinnande löv, ingen tillsyn,

blåsig dag 2.81 .95 Olycka
Rockstjärna nära nedtrampad av fans 2.84 1.18 Diverse
Lätt berusad vän vill köra hem 2.84 1.18 Vardagsproblem
Mörkläggning i grannskapet 2.98 1.03 Diverse
Man på sin första träff med kvinna
han tycker om, utan pengar 3.07 1.08 Vardagsproblem
Vän säger han är olycklig och Psykologiska o
nedstämd 3.18 .92 känslom. prob.

Troligen inte en nödsituation
Bildörr slår sönder annan bils färg 3.75 1 .06 Vardagsproblem
Bil parkerad vid brandpost 3.98 .98 Vardagsproblem
Skrapat knä 4.05 .84 Vardagsproblem
Tiggande luffare 4.05 .99 Vardagsproblem
Bricka med hors d'oeuvres
välter på party 4.09 .91 Vardagsproblem

Barn håller andan i protest 4.18 .97 Vardagsproblem
Person förlorar krona i
telefonautomat 4.23 .94 Vardagsproblem
Katt sitter i träd 4.23 .73 Vardagsproblem
Någon har cigarr men ingen
tändsticka 4.87 .54 Vardagsproblem

 

* Medianer närmast 3

Figur 1 Klassifikation av händelser
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Det mest slående var att försökspersonerna tycktes vara så väl överens

om vilka händelser som var nödsituationer. Samtliga (1000/0; M21, SDzü)

var överens om att de fyra översta händelserna i listan 1 Figur 1 var

nödsituationer. I flera andra fall tycktes överensstämmelsen också vara

nära nog fullständig (se t ex Hjärtattack: M:1.02, SD=0.15).

Händelser, som betraktas som kritiska (emergencies) är sålunda i första

hand olyckshändelser. Akuta sjukdomstillstånd och Våldsbrott kan i vissa

fall också karakteriseras som kritiska situationer.

Det som skiljer en kritisk situation från andra situationer är enligt

Shotland och Huston att

0 den inträffar plötsligt och oväntat

0 den innebär hot om skada eller verklig skada för offret

o skadan förvärras snabbt

o offret är hjälplöst

0 det måste vara möjligt att ingripa effektivt.

För att en situation ska betecknas som kritisk måste flera av ovanstå-

ende faktorer ingå samtidigt.

Kay (1972) karakteriserar kritiska situationer på ett annat sätt. Han

talar om olyckor och betecknar dessa som brister i ett inlärt beteende.

Olyckor inträffar därför att man måste behandla alltför mycket informa-

tion under alltför kort tid. Man tvingas att byta ut ett väl organiserat,

effektivt, förprogrammerat beteende till ett reflexivt beteende. Försök

med piloter visar också samma resultat: det är mycket svårt att

"behandla" alltför mycket information på kort tid. Detta leder till att

man "tar en sak i taget" och integrerar inte informationen (Lucaccini,

1978).

3 GRUPPSTDRLEK OCH HJÄLPARBETEENDE

Att gruppstorleken påverkar hjälparbeteendet har påvisats i flera, nu-

mera klassiska försök av Darley och Latané (1968). I försöken varieras
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gruppstorleken och försöksbetingelserna så att försökspersonerna endera

kan kommunicera med varandra eller är isolerade i olika rum utan

kommunikationsmöjligheter och utan möjlighet att se vad de andra i

gruppen gör.

Försöken visar att ju större grupperna är desto mindre är sannolikheten

för att någon i gruppen ska ingripa i en kritisk situation. Gruppstorleken

påverkar också reaktionstiderna så att ju större grupperna är desto

längre tid dröjer det innan någon ingriper. Grofman (1974) visar i en

matematisk modell med utgångspunkt från dessa försök, att ju färre

synliga vittnen det finns till en kritisk situation desto större är sannolik-

heten för att offret ska få hjälp. Om vittnena är flera har de som bäst

lika stor sannolikhet för att hjälpa en nödställd som då vittnet är ensamt.

F'lera vittnen har således aldrig större sannolikhet för att ingripa än en

ensam person.

Närvaron av andra, passiva åskådare minskar sålunda sannolikheten för

att den enskilde ska uppfatta situationen som att just han behöver

ingripa.

Om kommunikation mellan vittnen är möjlig tycks vänner - till skillnad

från främlingar - samarbeta för att hjälpa till i en nödsituation. Rayko

(1977) har i sin undersökning också kommit fram till liknande resultat.

Han hänvisar till Latané och Darley (1970), som förklarar detta fenomen

utifrå n två "mekanismer":

l varje individ i gruppen kontrollerar gm_ och hur de andra reagerar för

att se hur de tolkat situationen (kritisk - icke-kritisk). Om de inte

tycks reagera tolkar man inte situationen som kritisk och reagerar

därför inte heller

2 även om den enskilde åskådaren uppfattar situationen som kritisk så

kan han låta bli att agera för att han anser att det är någon annans

skyldighet att hjälpa till.
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Att man kan påverka detta gruppstorleksfenomen visar Rayko genom att

ge försökspersonerna information om hur gruppstorleken påverkar sanno-

likheten för att en individ ska hjälpa till i en nödsituation. De personer

som fått denna information var snabbare att ingripa.

