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Abstract

Lotta Victor Tillberg 
A study on skills among healthcare workers

A STUDY ON SKILLS AMONG HEALTHCARE WORKERS investigates how healthcare 
workers use skills in diffi cult caring contexts, aiming to describe how practical 
knowledge is employed in decision making in occuring situations.

The dialogue seminar method, with it’s elements of reading and writing 
to explore practical knowledge, was used to gather information. Contributing 
healthcare workers represent a multiplicity of experiences and perspectives. 
Their narratives on caring dilemmas are presented and used as framework for 
the study.

The author creates an analogy between caring dilemmas and performing 
knowledge in professional art work. The narratives of the healthcare workers 
has been arranged in a documentary composition and on several occasion 
presented to a wider audience in order to make a reality-check on the study’s 
conclusions.

The study shows how terms from professional art work such as presence, 
interpretation and refl exive techniques are useful in understanding skills of 
healthcare workers. The investigation also points out problems related to the 
inability of healthcare organizations to comprehend and acknowledge the 
practical dimension of healthcare workers skills. 

The study has been carried out within the KTH Advanced Programme for 
Refl ective Practice presented at www.dialoger.se.

Key words: skills – expertise – healthcare workers – practical knowledge 
– experience knowledge – professional art work – performing knowledge 
– competence – dialogue seminar method – dilemmas– analogical thinking 
– quality methods
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»Det som avslöjar en fuga är det sätt som den börjar på: med en 
ensam stämma som utför temat. När den är klar inträder en andra 
stämma, antingen fyra tonsteg högre eller tre tonsteg lägre. Under 

tiden fortsätter den första stämman med ett ’mottema’ eller ’kontra-
subjekt’, ett sekundärt tema som valts för att ge rytmiska, harmo-

niska och melodiska kontraster till huvudtemat.«

Nils Kölare
citat ur mappen ricercar

Mapp med 4 seriegrafi er 1986
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Förord

Dialogseminariets forskningsmiljö och samarbetet med Kung-
liga Dramatiska Teatern har tillsammans med forskarutbild-
ningen i KTH Advanced Programme in Refl ective Practice 
varit ovärderliga arenor för mitt arbete med att utforska det 
praktiska kunnandes betydelse i vård och omsorgsarbete.

Min handledare professor Bo Göranzon  har varit en 
absolut förutsättning för detta arbete från dess början till 
slut. Bos enastående förmåga att skapa en kreativ atmosfär 
var han än befi nner sig har givit mitt arbete både riktning 
och innehåll. Bos sätt att arrangera forskarutbildning som 
en kollektiv mästare – lärlingmiljö, där emeriti är ett lika 
naturligt inslag som doktorander har varit särskilt betydel-
sefullt. Jag vill här särskilt tacka professor emeritus Gunnar 
Bergendal, vars engagemang i mitt arbete varit av stort 
värde.

Den i forskarskolan ständigt närvarande analogin till 
konstnärlig yrkesutövning har för mig personifi erats i min 
biträdande handledare Clas Pehrsson, professor vid Kungliga 
Musikhögskolan (KMH). Samarbetet med Clas har sträckt 
sig över sex år och har omfattat, förutom mitt avhandlings-
projekt, doktorandkursen Kunskapsutveckling inom konstnärlig 
praxis samt konstnärlig rådgivning i samband med drama-
tiseringen av avhandlingen. Clas närvaro i mitt arbete och 
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tillgången till hans omfattande erfarenheter efter mer än 40 
år som yrkesverksam musiker och lärare på KMH, har varit 
ovärderligt. 

Avhandlingen bygger till största delen på en fallstudie 
genomförd på uppdrag av dåvarande Landstingsförbundet 
under 2003 (numera Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL). Lotte Alsterdal , fi l. dr, numera verksam på Södertörns 
Högskola, Centrum för praktisk kunskap, tog initiativet till 
projektet och på SKL:s Arbetsgivarpolitiska avdelning såg 
Christina Norlin Mistander till att det blev möjligt att samla 
erfarna vårdarbetare från hela landet till skrivseminarier i 
Stockholm. Agneta Pettersson också på SKL, ordnade så att 
arbetet i projektet fl öt smidigt. Tolv erfarna vårdarbetare, 
från undersköterska till överläkare, åtog sig att samlas och 
däremellan skriva uppriktigt och refl ekterat om sin yrkes-
erfarenhet. Det har varit mer än ett sant nöje att få arbeta 
med er alla.

I mitten på nittiotalet arbetade jag som kvalitetschef och 
utbildningsansvarig inom äldreomsorgen. Jag sadlade om 
till forskarutbildning i början på 2000-talet men har behållit 
kontakten med vårdbiträden och arbetsledare på min tidiga-
re arbetsplats. Denna kontakt med en mycket konkret verk-
lighet väsensskild från den akademiska håller jag för ovär-
derlig. Tack till Lillemor för att du bjöd in mig och öppnade 
dörrar. Och tack alla ni vårdarbetare som varje gång vi möts 
får mig att känna mig som hemma: Pirkko, Gullvor, Inger, 
Anette, Thomas, Neda, Carmen, May, Maggan, Abraham 
med fl era, med fl era. 

I september 2004 arrangerade Ingenjörsvetenskaps aka-
demin en Konst och Vetenskapsfestival på Konserthuset i 
Stockholm. Bo, som visste att jag parallellt med fallstudiear-
betet höll på med ett fi lmprojekt i äldreomsorgen, föreslog 
att jag skulle gestalta mitt avhandlingsarbete i någon form av 
föreställning. »It was an offer you can’t refuse« och på detta 
sätt tillkom en dokumentär komposition, en föreställning 
baserad på avhandlingsmaterialet med titeln »Kan man lära 
sig människokännedom?« Dramatenskådespelaren Marie 
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Göranzon  tackade ja till rollen som verksamhetschef och 
Anna Pettersson, regissör och skådespelare gestaltade kvali-
tetsrevisorn. Jag har därefter haft förmånen att få samarbeta 
med Anna och Marie vid ytterligare tre uppsättningar av 
föreställningen. Ett stort tack till Marie och Anna för att ni 
givit liv, lust och temperament åt vårdarbetarnas och mina 
texter.

KTH Advanced Programme in Refl ective Practice är en 
forskarskola för människor med ett genuint intresse för den 
praktiska kunskapens betydelse i arbetslivet. Mina dokto-
randkollegor har lång erfarenhet av yrkesverksamhet från 
olika fält. Vårt gemensamma lustfyllda slit med att läsa 
klassiker och formulera oss kring historiska forskarkollegors 
arbeten har varit en oändligt värdefull inspirationskälla 
under resans gång. Särskilt min kollega Adrian Ratkić  s kol-
legiala stöd har varit viktigt. Under hela avhandlingsarbe-
tets gång har jag inspirerats av Maria Hammaréns  arbeten 
om yrkeskunnande, språk och praxis. I avhandlingsarbetets 
sista skälvande stunder har Marias kommentarer och förslag 
varit genuint välgörande. Tack, Maria för att du lånat mig 
din blick. Jag vill också tacka Lena Fritzén, docent i pedago-
gik vid Växjö Universitet, för konstruktiv kritik på mitt slut-
seminarium. Tack riktas också till professor Birger Ljung, 
ordförande vid mitt slutseminarium, för hans professionella 
sätt att leda kritiska samtal och för grundlig genomgång av 
mitt arbete. 

Den viktigaste personen för detta arbetes genomförande 
är min make Peter Tillberg, vars uppmuntran, stöd och väl-
görande kritik varit alldeles nödvändig. Tack också till min 
övriga familj som aldrig förvånats över mina vägval.

Detta avhandlingsarbete har möjliggjorts med stöd från 
Vetenskapsrådets Konstnärligt FoU.

Lotta Victor Tillberg 



Introduktion

När jag arbetade i vården under nittiotalet upplevde jag en 
djup klyfta mellan det offentliga samtalet om vården och den 
praktiska verkligheten. I det offentliga samtalet tecknades 
vården i termer av kris och katastrof. Det politiska debatt-
klimatet handlade om effektiviseringar och neddragningar. 
Vilka styrformer skulle garantera resultat och kvalitet i 
kölvattnet av allt knappare resurser? Vilka sjukdomar skulle 
prioriteras framför andra? Mediernas intresse för vårdskan-
daler och brister verkade aldrig ta slut. Med rubriker som 
»liggsår efter två veckor på vårdhem«, »skakande missför-
hållanden« och »vanvårdad till döds« uppmärksammades 
allmänheten på problemens omfattning. Forskningen om 
vård och omsorg hade ofta en problemorienterad inrikt-
ning och även den var till vissa delar katastrofbetonad. 
Äldreomsorgen liknades till exempel vid ett sjunkande skepp 
och de åtgärder som vidtogs för att förbättra verksamheten 
jämfördes vid att fl ytta blommor i baren hellre än att rädda 
de nödställda som var på väg att gå under med skeppet. 
Några goda exempel uppmärksammades sällan och positiva 
beskrivningar lyste för det mesta med sin frånvaro. 

De som själva arbetade i vården kom sällan till tals och 
om de gjorde det så var det i form av lösryckta citat, snabba 
svar på en plötsligt uppdykande fråga. Deras omständig heter 
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och vardagsdilemman beskrevs sällan varken i forskning 
eller offentligt samtal. Andra gjorde sig till deras talesmän, 
politiker, forskare och journalister höll i både pennan och 
mikrofonen. 

Jag gjorde ytterligare en observation. I den mån vårdarbe-
tare deltog i debatt och offentligt samtal, vad fi ck de uttala 
sig om? Skickliga vårdarbetares röster kom sällan fram, kan-
ske för att det som de har att berätta om inte låter sig for-
muleras i dräpande retorik eller klatschiga slogans. Och om 
deras röster hördes så handlade det inte om hur goda resul-
tat skapas, eller om hur yrkeskunnande i vården utvecklas. 
Istället ställdes de inför att reagera på förenklingar och naiva 
uppfattningar om vad vårdarbete innebär. Deras (och på den 
tiden också min) verklighet formulerades i det offentliga 
samtalet av andra.

Om jag i efterhand skall sätta en etikett på vad det 
här avhandlingsarbetet har handlat om så ligger begreppet 
motbilder nära tillhands. En motbild beskriver något som 
är annorlunda än den gängse vedertagna bilden. Den ger 
en annan horisont mot vilken det man vill veta mer om 
kan avteckna sig. I den här undersökningen får du möta 
vårdarbetare som inifrån vården, med egna ord, beskriver 
sitt arbete och sitt kunnande. Du kan själv ta ställning till 
vad de har att berätta om. Målsättningen har varit att med 
hjälp av berättelser om konkreta exempel från problema-
tiska vårdsituationer, beskriva vad yrkeskunnande i vård 
och omsorgsarbete på djupet innebär. På detta sätt, med en 
samling berättelser som får forma motbilder, har jag och de 
som skrivit om sina erfarenheter, velat breda ut och fördjupa 
perspektiven på vårdarbete. 

Introduktion





Var och en som så mycket försökt att skriva ett vykort vet 
– att skriva är att förminska det upplevda, 

att upphäva det självklara.

Bodil Malmsten





191. Inledning

1. Inledning

En väns pappa är allvarligt sjuk och har blivit intagen på 
sjukhus. Min vän berättar att han har två sjuksköterskor som 
turas om att ta hand om pappan. Med den ena sköterskan 
går det jättebra, säger min vän. »Hon verkar veta vad hon 
skall göra, hon känns trygg och jag ser att pappa slappnar av 
när hon är där. Men med den andra sköterskan känns det 
inte lika bra« säger vännen. »Hon oroar mer. Hon ger ett 
osäkert intryck och jag ser på pappa att han inte känner sig 
bekväm.«

När vi till vardags gör skillnad mellan en amatör eller 
yrkeskunnig utgår vi oftast från vår känsla av mötet med 
den ena eller andra. Vi förutsätter att den formella utbild-
ningen fi nns, att de tekniska färdigheterna, handgreppen, 
metoderna, sitter som de ska. Dessa faktorer är underord-
nade känslan du får i mötet. Om du blir kunnigt omhänder-
tagen av sjuksköterskan, läkaren eller vårdbiträdet känner 
du det direkt. Den du möter får dig att känna dig trygg och 
förvissad om att här fi nns adekvat hjälp att få. Motsatsen till 
den yrkeskunnige vårdarbetaren har du kanske tyvärr också 
stött på. Amatören är den som får dig att känna dig otrygg 
och ouppmärksammad. Dina frågor förblir obesvarade och 
mötet kom inte att handla om det du var bekymrad över. 

Vad är det som skapar den där positiva upplevelsen i 
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mötet med ett genuint skicklig yrkesutövare? En förklaring, 
hämtad från teatervärlden, kan vara att en sorts förbindelse 
er emellan uppstår. Det är något mellan dig och den du 
möter som slå an. Ni fi nner varandra och du känner dig för-
stådd i en sorts gemensam närvaro med den som skall hjälpa 
dig.1 Vad du vet om vederbörandes utbildningsbakgrund 
eller erfarenhet är just i det ögonblicket underordnat den ome-
delbara känsla du får för personens sätt att hantera situatio-
nen. Det handlar om ett yrkeskunnande som känns direkt. 
Men hur har det uppstått? Vad är det ett resultat av?

Det primära syftet med avhandlingen är att beskriva 
och problematisera vårdarbetarens yrkeskunnande samt att 
pröva om det bättre kan förstås med hjälp av analogier till 
konstnärliga verksamheter, främst scenkonst. Ett sekundärt 
syfte är att diskutera yrkeskunnandets villkor och förutsätt-
ningar i ett vidare organisatoriskt perspektiv. Studiens fokus 
är mötet mellan den som ger vård och den som tar emot. 
»Vårdarbetare« får här fungera som ett samlingsbegrepp 
och avser yrkeskategorier med människovårdande uppdrag. 
Jag använder begreppet i vid bemärkelse vilket betyder att 
även omsorgshandlingar och andra hjälpinsatser omfattas. 