Flera förutsättningar (Rayko, 1977) krävs för att man som vittne till en

kritisk situation ska ingripa. Man ska

0 uppmärksamma händelsen

o tolka händelsen som en kritisk situation

i uppleva ett ansvar att agera

i besluta sig för ett relevant sätt att agera på

0 besluta hur man ska genomföra handlingen.

Enligt Rayko har sannolikheten för att ingripa och snabbheten i ingripan-

det inte befunnits ha samband med personvariabler av typ behov av

uppskattning, alienation eller liknande.

Till skillnad från t ex Darley och Latané, som menar att individen endera

tar avstånd från att hjälpa (om man är flera i en grupp) eller att

hjälparbeteendet ökas i en kritisk situation, finner Nelson (1977) en

kontinuitet i hjälparbeteendet. En person som hjälper till i vanliga fall - i

en icke-kritisk situation - hjälper också till i en kritisk situation.

Han finner också slående skillnader mellan hjälparen och icke-hjälparen i

icke-kritiska situationer och menar att det är en speciell typ av

människor som hjälper till i, alltifrån vardagliga situationer till kritiska

situationer. Dessa personer är desamma.

Nelsons uttaladen baseras på resultaten_ från en enkätundersökning som

vände sig till inVånarna i en katastrofdrabbad stad. För att mäta

,hjälparbeteendet i nödsituationer lät man försökspersonerna besvara

frågor om donationer till katastrofhjälpsfonder och frivilligt katastrof-

hjälpsarbete. Som mått på ett "vanligt" hjälparbeteende använde man

personernas "normala" bidrag till hjälporganisationer, deras frivilliga

deltagande i socialt hjälparbete och deras hjälparbeteende i vardagliga

situationer.
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4 AGERANDE I KDLLEKTIVA RISKSITUATIDNER

I undersökningar där mycket stora grupper av människor, hela samhällen,

är involverade i hjälparbetet, finner vi andra typer av problemställ-

ningar. Det gäller att planera och skapa en struktur för hur man ska gå

till väga. Man måste prioritera de olika ,målen för hjälparbetet, se till

tillgången av befintliga resurser och utveckla rutiner för hjälparbetet.

En situation blir kritisk när de normala förväntningarna faller samman

och människorna inte har några relevanta riktlinjer att följa, menar Lang

och Lang (1976). Närvaron av nyhet, utmattning, kris, valsituationer och

konkurrens eller kombinationer av dessa bidrar till en kritisk situation.

Individerna blir mer bundna av vad de känner och upplever för ögonblic-

ket.

Man skiljer mellan en nödsituation och de extraordinära omständigheter

som påskyndar eller förvärrar nödsituationen.Dessa ses som två succes-

siva sekvenser i en kedja av händelser. Den kumulerade effekten

påskyndar eller förvärrar nödsituationen. Förmågan att upptäcka de

förvärrade omständigheterna varierar med tiden, så att när man upp-

täcker att man befinner sig i en kritisk situation upphör man också med

de "förvärrande omständigheterna".

En nödsituation som är förorsakad av yttre omständigheter t ex en

översvämning eller jordbävning, kan förvärras genom ett ineffektivt

problemlösande. I andra fall kan en nödsituation vara en funktion av ett

destruktivt beteende t ex trafikbeteende.

Syrén (1983) beskriver olika tillvägagångssätt vid nödsituationer. Hur

olika organisationer agerar och fungerar både formellt och informellt vid

katastrofer dvs när en nödsituation inträffat, analyseras med hänsyn till

variationer i de krav som ställs på organisationen. Han gör ocksâ en

analys på olika nivåer av organisationens möjligheter att bemöta dessa

varierande krav, de erfarenheter man gjort och olika organisationers

förmåga att samordna den interna verksamheten. Författaren jämför

svenska och utländska organisationer i dessa avseenden.
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5.1

Iscoe (1977) visar hur man stegvis ska bete sig vid olika typer av olyckor

i en manual för daghemspersonal.

INLÄRNINGSFÖRSÖK

Under denna rubrik sammanfattas de studier där man försökt att mäta

inlärningseffekterna av en teoretiskt eller praktiskt inriktad undervisning

för att klara en kritisk situation. Metoderna varierar från försök med

kontrollerade betingelser till försök i realistiska situationer.

Simulatorförsök

 

Samstämmiga resultat från simulatorstudier och annan träning i artifi-

ciell miljö visar att dessa tekniker för träning i kritiska situationer är

tveksamma. Vare sig det gäller pilotutbildning (Lucaccini, 1978) eller

bilförarutbildning (se t ex Hatterick och Bathurst, 1976, Moon, 1973 eller

Baddeley, 1972) kan inte nuvarande tekniker erbjuda vare sig bredden

eller naturtroheten hos en realistisk situation. Det som saknas är

färdigheter i informationsinhämtning, val och tillämpning av olika stra-

tegier. Träningen kan vara bra för att minska reaktionstiderna, men att

erfarenheterna från realistiska situationer är viktigare visar flera försök

(Moon, 1973, Currie, 1975).

Att prestationerna i verkligheten oftast är mycket sämre än under

träning konstaterar Baddeley (1972). Han hänvisar till undersökningar

från bl a koreakriget där man funnit att soldaterna laddat om gevären

mer än 20 gånger utan att ha skjutit en enda gång. Också studier av

djuphavsdykare och fallskärmshoppare .visar samma tendens: prestatio-

nerna i verkligheten är mycket sämre' än under träning. Detta talar för

att träning för kritiska situationer kräver en utvärdering i termer av

faktiska situationer.

I ett försök med en datorsimulerad första-hjälpen-situation för medicine

studerande hade man lyckats integrera kunskaper och färdigheter på ett

mycket realistisk sätt. Studenterna arbetade under tidspress och fick

feed-back på sitt agerande genom en dator (Pryor and Racey, 1982).
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5.2 Försök med praktisk träning

 

Till *skillnad från simulatorförsöken har försök med träning i realistisk

miljö inte mött samma kritik, vilket skullekunna betyda att träning för

beteende i kritiska situationer kan vara effektiv om den utförs i en

nå gorlunda realistisk miljö.

Att det är möjligt att lära små barn (med medelåldern 5 år) att skilja en

nödsituation från en icke-nödsituation, att lämna korrekt information

och att kunna generalisera detta till en icke-tidigare tränad situation har

visats i undersökningar av Rosenbaum (1981) och Jones och Kazdin

(1979). Träningen bestod i vising av olika filmsekvenser, där hälften var

nödsituationer och övriga icke-nödsituationer. Försöksledaren visade

barnen hur de skulle agera vid nödsituationer respektive icke-nödsitua-

tioner och gav också barnen feed-back så att de hela tiden förbättrade

sin förmåga att skilja nödsituationer från icke-nödsituationer, att uppge

antalet skadade, att avgöra om det fanns behov av ambulans eller ej

samt att meddela telefonnummer och adress.

Att färdigheterna också var bestående visar en mätning tre månader

efter försöket.

Flera undersökningar i bl a USA och Canada (t ex Jonah et al, 1981,

Anderson et al, 1980) visar att elever, som klarar av ett test, MOST

(Motorcycle Dperator Skill Test, McPherson and McKnight, 1976), som

består av nio olika körövningar med stigande svärighetsgrad, har större

olycksbenägenhet (42%) än de elever som inte klarar provet.

Man antog att elever med höga testpoäng skulle ha mindre sannolikhet

för att råka ut för en olycka, dvs ju bättre man var på testet desto

mindre skulle risken vara för att man råkade ut för en olycka. I praktiken

visade det sig vara tvärtom. De elever som klarade provet bäst var också

de som råkade ut för de flesta olyckorna, när man efter ett år dels

intervjuade dem och dels undersökte den officiella olycksstatistiken.
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Förklaringen visade sig vara den att de elever som klarade provet också

_ var de som var yngst och de som hade de längsta körsträckorna. Denna

exponering ökade med Ökande svårighetsgrad på testet så att de som bäst

klarade av de svåraste momenten också var de som hade de flesta

olyckorna.

Även i Japan har man enligt Laurell och Lövsund (1983) funnit liknande

resultat, dvs att elever som bäst klarar proven är inblandade i de flesta

olyckorna. Körerfarenhet, ålder, utbildning och alkoholvanor betyder mer

för olycksfrekvensen än utbildningen.

Liknande resultat har framkommit vid en utvärdering av utbildningen för

ambulansförare (Eriksson, 1983). De grupper av manliga förare som inte

fått träning i kritiska situationer visar ett bättre resultat mätt i antal

olyckor. För kvinnor är det däremot tvärtom. De kvinnor som fått träna

har bättre resultat även om skillnaderna inte är signifikanta. Detta kan

endera bero på kvinnornas ökade insikt om svårigheterna att klara av en

kritisk situation, som i sin tur leder till ett mer trafiksäkert körsätt eller

att de efter träningen bättre klarar av en kritisk situation. Männen tycks

i stället få en övertro på sin egen förmåga att klara av en kritisk

situation.

Försök med teoretisk undervisning

 

Ett annat sätt att träna beteenden i kritiska situationer är att teoretiskt

undervisa försökspersonerna hur man ska bete sig. Långtidseffekterna av

denna typ av "träning" harstuderats av bl a Schuster (1978), som använde

ett programmerat inlärningsmaterial med varierande informationsmäng-

der varav en del med tester och feed-back för att lära nyblivna bilförare

tekniker för säkrare bilkörning.

De försökspersoner som fick feed-back uppvisade ett mindre antal

olyckor det första året efter träningen. Efter tre år fann man dock inga

skillnader i antalet olyckor mellan de som fått feed-back och de som inte

fått detta. Detta förklarades av att färdigheterna kan ha glömts bort

och/eller att de som ej fått feed-back lärde sig hur man ska undvika

olyckor.
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Grant (1977) försökte lära isolerade landsortsbor beteenden i kritiska

situationer under en teoretiskt inriktad kurs. Resultaten visar att kurs-

deltagarna efter kursen hade bättre faktakunskaper, men vid tillämpning

av dessa kunskaper i praktiken fann man inte några signifikanta skillna-

der mellan kursdeltagare och de som ej deltagit.