I mitt perspektiv är alla vårdens yrkeskategorier – vårdbi-
träden, sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare med fl era 
lika nödvändiga och beroende av varandra. Var för sig är 
deras kunskap inte tillräcklig för att möta uppdragen i en 
människovårdande organisation. Vårdarbete är ett arbete 
som utförs kollektivt och i gemenskap. Gunnar Bergendal , 
som intresserat sig för yrkeskunnande i vården beskriver 
vårdarbete som en sorts ansvarighet inför det uppdrag man 
är ställd att utföra. »Det är det ansvariga handlandet och 
dess kunskap (vad Aristoteles  kallade fronesis) som binder 
dem samman, och som är vårdens hjärtpunkt. God vård 
förutsätter att de alla får komma till tals i en samverkan som 

1 Resonemanget har inspirerats av Agneta Pleijels  artikel »Det förvandlande 
ögonblicket – om den egendomliga kärnan av närvaro« i boken Teaterliv 
– utkast till en teaterkonst 2003.
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också innefattar patienterna, dem som vården till slut angår. 
Alla är deltagare i vårdens sak, och vården kräver utöver 
personalens sakkunskap (techne hos Aristoteles) praktiskt 
förnuft.«2

Denna avhandling heter Konsten att vårda.3 I Social styrel-
sens term bank defi nieras vård som »åtgärd som innefat-
tar ut  redning, behandling, rådgivning eller omvårdnad.«4 
Min användning av begreppet har dock snarare inspirerats 
av fornsvenskan där vård beskrivs i termer av att »ge akt 
på«. Att vårda, i fornsvenskan, beskrivs som att »ansvara 
för« eller »bry sig om«.5 Vård har i mitt arbete kommit att 
handla om en slags vaksamhet eller uppmärksamhet. I detta 
arbete har jag valt att inte göra någon skarp gränsdragning 
mellan begreppen »vård« och »omsorg« vilket jag åter-
kommer till.

Nationalencyklopedin beskriver ordet konst (eg. kunnande, 
färdighet) som en kulturyttring vars utförande kräver sär-
skild kunskap, och förmåga att bruka denna med personlig 
behärskning och individuell anpassning till situation och 
avsikter. Sjukvårdens konst, skriver Gunnar Bergendal , lig-
ger i att »se det oförutsedda sådant de möter det vardagliga 
och att handla så som ansvarigheten bjuder«.6 

Läsanvisning
I ett inledande kapitel kallat orientering och motiv beskrivs 
för läsaren vilka observationer som legat till grund för 
undersökningens genomförande. Kapitlet är också tänkt 

2 Bergendal  2003, s. 65.

3 Avhandlingen hette ursprungligen Vård som konst. Jag ändrade titeln efter-
som jag fann att många läsare associerade titeln till sådant som att det 
fi nns läkare som målar tavlor, att poesi, design och arkitektur används som 
behandlingsmetoder osv. Om detta handlar inte mitt arbete. 

4 Socialstyrelsens termbank är tillgänglig på nätet, se www.sos.se/term-
bank.

5 Hellqvist 1939, s. 1378–1379.

6 Bergendal  2003, s. 96.
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att ge läsaren en uppfattning om författarens intresseom-
råden och erfarenhetsbakgrund. I efterföljande kapitel om 
ut  gångspunkter beskrivs några grundläggande perspektiv 
som använts. Kapitlet syftar till att introducera läsaren om 
det kunskapsteoretiska landskap i vilken undersökningen 
utförts. I kapitlet därefter beskrivs metod och metodologiska 
ställningstaganden. Beskrivningar av de två fallstudier som 
avhandlingen bygger på återfi nns mer detaljerat i appendix. 
Efter metodkapitlet följer en kombinerad diskussion och 
resultatredovisning i de kapitel som heter analogier och 
grundkänningar. Efter övervägande har jag valt att bygga 
avhandlingstexten kring vårdarbetares egna praktiska exem-
pel och däremellan diskuterar jag dessa ur olika perspektiv. 
Eftersom ambitionen har varit att problematisera och ge 
perspektiv på yrkeskunnande (snarare än att presentera 
färdiga lösningar) har jag funnit att resultat och diskussion 
lämpligast presenteras tillsammans. 

Kapitlet med namnet analogier skildrar olika situationer i 
vårdarbetet där yrkeskunnande på ett eller annat sätt ställts 
på sin spets. Dessa belyses med analogier till konstnärlig 
yrkesutövning främst skådespelarkonst och musikalisk upp-
förandepraxis. Kapitlet som är avhandlingens mest omfat-
tande avser att visa på alternativa sätt att förstå och utveckla 
olika praktiska aspekter av vård och omsorgsarbete. I texten 
återges vårdarbetarnas exempel i riklig omfattning detta för 
att ge läsaren möjlighet att bilda sig en egen uppfattning 
om det empiriska underlag studien bygger på. I kapitlet 
grundkänningar problematiseras några ytterligare aspekter av 
yrkeskunnande i vården med hjälp av texter som beskriver 
vad jag har valt att kalla dysfunktionella praxisar. Här vidgas 
diskussionen till att även omfatta organisationsproblematik 
och kvalitetsutvecklingsarbete. 

Avslutningsvis sammanfattas arbetets resultat i två olika 
kapitel. Det första har formen av en dialog som komponerats 
av autentiskt material som tidigare behandlats av studien. 
Dialogen har under avhandlingsarbetet uppförts offentligt 
vid fyra tillfällen mellan 2004–2006. Vårdpersonal, besluts-
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fattare, forskare, anhörig- bransch- och fackliga organisatio-
ner har inbjudits att delta i samtal och reagera på dialogen. 
Inbjudningar och beskrivningar av dessa tillfällen återfi nns i 
bilagorna. Till sist följer en sammanfattande beskrivning av 
arbetets huvudsakliga slutsatser.