Alshammar (1979) har studerat den svenska civilförsvarsutbildningen och

funnit att eleverna på både kunskaps- och färdighetstesten presterar

bättre efter genomgången utbildning. Alehammar ifrågasätter dock ut-

bildningens effektivitet och mål då förhållandevis få (högst hälften),

trots förbättrade testresultat, kan genomföra t ex konstgjord andning

eller lägga tryckförband. Han frågar sig om inte alla borde kunna utföra *

dessa grundläggande uppgifter efter genomgången kurs.

5.4 Några aspekter på inlärningsförsöken

 

Frågan om träning för beteende i kritiska situationer kan generaliseras

aktualiseras av Lucaccini (1978) i en rapport om nödsituationer för

piloter. Han menar att den teoretiska bakgrunden i litteraturen är alltför

bristfällig för generaliseringar av detta slag. Han tar också upp frågan

om vilken grad av "utantillinlärning" respektive inlärning i beslutsfatt-

ande-träning som är önskvärd.

Currie (1975) diskuterar regelinlärning och menar att det finns viss risk

med att slaviskt följa regler. Det snabba beslutsfattandet i en kritisk

situation kräver en slags kognitiv repetition av en liknande situation eller

en förmåga att differentiera perceptuell information, som inte är vanligt

förekommande. Man kan ställas inför krav som är direkt motsatta till de

krav som tidigare ställts, vilket förorsakar en hög stressnivå och bryter

ned responsrepertoiren.

Slutsatserna från Curries försök, där försökspersonerna skulle byta ut en

"normal", invand respons mot en ny respons, blir att det är en viss fara

med "säkerhetsträning". Det finns tillfällen då en inlärd respons kan

förvärra en kritisk situation. Träning för kritiska situationer ska därför

inte enbart baseras på att lära sig att följa vissa regler. Inte heller ska
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man enbart ställa villkor för ett visst agerande. Man ska också lära sig

att successivt tolka och analysera den situation man befinner sig i för att

kunna utveckla en förmåga att perceptuellt avsöka och testa sina

iakttagelser i den kritiska situationen.

6 TEKNIKER FÖR ATT TRANA BETEENDEN I KRITISKA SITUATIONER

I litteraturen om träning för beteende i kritiska situationer finner'man

ett flertal undersökningar vars främsta syfte är att beskriva själva

teknikerna för träningen. Från projektets syfte torde kanske dessa

undersökningar vara av mindre intresse, men med hänsyn till mängden av

undersökningar som gjorts på detta område, förtjänar ändå några att

nämnas i korthet. Samtliga dessa undersökningar berör kritiska situatio-

ner i trafiken.

I dessa undersökningar diskuteras bl a val av responser och motorik i

termer av färdigheter i olika kritiska situationer för bilförare (Hatterick

och Bathurst, 1976) och traktorförare (Pattie, 1973). Barret och Alexanå '

der (1973) och Barret, Alexander och Forbes (1977) diskuterar metoder

för att mäta "bilkörningsförmågan" och metoder för att förbättra

beslutsfattandet genom träning. Den beslutsfattande förmågan är av

centralt värde för olycksbenägenheten, menar författarna. En för-

teckning över de viktigaste kategorierna av kritiska situationer i trafiken

finns också i referensen.

Laurell och Törnros (1982) har gjort ett försök med träning med feed-

back vid bromsning på halt underlag. De kommer bl a fram till att det

krävs fler tillfällen till övning än de cirka fyra gånger som ges vid

halkövningsbanorna.

Holografin som teknik för att träna bilförare i kritiska situationer har

utvärderats av Frey och Frey (1979) och befunnits vara "den enda metod

som kan simulera en realistisk kritisk situation utan att utgöra en fara

för försökspersonen".
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En förteckning över bilförares konfliktsituationer och olika tekniker för

att klara dessa har utvecklats av Drauss och Treat (1975). Slutsatserna

av deras undersökningar blir bl a att en av fem förare inte hinner

upptäcka den kritiska situationen i tid för att kunna gör en undan-

manöver.

Hörberg och Erikson (1980) har utvecklat en metod för att kunna studera

hur trafikanters visuella sökbeteende beror av trafikmiljön. De kom fram

till att fotgängare vid övergångsställen utan trafiksignaler rör mer på

huvudet, går saktare och minskar sin gånghastighet i högre grad än

fotgängare vid övergångsställen med trafiksignaler.

En matematisk modell av bilförarbeteende har utvecklats av Kroll och

Roland (1970) för att genom fordonsteknisk utveckling och väggeomet-

risk utformning kunna minimera riskerna för singelolyckor. Genom

kombinationer av förar- och fordonsresponser kan man experimentellt

simulera manövrer nära eller på gränsen till_ att föraren mister kontrol-

len över fordonet.

7 ARDUSAL, MDTIVATIDN OCH RISK

För Såväl den teoretiska analysen som den praktiska tillämpningen är

frågan om individens möjligheter att tillämpa ett tidigare inlärt betende

i en stressituation av stort intresse. Den litteratur, som erhölls med den

ursprungliga sökprofilen, kunde inte ge svar på den frågan. Som nämndes

tidigare under punkt 1 gjordes därför en kompletterande sökning, med

sökorden Arousal, Retention och Memory, för att undersöka vad som

gjorts på detta område.
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PRESTATION
A

 

> AROUSAL

 

Figur 2 Yerkes-Dodsons law

En mycket stark motivation eller stress har en desorganiserande effekt

på beteendet, medan en måttlig motivation underlättar prestationen.

Den optimala motivationen för inlärning avtar med ökningen av uppgif-

tens svårighetsgrad, dvs generellt underlättar motivationen inlärning och

prestation upp till en viss punkt, men den .exakta punkten bestäms av

uppgiftens natur. Ungefär så här kan man verbalt beskriva Yerkes-

Dodsons lag (Murray, 1964, Baddely, 1972 och Eysenck, 1976) om

förhållandet mellan motivation och prestation.

I en "farlig" eller kritisk situation ökar ofta arousalniVån över den

optimala. Detta påverkar uppmärksamheten så att den kraftigt begrän-

sas. Man utesluter all annan information än den man anser väsentlig.

Detta kan ibland medföra att även en för situationen relevant informa-

tion uteslutes (Murray, 1972).

Att unga bilförare inte uppfattar farorna i trafiken på samma sätt som

äldre och mer erfarna förare gör, förklaras dock av erfarenheten av

bilkörning. Soliday och Allen (1972) jämför i ett försök två grupper av

bilförare med olika lång körerfarenhet. Försökspersonerna ombeds att

under bilkörning, uppge vad de anser utgöra faror i trafiken. Resultaten

visar att bilförare med liten körerfarenhet i högre grad riktar uppmärk-
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samheten på stillastående objekt, medan förare med större erfarenhet

uppmärksammar rörliga objekt i lika stor utsträckning som stillastående.

Undersökningar av, förutom bilförare, bl a djuphavsdykare och fall-

skärmshoppare har visat att personer som har erfarenhet av "farliga"

situationer lär sig att hindra sin ängslan från att tränga fram i den

kritiska situationen och kan därför prestera bättre när det verkligen

behövs (se t ex Baddeley, 1972, Currie, 1975 och Barret och Thornton,

1968).

Vlek och Stallen (1980) talar också om en optimal arousalnivâ i riskfyllda

situationer. Ju närmare Optimum man kommer ju starkare blir den

motivation eller drive de kallar sensationssökande. Ångesten ökar med

ökad risk och när risken ökar mer än den optimala arousalnivån domine-

rar ångesten. De ursprungliga motiven förändras så att det sensations-

sökande beteendet blir ett undvikande-av-risk-beteende. Förmågan att

"arouse" eller "excite" är relaterad till ett risktagande beteende, menar

Knowles, Cutter, Walsh och Casey (1973). Önskan att närma sig eller ta

avstånd ifrån riskfyllda situationer kan spegla olika sätt att agera vid

olika arousalniVå er.

Vlek och Stallen (1980) presenterar en enkel beslutsmodell som kan

appliceras på riskfyllda situationer.

    

osäkerhefs- + -
fokfor C msn

D

vol-
sifuofion - 7

l __ _ ä / PlSk

kr 1' §§\ \
. 'P .. \\
\ \\1 _C_ (förlusfl)

vol Ã har en liknande
struktur

Figur 3 Beslutsmodell i riskfyllda situationer
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Valet står mellan möjlighet A och möjlighet Ä. A är en osäker, riskfylld

händelse som kan resultera i endera vinst eller förlust. Sannolikheten för

att få vinst, CJ", är p och sannolikheten för förlust, C", är 1-p. Med

utgångspunkt från en sannolikhetsmodell diskuterar Vlek och Stallen

olika sätt att definiera risk och vad det skulle betyda att ta risken(erna) i

t ex valet av alternativ A i figur 3.

Vlek och Stallen tar också upp Wildes teori om en konstant nivå för

acceptabel risk. Den försiktighet med vilken riskfyllda aktiviteter utförs

är direkt relaterad till graden av risk. Trafiksäkerhetsåtgärder, typ

bilbältesföreskrifter, kommer därför bara att ha en temporär effekt: när

folk märker att trafiken blivit säkrare kör de fortare och ökar ånyo

risknivå n.

Knowles m fl (1973) och Kay (1971) menar att vissa personer har större

olycksbenägenhet än andra. Detta beror på individuella olikheter. Inom

individen finns en benägenhet för ett visst beteende i riskfyllda situa-

tioner. Motivationen kan förklara en del av detta, dvs en persons vilja

eller ovilja att delta i riskfyllda aktiviteter. Risktagandet ses som en

tendens att närma sig eller undvika riskfyllda situationer.

Villigheten att utsätta sig för risk diskuteras också av Vlek och Stallen

(1980). Den representeras av valsituationen i figur 3. Flera faktorer

avgör vilken frihet individen har att välja den risk han utsätts för i en

valsituation.