Orientering och motiv
Ett helt vanligt dygn i Sverige gör vi svenskar 70 000 besök 
hos läkare, 35 000 personer ligger inlagda på sjukhus, 3 000 
personer opereras för olika åkommor och 300 barn föds. 
50 personer med hjärtinfarkt tas omhand och ges akut hjälp. 
Under samma dygn används läkemedel för nästan 70 miljo-
ner kronor, 21 000 personer med missbruk får någon form 
av hjälp eller behandling och 6 400 blivande mammor och 
pappor besöker en mödravårdscentral. I äldreomsorgen får 
118 300 personer besök av hemtjänstpersonal och ytterligare 
120 900 personer bor på servicehus, sjukhem eller i korttids-
boende.7 Närapå en halv miljon människor arbetar i vård 
och omsorgsyrken i kommunal och landstingsfi nansierad 
verksamhet. Av dessa är 88 procent kvinnor.8 

År 2000 kostade denna verksamhet ca 282 miljarder kronor 
vilket motsvarar ungefär 765 miljoner kronor per dygn. Hälso- 
och sjukvården är tillsammans med socialtjänsten den största 
offentligt fi nansierade verksamheten i landet och sysselsätter 
14–15 procent av den yrkesverksamma befolkningen.9

I ett internationellt perspektiv är den svenska styrfor-
men ovanlig, dvs. att politiskt styrda landsting själva äger 
och driver sjukvården med mer eller mindre ensamrätt på 
hälso- och sjukvårdsverksamhet. Några exempel: I Holland 
ägs majoriteten av sjukhusen av stiftelser, i Tyskland är ca 
50 procent offentligt ägda medan ca 35 procent drivs av 
ickevinstdrivande frivilligorganisationer. I Norge har staten 

7 Socialstyrelsen  2002, s. 30. 

8 Källa: Statistiska Centralbyrån www.scb.se

9 Socialstyrelsen  2002 samt SCB.
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tagit tillbaka ansvaret för sjukvården från landstingen och 
istället omvandlat sjukhusen till statligt ägda bolag. 

I början av 1990-talet avstannade en sekellång och omfat-
tande expansion av svensk hälso- och sjukvård. Vi var inte 
längre bäst i världen. En kraftig konjunkturnedgång fi ck 
regeringen att dra åt handbromsen med åtföljande bespa-
ringar och krav på effektivare och billigare vård. 

Problemen hade börjat tidigare, under 1970-talet beskyll-
des vården för att vara omänsklig, teknikfi xerad och utan 
helhetssyn. Brist på infl ytande ökade krav på att demokra-
tisera vårdsektorn. På 1980-talet uppmärksammades istäl-
let styrproblematik där politiker och tjänstemän uttryckte 
frustration över att inte kunna styra verksamheten i önskad 
riktning.10 1990-talets stålbad innebar resursöverfl yttningar 
från sluten vård till öppenvård, patienterna skulle i första 
hand få sin hjälp på den lokala vårdcentralen. Medicinska 
och tekniska framsteg introducerades i ett rasande tempo, 
verkningslösa behandlingsmetoder skrotades och vårdti-
derna kortades. Ändå framstår svensk hälso- och sjukvård 
i medier och offentlig debatt som en verksamhet i ständig 
kris. 

Vad gör frågan om yrkeskunnande i vården angelägen? 
Jag har haft tre skäl som motiverat mig både under den tid 
jag själv varit praktiskt verksam i vården och den tid jag fors-
kat om vård och omsorgsarbete. Ett skäl handlar om resurser 
och hur de används. Den vård och omsorg som undersökning-
en behandlar fi nansieras med skattemedel och därmed fi nns 
all anledning att ifrågasätta om resurser används på bästa 
sätt. Ett andra skäl handlar om hur kvalitet i vården skapas och 
upplevs. Min utgångspunkt är att upplevelsen av kvalitet och 
vårdarbetarnas yrkeskunnande är nära förbundna men att 
det fi nns anledning att fördjupa sig i på vilket sätt. Ett tredje 
skäl har handlat om på vilket sätt kvalitetsmetoder används för 
att utveckla kvalitet och säkerställa upplevelsen av kvalitet 
i vården. 

10 Bejerot , Hasselbladh  2002, s. 59.
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För att ge undersökningen ett inledande sammanhang 
kommer dessa tre skäl nu närmare att beskrivas med hjälp av 
ytterligare några exempel hämtade från vård och äldreom-
sorg. Med ordvalet »motiverande skäl« och inte frågeställ-
ningar, är min ambition att teckna konturerna av det områ-
de inom vilket undersökningen företas. Denna utvikning är 
ett sätt att också inviga läsaren i min erfarenhetsbakgrund 
och position i forskningsarbetet. 

Om resurser och hur de används

Få saker är kanske så tacksamma att kritisera som resursbrist 
i vården. Den är något som angår oss alla och vem har inte 
en egen erfarenhet av stressad vårdpersonal, väntetider eller 
nedlagda vårdenheter? Men det fi nns fl er perspektiv. I en 
intervju i Göteborgs-Posten sa Eva Eriksson, då ordförande i 
Västra Götalands hälso- och sjukvårdsstyrelse: 

Vi kan inte skjuta in mer pengar nu, de skulle bara försvinna in i ett 
sjukt system. Vi är faktiskt skyldiga medborgarna att få ut mer av de 
pengar som redan fi nns i vården.11 

Detta är inte en uppfattning som lätt kan avfärdas som en 
hårt ekonomiskt trängd politikers syn på saken. Vårdarbetare 
har ofta själva erfarenheter av resursslöseri. När jag i slutet 
på åttiotalet arbetade som sjukvårdsbiträde på ett sjukhem 
minns jag att avdelningen under veckan bemannades med 
alldeles uppenbart för mycket personal. Det fanns, inte med 
bästa vilja i världen, arbetsuppgifter för oss alla. Men istället 
sparades personalkostnader in på helgerna. Samma arbete 
som femton personer förväntades klara av måndag till fre-
dag skulle tre personer klara på lördag – söndag. Det lät sig 
naturligtvis inte göras. Erfarenheter av ojämnt fördelade 
resurser eller ekonomiska »tokryck« som en undersköter-
ska kallade det, har varit en gemensam erfarenhet bland de 

11 Lövkvist  2003.
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vårdarbetare jag mött i arbetet med den här avhandlingen. 
Undersköterskan Alice minns från sin tid på gynonkolo-
gen:12

Om någon av våra patienter hamnade på intensivvårdsavdelningen, 
som är dyr vård, drog vi över budgeten. Men om någon dog gick vi på 
plus eftersom den som dog inte upptog några resurser.

I förlängningen av Alice uttalande ligger tanken att den 
önskvärda patienten, i ett strikt ekonomiskt perspektiv, 
är en död patient. Vårdvärlden är full av den här sortens 
berättelser om återkommande neddragningar och tillsynes 
absurda besparingsåtgärder. Monica, en barnsköterska med 
lång yrkeserfarenhet formulerade att »på 70–talet sparade vi 
genom att dela på tvättlappar, nu för tiden försvinner hela 
avdelningar«. När vårdarbetare berättar om neddragningar 
gör de det ofta som talesmän för de patienter som drabbas. 
Karin, en överläkare som deltog i samma samtal som Alice 
och Monica berättade att:

Vi har också fått höra att vi överproducerat. Hur skall man göra då 
frågar vi, för patienterna tar ju inte slut. Då säger de att det får bli 
köer istället. Det tycker jag är väldigt tufft att hantera. Man känner 
ett ansvar för grabben som man behandlat för Hodgkins. Det är svårt 
att säga till honom att vi ses i höst och så kan man inte leva upp till 
det fastän man vet att han behöver komma.