Om t ex en riskfylld aktivitet är ofta förekommande och om samtidigt

"förlusten" är relativt liten är sannolikheten större för att man skall

riskera denna förlust än om aktiviteten i fråga är sällsynt förekommande

och förorsakar en större förlust.
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

8.1 Beskrivning och definition av kritiska situationer

 

Den beteckning som oftast används i litteraturen för att beskriva

kritiska situationer är Emergency. Termer som Accident eller Accident

Avoidance förekommer oftast i speciella exempel och är alls inte lika

vanliga. Beteckningen Critical Situations återfinns endast i en studie i

samband med kritiska situationer i trafiken.

Några försök att generellt definiera en kritisk situation har inte åter-

funnits i den hittills genomgångna litteraturen. De enda författare som

beskrivit och försökt analysera kritiska situationer är Shotland och

Huston (1979) och Kay (1972).

Shotland och Huston försöker besvara frågan "vad är nödsituationer"?

(emergencies). De finner bl a att nödsituationer är en undergrupp av

problemsituationer som oftast orsakas av olyckor samt att de flesta

människor är väl överens om vilka situationer som kan betecknas som

nödsituationer.

Nödsituationer skiljer sig från andra situationer enligt Shotland och

Huston, i det att de innebär ett hot om skada, som snabbt förvärras och

att det inte finns någon enkel lösning på problemet.

Kay (1972) frågar sig "vad är en olycka (accident)"? Han citerar andra

författares olika definitioner t ex "An accidents is an error with sad

consequences" och "An accident is an unplanned event in a chain of

planned or controlled events".

Kay menar att olyckor är så vanligt förekommande att vi alla känner till

någonting om dem. Han betraktar olyckor som "detta århundrades

vanligaste sjukdom". Märkligt nog, menar Kay, tycks vi ändå uppfatta

olyckor som någonting som berör andra men inte oss själva. Olyckor

i beror, enligt Kay, på att vi måste behandla alltför mycket information

under alltför kort tid. Skälet till att tiden är alltför kort är nästan alltid

att man måste byta ut en tidigare inlärd respons mot ett långsammare

Stimulus-response-beteende.
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Kay försöker inte själv definiera begreppet olyckor, men analyserar

istället hur ofta de uppstår och var i samhället de inträffar (i hemmet

eller i trafiken t ex).

Övriga författare tycks inte klargjort vad de egentligen avser med

emergency, accident eller dangerous eller critical situation. Man tar mer

eller mindre för givet vad de olika begreppen står för och utelämnar till

läsaren att avgöra vad som avses.

I de fall artikeln behandlar kritiska situationer i trafiken kan man dock

sluta sig till att författarna underförstått menar ett undvikande av en

olycka eller, mera konkret, att undvika att krocka med någon eller

något. I flera av dessa referenser talas också om Accident Avoidance,

men författarna definierar sålunda inte vidare vilken typ av"Accidents"

som GVSBS.

I de försök som gjorts med att lära barn ringa efter hjälp i en

nödsituation är man nödvändigtvis mer specifik. Här exemplifieras

begreppet Emergency med olika konkreta situationer t ex eldsväda eller

olycksfall.

I studier av gruppstorlek och hjälparbeteenden, där man undersökt om en

eller flera personer ingriper vid en nödsituation eller ej, talas oftast om

emergencies i termer av akuta sjukdomstillstånd, olyckor och eldsvådor.

De studier som berör kollektiva risksituationer avser med emergencies

naturkatastrofer och liknande händelser som berör stora grupper av

människor.

Ytterligare en tolkning av begreppet emergency kan vara en situation

som kräver ett första-hjälpen-agerande.

Gemensamt för alla dessa ovanstående begrepp för kritiska situationer

måste ändå vara några av depunkter som Shotland och Huston tar upp i

sin genomgång av begreppet emergency:
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0 de inträffar plötsligt och oväntat

0 det föreligger hot om skada eller verklig skada

i skadan förvärras snabbt.

8.2 Utredning av olika begrepp

 

Litteraturen innehåller några begrepp som här skall diskuteras för att

söka få en uppfattning om deras mångtydighet och innebörd.

Inte någonstans i den genomgångna litteraturen finner vi en ansats till

att göra en distinktion mellan den kritiska situation där en person

försöker rädda sig själv och den situation där en eller flera personer

försöker rädda en eller flera andra personer.

I det första fallet, som vi kan kalla självräddarens, finns ingen tvekan om

motivationen. Han vill till varje pris rädda sig själv.

Det andra fallet är däremot mera komplicerat. Den person som är vittne

till en kritisk situation - räddaren - står i en valsituation: att ingripa

eller ej. Han kanske riskerar sitt eget liv om han ingriper. Vilken

motivation krävs för detta? Vilken blir hans vinst eller fördel och vad

förlorar han på att ingripa?

Vi måste också skilja mellan den kritiska situation där individen har

möjlighet att klara av den kritiska situationen genom att agera på ett

eller annat sätt och den situation där inte några sådana möjligheter

finns. Inte heller denna problematik diskuteras i litteraturen.

Möjligheterna att "styra" eller agera i en kritisk situation avgörs i första

hand av den tid som individen har till sitt förfogande. Är denna tid lika

med noll finns inga som helst handlingsalternativ. Om det däremot finns

en viss tid till förfogande kanske det går att göra något för att avhjälpa

den kritiska situationen. Tiden från det man upptäckt att man befinner

sig i en kritisk situation fram till dess det inte längre finns några

handlingsalternativ är avgörande för om situationen skall definieras som
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kritisk eller ej. Avgörande är också tillgängligheten hos de handlings-

alternativ som situationen erbjuder.