Jag värjde mig länge mot uttalanden av det här slaget kanske 
för att de uttryckte en hopplöshet som jag själv inte kunde 
(eller ville?) känna igen mig i. Med tiden har jag dock insett 
att det är svårt att gå förbi vårdarbetarnas känsla av att i 
praktiken motarbetas i sitt uppdrag att tillhandahålla god 
vård. 

12 Lena, Alice, Monica och Karin medverkar i en av fallstudierna som av -
handlingen bygger på. Landstingsprojektet presenteras närmare i kapitel 
Fallstudier – Landstingsprojektet.
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I en bemärkelse kan man lämna det därhän om de citat 
jag nyss hänvisat till är sanna eller falska, om det fi nns 
resurser eller inte. Jag noterar att dessa uttalanden före-
kommer och att de sannolikt präglar upplevelsen av vad 
som är möjligt och inte möjligt att åstadkomma i form av 
kvalitet på arbetsplatsen. Det är heller inte särskilt anmärk-
ningsvärt att politiker och vårdarbetare har olika bilder av 
hur resurser används eftersom de betraktar vården utifrån 
olika utsiktsplatser. Men inte heller inom vårdkollektivet 
är bilden entydig. Kanske är det sjukgymnasten Lena – som 
också har en bakgrund som arbetsledare – som formulerar 
ett framkomligt perspektiv:

Jag tycker man skall se det ur perspektivet skattebetalare. Jag efterly-
ser vårdarbetare som är skattebetalare. Som skattebetalare vill jag ha 
ett bra jobb gjort och jag vill inte att det skall slösas med skattepengar. 
/…/ Så borde man tänka på avdelningarna istället för att vänta på att 
pengarna skall trilla in.

Yrkeskunnande som känns

Jag talade inledningsvis om skillnaden mellan proffs och 
amatörer. I en bemärkelse kan man säga att detta är ett 
genomgående tema för hela avhandlingsarbetet vilket moti-
verar några ord om min syn på proffs (yrkeskunniga), ama-
törer och resurser. Det är skillnad på de resultat amatören 
och den yrkeskunnige åstadkommer. Den jag kallar amatör 
har ett begränsat kunnande och därmed en snävare hand-
lingsrepertoar än den jag kallar proffs. Den yrkeskunnige i 
min mening, är den som i kraft av sin yrkeskunskap behärs-
kar en mängd olika situationer. Den yrkeskunnige kan även 
under extraordinära omständigheter utföra sitt arbete effek-
tivt och med gott resultat. I detta perspektiv är graden av 
formell utbildning eller vilken befattning man har inte nöd-
vändigtvis direkt kopplade till vilket resultat man presterar. 
De två sjuksköterskorna som turas om att ta hand om min 
väns pappa har genomgått likvärdig specialistutbildning för 
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intensivvård, de är jämngamla och har ungefär lika många 
år i yrket. Men trots likheterna möter de situationen på 
radikalt olika sätt och den ena av dem lyckas betydligt bättre 
i sitt uppdrag. Den sköterska som skapat förtroende för sin 
person får pappan att slappna av och hon får därmed möj-
ligheten att komma honom kroppsligen nära i lugn och ro. 
Det betyder att hon på närmare håll har möjlighet att upp-
täcka och avläsa tecken på hans sjukdomstillstånd. Hennes 
kommunikation med pappan och de anhöriga är fri från 
tvivel och misstänksamhet och hon får eller skapar sig ett 
större handlingsutrymme. Den andra sköterskan lyckas inte 
skapa det förtroende som krävs för att komma nära. Pappan 
spänner sig och är avvisande vilket medför att hon har kor-
tare tid på sig att göra de kroppsliga momenten. Bristen på 
förtroende gör att den andra sjuksköterskan inte får alla de 
informationer som hon behöver, vare sig av pappan eller 
anhöriga. Utan att känna till mer detaljer i just fallet med 
min väns pappa kan man tänka sig konsekvenserna, kanske 
ökat lidande, kanske en förlängd vårdtid, kanske större risk 
för felbehandling. Alla dessa möjliga konsekvenser är kopp-
lade till hur sköterskan utför sitt arbete, till hennes förmåga 
att fullfölja sitt uppdrag i enlighet med den goda kvalitet 
som Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver.13

Kvalitet utan innehåll

När jag under 1990-talet arbetade som kvalitetschef i äld-
reomsorgen ville jag ta reda på vad kvalitet betydde för de 
pensionärer vi hade i uppdrag att hjälpa. Bakgrunden var att 
kommunen presenterat en stor enkätundersökning om upp-
levelsen av kvalitet bland brukarna. Vi fi ck veta att merpar-
ten av dem vi hjälpte var nöjda eller mycket nöjda med hjälp-
insatserna. Men fyra procent hade uppgivit missnöje och vi 

13 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 »Vård skall ges med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 
skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, samt 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.«
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ville ta reda på vari missnöjet bestod. Jag gjorde hembesök 
hos ett tjugotal pensionärer med varierande hjälpbehov och 
ställde bland annat frågan »vad är kvalitet för dig?« Ingen 
av dem jag träffade hade ett direkt svar. Kvalitetsbegreppet, 
såsom forskare, media, politiker eller andra beslutsfattare 
använde det, hade inte någon som helst aktualitet i varda-
gen. I pensionärernas vardag upptog begreppet »kvalitet« 
inte någon plats (däremot användes det ofta när man talade 
med deras anhöriga). När jag frågade pensionärerna om vad 
som var viktigt med den hjälp de fi ck var variationerna så 
stora att några generella slutsatser inte lät sig göras. Detta 
berodde naturligtvis på att deras livsomständigheter och 
preferenser var så olika. När det för den ena var viktigt att 
få sin tvätt tillbaka på utlovad tid var det för nästa person 
ovidkommande om tvätten tvättades alls. (Båda förväntad-
des dock på en femgradig skala betygssätta hur nöjda de var 
med hanteringen av tvätten i kommunens kvalitetsenkät.) 

När jag besökte Karl, en pensionär jag känt under många 
år, och frågade om han var nöjd med de hjälpinsatser han fi ck 
svarade han att nej, det var han inte. Eftersom jag via hans 
anhöriga visste att han var mer än nöjd med sitt vårdbiträde 
Johanna frågade jag vad som gjorde att han inte var tillfreds. 
Han svarade att hans Johanna hade varit borta en dag i förra 
veckan och att det drog ner betyget. Karl tyckte inte om att 
få sin hjälp av någon annan än Johanna, hur duktiga de än 
var. Det hjälpte inte att jag förklarade att Johanna hade varit 
på utbildning, en matlagningskurs, en dag i förra veckan. 
Argumentet att Johanna uteblev för att vidareutbilda sig, så 
att hon skulle kunna ge Karl ännu bättre hjälp, imponerade 
inte det minsta på Karl.

Den allmänna nöjdheten

Jag vill med ovanstående exempel problematisera sambandet 
mellan utförarens yrkeskunnande och mottagarens upple-
velse av kvalitet. Det som skiljer organisationer med män-
niskovårdande uppdrag från andra service och tjänsteverk-
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samheter, är att uppdraget emellanåt kräver hjälpinsatser 
som inte önskas eller efterfrågas. Att hjälpa någon som 
vill bli hjälpt, som kan kommunicera sina behov och sam-
verka i insatserna, är i sammanhanget förhållandevis enkelt. 
Ett yrkeskunnande visar sig tydligast i kniviga situationer. 
Vårdarbetaren skall kunna möta och ta hand om den som är 
i behov av vård men inte vill ta emot hjälp eller inte förstår 
sitt eget bästa. Vårdarbetaren måste kunna agera även när 
handlingsalternativen är osäkra och inte självklart leder till 
önskad förbättring. Hur kan man, under sådana här kom-
plicerade och föränderliga omständigheter, säga något om 
insatsens kvalitet?

I kvalitetsredovisningar är det vanligt att, i en tjänste-
forskningstradition sätta kundens upplevelse av kvalitet i 
centrum. Nöjdhet blir mätvärde. »Nio av tio ger sjukvården 
godkänt betyg« och »den allmänna nöjdheten« i äldre-
omsorgen ligger mellan 80–100 procent rapporteras till 
exempel av Socialdepartementet i »Hur står det till med 
hälso– och sjukvården och äldreomsorgen?«14 Vad jag här 
vill peka på är oförmågan hos övergripande kvalitetssystem 
att fånga de aspekter av yrkeskunnande som skapar kvali-
tet. En utförligare diskussion om detta återfi nns i kapitlet 
Grundkänningar.15

Under samma tid som jag gjorde pensionärsintervju-
erna uppmärksammade media fl era vårdskandaler inom äld-
reomsorgen. Och snart kom krav på kvalitetssystem vars 
införlivande i verksamheterna skulle garantera vård och 
omsorg av god kvalitet. I ett av de kvalitetsprojekt som vi 
genomförde skulle varje enhet själv beskriva för sin upp-
dragsgivare (kommunen) vilka mått och steg man vidtagit 
för att säkerställa verksamhetens kvalitetsarbete. Vi skulle i 
skrift redovisa våra processer, våra åtaganden och kvalitets-

14 DS 2002:23

15 För en översikt av vilka kvalitetssystem och metoder som används i hälso- och 
sjuk vården samt äldreomsorg se t. ex. Erlingsdottír  1999, Socialdepartement 
2002:23, Bejerot , Hasselbladh  2002, Socialstyrelsen  2003b. 
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garantier. Vilka resultat vi presterade i form av nöjda kunder 
var överordnat andra faktorer.16 I samband med detta kom 
jag att uppehålla mig kring frågan hur kunniga vårdbiträ-
den gör när de första gången möter en ny hjälptagare. Vi 
identifi erade detta första möte som av stor betydelse för 
»kvalitetsutfallet«. Om det första mötet upplevs positivt 
och skapar förtroende har man lagt grunden till ett gott 
framtida samarbete. Misslyckas det första mötet får man 
lägga mycket tid på att reda ut missförstånd och grunden 
för samarbete är bräckligare – på kvalitetsspråk brukar det 
kallas att göra rätt från början. 

På arbetsplatsen fanns fl era vårdbiträden som framgångs-
rikt kunde hantera de mest problematiska situationer. Hopp-
lösa fall och kniviga ärenden som andra vårdbiträden miss-
lyckades med kunde dessa till synes enkelt lösa. Dessa skulle 
få dela med sig av sitt kunnande. Min avsikt var att genom 
att tala och arbeta med dessa »proffs« skulle vi sedan kunna 
formulera en liten en handbok i hur man genomför ett för-
sta möte. Den skulle sedan användas både i utbildningen av 
de nyanställda och i uppföljningen av kvalitetsarbetet. Jag 
hade till exempel en idé om att man vid ett första möte alltid 
bör hälsa och presentera sig genom att ta i hand på den man 
besökte. Min bild var att den äldre generationen uppskat-
tade ett formellt hälsande och det skulle ge ett rekorderligt 
intryck. 

– Gör ni alltid så, frågade jag Inger, Pirkko och Gullvor. 
– Nja, oftast, svarade de, men alla kan man inte ta i hand. 

Jag frågade när de inte hälsade med att ta i hand. – Det är 
svårt att beskriva, sa Inger och förklarade att det var något 
man bedömde från gång till gång. 

– Men hur vet ni om man inte skall ta i hand, frågade jag 
och tänkte att jag i alla fall skulle kunna beskriva hur undan-
tagssituationerna såg ut. 

– Det vet man inte i förväg, svarade Pirkko. 

16 Vi arbetade med Stockholms stads utmärkelse för god kvalitet som 1999 
byggde på SIQ kvalitetsutmärkelse.
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– Man känner det när man står där, sa Gullvor. 
– Man ser på ögon eller kroppsspråk om det är läge att ta 

i hand, sa Inger. Därefter utbröt en lång diskussion om hur 
man i alla fall inte skulle hälsa. 

Det yrkeskunnande Inger, Pirkko och Gullvor demon-
strerade i sin praktiska gärning var i realiteten arbetsplatsens 
kvalitetsgaranti. Deras handlande var grundat i erfarenhet 
och djup förtrogenhet – inte på policys, ledord eller kvali-
tetskriterier. Det var deras dagliga arbetsinsatser som skapa-
de god kvalitet. Men de kvalitetssystem som vi hade till för-
fogande uppmärksammade inte det yrkeskunnande som var 
avgörande för verksamhetens resultat.17 Kvalitetssystemet 
vi arbetade med fokuserade på det man kan ordna i för-
väg (arbetsmaterial, information, utbildning, rekrytering 
m.m.) eller refl ektera över efteråt (hur nöjda var kunderna). 
Den kunskap som här och nu-situationen kräver, ett praktiskt 
erfarenhetsgrundat kunnande, tog systemet ingen hänsyn 
till. Det kunnande som var av avgörande betydelse för 
verksamhetens resultat lät sig inte beskrivas i kvalitets-
språkets termer. En möjlig förklaring är att kvalitetssyste-
mets (inbyggda och oftast outtalade) kunskapssyn bygger på 
andra förutsättningar än de som är vårdarbetets.

Dialogseminariets forskningsmiljö
Detta avhandlingsarbete har genomförts i dialogseminariets 
forskningsmiljö som omfattar tre nära förbundna verksam-
heter: Dialogseminariet på Dramaten, forskning och forskar-
utbildning vid avdelningen för yrkeskunnande och teknologi 
på Kungliga Tekniska Högskolan samt tidskriften Dialoger. 