Inte heller finner man i litteraturen några anspråk på att skilja mellan

att lära människor att undvika en kritisk situation och att lära dem att

 

agera riktigt när de väl hamnat i en kritisk situation. Skillnaderna beror

  

bl a av tillgången på de oues som talar om att man befinner sig i en

kritisk situation och den information eller kunskap som krävs för att

klara av respektive undvika den kritiska situationen.

8.3 Människans beteende i kritiska situationer

 

Litteraturen om hur gruppstorleken påverkar hjälparbeteendet är i

relation till Övriga delar av den genomgångna litteraturen ganska omfat-

tande. De numera klassiska försöken av Darley och Latané från 60-ooh

70-talen ligger till grund för flera senare Studier.

Genom dessa undersökningar har man bl a kommit fram till att en ensam

person, som är vittne till en kritisk situation, har större sannolikhet att

ingripa än om han är i sällskap av en eller flera andra personer. Ju fler

personer som bevittnar en kritisk situation desto mindre är sannolikheten

att någon ingriper. Detta kan tyckas paradoxalt, men det kan bl a

förklaras av att om inte någon i gruppen tar initiativet till att hjälpa, så

uppfattar inte grUppmedlemmarna situationen som kritisk. Eller också

anser inte någon i gruppen att det är hans ansvar eller skyldighet att

ingripa.

Man har (bl a Darley och Latané) studerat varför människor inte ingriper

i kritiska situationer, men man har inte kartlagt här de ingriper och

därmed vilka krav ingripandet ställer på dem och hur de svarar mot deras

krav.

Vidare finns det en ouppklarad motsättning i litteraturen beträffande

hjälparbeteendet; Darley och Latané som starkt framhåller Situations-

beroendet och Nelson som lika starkt framhåller hjälporienteringen som

ett "personlighetsdrag". Denna motsättning kan vara skenbar - betingad
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av olikheter i metodologi. Inget hindrar ju att människor varierar i

ingripandebenägenhet, men att ingripandet likväl regleras av Situations-

faktorer. (Man kan ju ha en stark, generell ingripandebenägenhet, men

den kan i ett aktuellt fall dämpas av situationsfaktorer).

Nelson (1977) kritiserar denna typ av undersökningar, t ex Darley och

Latané, och menar att det alls inte handlar om ett gruppstorleksfeno-

men. Han vill se problemet utifrån den enskilda individen och påstår att

det är en speciell typ av människor som a_ll_t_i_c_l_ hjälper till i alla

situationer, alltifrån kritiska till "vanliga", vardagliga situationer. Nelson

vänder sig mot Darley's och Latanés försök och menar att deras

försökspersoner är alltför godtrogna när de inte genomskådar vad försö-

ket egentligen går ut på.

Samma kritik skulle kunna riktas mot, och vara än mer berättigad i

Raykos (1977) försök. Hans försökspersoner ombads att delta i ett

experiment där uppgiften var att läsa in en text som senare skulle

framföras som ett tal och spelas in på video.

Texten varierades så att hälften av försökspersonerna fick en text som

handlade om hur människor fungerar i kritiska situationer (om fler

vittnen är närvarande innebär det att dessa är mindre villiga att hjälpa

en nödställd etc). Den andra gruppen försökspersoner fick nonsensinfor-

mation.

När försökspersonerna senare skulle framföra sina tal blev de, ensamma

eller i sällskap av andra, vittnen till en kritisk situation. Rayko drar från

resultaten av detta eXperiment slutsatserna att en person med relevant

information ingriper snabbare än personer som inte» fått denna informa-

tion. Försökspersonerna var alla psykologistuderande.

Relevansen i Nelsons (1977) försök om en kontinuitet i hjälparbeteendet

torde också kunna diskuteras. Hans försökspersoner besvarade en enkät

om hur de agerat vid en naturkastatof 8 månader tidigare: om de skänkt

pengar till nödhjälpsfonder eller lämnat annat material som hjälp till

nödställda bl a. Dessa data jämfördes med individens hjälpaktiviteter i

icke-nödsituationer.
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Självklart är människor olika disponerade för att hjälpa andra, men att

som Nelson helt förkasta individens påverkan av andra individer i en

grupp kan inte heller anses vara realistiskt. En individ agerar olika om

han är ensam eller ej. Samma individ som hjälper till när han är ensam

kan ocksâ vara passiv när han befinner sig i en grupp av andra. Denna typ

av information kan knappast framkomma ur svaren på en enkät.

Andra typer av beteenden återfinner vi i s k kollektiva risksituationer,

där den kritiska situationen omfattar stora grupper av människor. De få.

studier som gjorts på detta område ger ganska lite information och

varierar i karaktären från en första-hjälpen-manual för daghemspersonal

till studier av hur hela hjälporganisationer arbetar på ett samhälleligt

plan.

Gemensamt för dessa undersökningar är att de beskriver räddarens

situation även om räddaren i det ena fallet utgörs av en enda individ och

i det andra av en hel organisation.