KTH Advanced Programme in Refl ective Practice

Yrkeskunnande och teknologi inrättades som forskarutbild-
ningsämne 1995 på KTH:s Institution för industriell ekonomi 

17 Jag syftar på tidigare nämnda kvalitetssystem. Se www.siq.se.
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och organisation (IndEk). Ursprunget till forskningsområdet 
yrkeskunnande och teknologi och dess forskarutbildning 
Advanced Programme in Refl ective Practice kan spåras till fallstu-
dier genomförda i slutet av 70-talet med fokus på införandet 
av expertsystem i arbetslivet. Inledningsvis riktades intresset 
mot datoriseringens effekter på yrkeskunnande.18 I dessa fall-
studier fångades forskarnas intresse av två observationer. Den 
första gällde yrkeskunnandets natur. Det tekniska stödet som 
datoriseringen skulle bidra med visade sig ha negativa bief-
fekter. I försöken att överföra yrkesverksammas kunnande 
till datorer visade det sig efter en tid att viktiga men svårbe-
skrivbara delar av yrkeskunnandet förlorades. Handläggare 
på Försäkringskassan, som en av studierna gällde, blev mer 
osäkra i sina beslut och upplevde att de fi ck svårare och svå-
rare att motivera besluten inför dem som besluten gällde.19 
Skogsmästarna i en annan studie ville inte använda den nya 
tekniken med argumentet att det skulle utarma det praktiska 
och förnuftsmässiga kunnandet.20 Det blev uppenbart att 
vissa aspekter på yrkeskunnande inte lät sig fångas i expert-
systemen, de kunde till och med gå förlorade. 

 Den andra observationen gällde begränsningar i forsk-
ningsmetoder. Det visade sig att direkt utfrågning av infor-
manter inte var en framkomlig väg för att skapa bättre 
beskrivningar och förståelse av yrkeskunnande. Intervjuer 
och enkäter skrapade bara på ytan och kom inte åt yrkes-
kunnandets djupare dimensioner. Forskarna tolkade dessa 
observationer i termer av anomalier i ett systemteoretiskt 
paradigm.21 Som ett svar på dessa anomalier började ett 
kunskapsteoretiskt forskningsfält utvecklas där språkfi lo-
sofi , idéhistoria, litteratur, teater och analogier mellan olika 
yrkesområden användes för att närma sig yrkeskunnandets 
»tystare« inslag. Bo Göranzons  avhandling Det praktiska intel-

18 För en detaljerad beskrivning se Göranzon , 1990, Ratkic  2002, 2006.

19 Josefson , 1985.

20 Göranzon  1990, s. 52.

21 Kuhn  [1962] 1970.
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lektet 1991 följt av Maja-Lisa Perbys  Konsten att bemästra en pro-
cess 1995 tillämpar dessa utgångspunkter. Maria Hammaréns  
avhandling Ledtråd i förvandling – om att skapa en refl ekterande 
process 1999 beskriver forskningsområdets metodutveckling, 
ett arbete som vidareutvecklas i Adrian Ratkić   avhandling 
Dialogseminariets forskningsmiljö som utkom 2005.

Dialogseminariet på Dramaten

Dialogseminariet på Dramaten startades 1986 som en expe-
rimentscen för möten mellan konst och vetenskap av Bo 
Göranzon  (då matematiker och arbetslivsforskare), Pehr 
Sällström  (fysiker och författare) och Magnus Florin  (då 
dramaturg på Dramaten). Syftet med seminariet var att 
undersöka och fördjupa innebörden i begreppet dialog och 
att utforska på vilket sätt konst och konstnärliga gestaltningar 
kunde bidra med kunskap på områden där traditionell veten-
skap inte räckte till. Seminarierna uppmärksammade för-
bindelser mellan arbete, språk, kultur och kunskap. När Bo 
Göranzon beskriver bakgrunden till Dialogseminariet gör 
han det med hjälp av ett citat från Witold Gombrowicz:

Jag börjar undra om jag är alls. Det kan verka som om jag är det här 
som känner och tänker och beslutar … men i själva verket är det 
ingenting som blir beslutat i mig, det beslutas mellan… mellan oss. 
Mellan oss uppstår krafter, förtrollningar, impulser, gudar som kastar 
oss om varann som halmstrån … vi rullar bara vidare.

Göranzon  fortsätter:

Detta är ett citat ur Witold Gombrowicz Vigseln som hade premiär på 
Dramaten i december 1966 i regi av Alf Sjöberg . När jag såg pjäsen var 
jag tjugofem år och arbetade som matematiker för att utveckla model-
ler inom beslutsteorin. /…/ Det var nog så att jag hos Gombrowicz 
upptäckte något totalt oförenligt med min kunskapsteori som till-
lämpad matematiker.22

22 Göranzon  2005, s. 17.
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I sin avhandling om Dialogseminariets forskningsmiljö be -
skriver Adrian Ratkić   hur Göranzon  inspirerad av Sjöberg  
upptäckte »möjligheten till resonemang som kan drivas 
genom analogier mellan tillsynes oförenliga områden« som 
till exempel matematik och litteratur. Så väcktes ett intresse 
för mänskligt kunnande som inte fi ck plats i teoretiska eller 
matematiska modeller.23 

Under seminarieseriens nu tjugoåriga historia har Dia -
logseminariet utvecklats i nära anknytning till forsknings-
området yrkeskunnande och teknologi. Idag kallas Dialog-
seminariet för ett »laboratorium« för analogiskt tänkande 
och har ett mer uttalat intresse för att fånga och behandla 
olika aspekter av yrkeskunnandets komplexitet. Det är ing-
en slump att Dialogseminariet under sin tjugoåriga historia 
varit en teater (Kungliga Dramatiska Teatern) trogen som 
plats för sin verksamhet. Göranzon  beskriver valet av plats 
som mycket medvetet där »det fi nns en särskild poäng i att 
detta forum för studier av kunnandet och vetandet håller till 
på en teater, där just praktiken, erfarenheten och tradering-
en av kunskap från generation till generation är så central 
och påtaglig«.24 Erland Josephson  beskriver teatern som ett 
»viste för förgångna och levande röster« och berättar om 
följande episod från sin tid som teaterchef på Dramaten:

När några teknikstuderande i början på 1970-talet begärde att få följa 
arbetet på Dramaten, trodde alla att de var ute efter att påvisa hur 
irrationellt, slösaktigt och oplanerat teatern arbetade. 

Så var det nu inte alls. De var istället nyfi kna på hur man på så 
kort tid kunde åstadkomma en så otroligt komplicerad produkt som 
en teaterföreställning. Där hade tekniker, samhällsplanerare, rationa-
liseringsexperter, programmerare, tidtabellsförfattare, rymdcentrals-
föreståndare, postgeneraler och annat förvirrat och oprecist folk myck-
et att lära. En oerhörd mängd av mänskliga, tekniska och konstnärliga 
komponenter kunde i teatern på några korta veckor bringas i skön 
samklang, utan att man använde rutsystem, nätverk, blädderblock och 
sofi stikerade målsättningsdiskussioner.