Skillnader kan vara variationer i den tid som står till förfogande vid t ex

en naturkatastrof och en första-hjälpen-situation. I det första fallet kan

det handla om dagar eller till och med veckor, i det senare handlar det

oftast om minuter.

Problemen med att föra ut information och att organisera och administ-

rera hjälpaktioner blir av annan karaktär vid de kritiska situationer som

berör stora grupper av människor. Av organisationen krävs också en

flexibilitet, som är nödvändig för att inte förvärra den uppkomna

situationen.

Om man istället betraktar människans beteenden i stressituationer

hamnar man i en annan typ av studier. De utgår från självräddaren och

handlar om arousal och motivation.

Den inverterade U-kurvan, som också Yerkes-Dodsons lag kallas, visar

att det för varje individ finns en optimal arousalnivå vid vilken han

fungerar allra bäst. I kritiska situationer ökar ofta arousalnivån över den

optimala och individen presterar sämre. Detta förklaras av en alltför

stark motivation.
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Undersökningar av t ex Baddeley (1972) och Currie (1975) har visat att

individen kan lära sig att hålla arousal på en Optimal nivå i en kritisk

eller farlig situation. Dessa personer tränas i "farliga" situationer och

erfarenheten av den kritiska situationen har lärt dem att fungera

optimalt.

Andra studier (se t ex Moon, 1973 eller Luccacini, 1978 och Baddeley,

1972) visar på ett motsatt förhållande. Under träning i simulerade,

farliga miljöer, fungerar individen nära nog optimalt, men i den verkliga

situationen beter han sig mycket sämre.

I det första fallet, där individen fungerade Optimalt, sker träningen i

samma situation som den verkliga kritiska situationen. I det'andra fallet

 

sker träningen i en artificiell eller simulerad situation som skiljer sig

 

från den verkliga kritiska situationen. Detta förhållande har hittills inte

klargjorts i litteraturen.

Utbildning för beteende i kritiska situationer

 

Inte någonstans i litteraturen har man tidigare sökt sammanställa och

analysera dessa studier under en gemensam rubrik, för att kunna dra

generella slutsatser om hur en utbildning för ett beteende i kritiska

situationer skulle kunna. se ut. Man har sålunda tidigare enbart inriktat

sig på utbildning för beteenden i speciella kritiska situationer.

Utöver försök med att träna de rent tekniska färdigheterna för ett

beteende i kritiska situationer kan man i litteraturen urskilja tre olika

typer av ansatser till utbildning för beteende i kritiska situationer. Dessa

är simulatorförsök, försök med praktiskträning och försök med teoretisk

undervisning.

Som redan nämnts är litteraturen om utbildning för beteende i kritiska

situationer av ganska ringa omfattning. De få slutsatser som man

möjligen kan dra är att försöken med praktisk träning tycks ha relativt

goda och bestående effekter. Detta visar försök med att träna barn att

ringa efter hjälp i en nödsituation. Barnen kunde också generalisera sina
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kunskaper till nya, för dem tidigare obekanta situationer. Hur de

reagerade vid en verklig, kritisk situation är det däremot ingen som vet.

Samma sak gäller den simulatorträning som refereras till ovan. Den

saknar också utvärdering i verkliga, kritiska situationer.

Att undervisning och träning har en viss effekt på beteendet i den

kritiska situationen är väl sannolikt. Information eller kunskap bidrar ju i

viss mån till att minska ångesten och därmed ocksâ arousalnivån. Men

riktigt vilken effekt den har i en verklig kritisk situation är det ingen

som kunnat avgöra i dessa studier.

Enbart teoretisk undervisning för beteende i kritiska situationer har

tydligen inga större (signifikanta) effekter på den' praktiska färdigheten i

en kritisk situation. Flera studier visar detta. Inlärningen är självfallet

effektivare och har en mer bestående effekt om den samtidigt tillämpas

i sådana situationer, för vilka den är avsedd.

Vilken relevans har den genomgångna litteraturen för våra frågeställ-

ningar?

Projektet syftar till att komma fram till generella principer för att

utforma en utbildning för kritiska situationer.

Litteraturstudien har inte kunnat belysa några generella aspekter på ett

beteende i kritiska situatoner. Den har inte heller kunnat visa någon

modell, som går att bygga vidare på. Endast litteraturen om arousal och

motivation har från en teoretisk utgångspunkt berört det generella

problemet med individens agerande under tidspress (stress).

Distinktionen mellan vad som betecknas som en kritisk situation, med

avseende på den tid och de handlingsalternativ som står till förfogande

för individen, diskuteras inte i litteraturen.

Det görs inte heller någon skillnad mellan beteenden för att undvika

kritiska situationer och beteenden i en kritisk situation.
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Den kunskap som krävs för att klara av en kritisk situation belyses

endast i speciella, konkreta situationer och diskuteras inte ur någon

generell aspekt.

En fortsatt teoretisk analys av problemet för att klara ut och definiera

vad som avses med en kritisk situaton är därför nödvändig. Denna analys

bör också ske parallellt med empiriska försök med att utveckla metoder

för utvärdering av utbildning för beteende i faktiska, kritiska situationer.
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