23 Ratkic  2005, s. 102.

24 Göranzon  2005, s. 25.
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På frågan om hur detta kunde komma sig hade teaterchefen inget 
svar. Möjligen, sa han, kunde det bero på tusenåriga erfarenheter, en 
lagrad och förmedlad kunskap, därtill ofta erövrad i smärtsam glädje, 
aktiv förtvivlan och lika aktiv entusiasm.25

Vid ett av mina första besök på Dialogseminariet iscensatte 
regissören Karl Dunér en fi losofi sk dialog Bortom all visshet 
författad av Bo Göranzon  och Anders Karlqvist. Dialogen 
skildrar ett möte mellan matematikern Allan Turing och 
fi losofen Ludwig Wittgenstein  och bygger på autentiskt 
material av Wittgenstein och Turing.26 Seminariet hölls på 
Målarsalens scen. Jag minns att jag fastnade för ett avsnitt i 
dialogen där Wittgenstein, gestaltad av Margaretha Krook i 
en av hennes sista framträdanden, säger till Turing:

Tänka sig att folk idag tror att vetenskapsmännen fi nns till för att 
undervisa dem, författare och musiker och så vidare för att underhålla 
dem. Att dessa senare skulle ha något att lära ut faller dem inte in! 
/…/ Man måste ge en förklaring som accepteras. Precis som i konsten 
eller musiken. Vi ser samband som inte var uppenbara för oss förut, 
vi ser vad som är vackert, vad som är gripande och så vidare. Det är 
hela poängen.27

Något i det här citatet fångade mitt intresse. Djupt involve-
rad i äldreomsorgspraktiken som jag då var, upplevde jag att 
rapporter och vetenskapliga beskrivningar av äldreomsorgs-
arbete, av både mig själv och andra, hade svårt att fånga 
arbetets egentliga innehåll. Eller kanske rättare sagt, de svar 
och lösningar som vetenskapen hade att erbjuda hade ing-
en större relevans i praktiken. Genom Dialogseminarierna 
mötte jag vad jag uppfattade som alternativa sätt, både till 
form och innehåll, att förstå och utveckla den praktik jag 
var verksam i. 

25 Josephson , 2002.

26 Dialogen Bortom all visshet av Bo Göranzon  och Anders Karlqvist, återfi nns 
i Göranzon 2001, s. 92–119. Dialogen gestaltar distinktionen mellan 
design av tekniska lösningar och användningen av nya tekniska verktyg 
inom en yrkespraxis.

27 Ibid..
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Tre internationella konferenser har arrangerats i Dialog-
seminariets regi. 1988: Culture, Language and Artifi cial Intelli-
gence, 1993: Skill and Technology – on Diderot , Education and 
the Third Culture och 1998: Philosophical Dialogues – Dialogues 
on performing knowledge. Konferenserna har fungerat som en 
mötesplats för det som kallas den tredje kulturen, där natur-
vetare och humanister kommer samman i en gemensam 
ansträngning att fi nna de mänskliga kunskapsformernas 
beröringspunkter och utvecklingsmöjligheter.28

Tidskriften Dialoger

Tidskriften Dialoger dokumenterar (och inspirerar) Dialog-
seminarierna på Dramaten och har sedan 1985 utkommit 
med ett åttiotal nummer. 1996 utsågs tidskriften till årets 
kulturtidskrift med motiveringen att »tidskriften Dialoger 
har skapat ett forum, där nutidens väsentliga idéströmning-
ar inom konst och vetenskap kan möta det ständigt aktuella 
i ett fruktbärande samtal, fördomsfritt och oförbehållsamt. 
Tidskriften har därutöver genom seminarier vidgat sig och 
åstadkommit en miljö, där refl exionen tar gestalt i de mång-
as offentliga samtal.«

En uppräkning av (några) medverkande författare visar 
vidden av det tankestoff som genom åren publicerats. 

Martin Buber, Allan Janik , Horace Engdahl, Michail Bachtin, Gunnar 
Bergendal , George Henrik von Wright , Bengt Molander , Jean Le 
Rond d’Alembert, Ludwig Wittgenstein , Katarina Frostenson, Magnus 
Florin , Harry Martinsson, Lars Hertzberg, Peter Gullers, Pehr 
Sällström , Michel de Montaigne, Stephen Toulmin, Willy Kyrklund, 
Lars Gyllensten, Jean Starobinski, Johan Asplund , Octavio Paz, 
Bo Göranzon , Jan Stolpe, Hans Ruin, Agneta Pleijel , Dag Prawitz, 
Maria Hammarén , Stig Nystrand, Peter Hughes, Birgitta Trotzig, 
Italo Calvino, Oscar Wilde, Kjell S. Johannessen , Bodil Malmsten, 
Jan Unenge, Miroslav Holub, Richard Ennals, Lars Löfgren, Denis 
Diderot , Ingela Josefson , Einar Már Gudmundsson, Jurij Lothman, 
Anders Karlqvist, Wislawa Szymborska, Lev Rubinstein, Maja-Lisa 

28 För utförligare beskrivning se Ratkic  2001.
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Perby , Lars Gårding, Ulla von Essen, Leif Janzon, Per-Axel Branner, 
Marta C Nussbaum, Platon , Karl Dunér, Christer Hoberg, Tore 
Nordenstam , Erik Lindegren, Dag Hammarskjöld, Lewis Carroll, 
Katja Grillner, John Monk , Horatius, Clas Pehrsson , Leif Zern, Iréne 
Matthis, Ulf Olsson, Meta Ottosson, Svante Nordin, Marie Louise 
Ramnefalk, Witold Gombrowicz, Alan Turing, Walter Methlagl, 
Jan Bärmark, Lars Gustafsson, Salman Rushdie, Ulf Linde, Hans 
Alfredson, Göran Sonnevi, M A Numminen, Nils Kölare med fl era.29

I tidskriften Dialoger möts fi losofer, matematiker, konstnä-
rer, författare med fl era. Med rubriker som dialogens väsen, 
tyst kunskap, översättning, skådespelarkonst och yrkeskun-
nande kom jag via tidskriften i kontakt med tankar om kun-
nande, konst och vetenskap som jag är säker på att jag inte 
närmat mig om det inte vore för tidskriftens form. När jag 
började läsa en artikel kring ett visst tema som intresserade 
mig var det oemotståndligt att inte läsa de andra författarnas 
tankar kring samma ämne. Så hittade jag in i författarskap 
och tanketraditioner som jag inte tidigare mött. Det var 
inte bara ämnena som talade till min egen praktik och mina 
intressen, kompositionen med tvära kast mellan olika veten-
skapliga fält, konstnärliga inslag, långa och korta essäer och 
både teorityngda och mer impulsgivande stoff öppnade för 
nya perspektiv på kunskap. Till exempel fi nns det bara en 
enda artikel av de hundratals som publicerats som anknyter 
till äldreomsorg, min praktiska yrkesverksamhet vid den 
tiden. Men den var provocerande nog.

Den åldringsvårdande roboten är underbar. Den står inte och hänger 
i hopp om att ärva pengar – och naturligtvis försöker den inte heller 
lura dig att skynda på det oundvikliga. Den står inte och hänger för 
att den inte kan fi nna arbete någon annan stans. Den är där eftersom 
den är din. Den badar och matar dig och kör ut dig i solen inte bara 
när du längtar efter frisk luft och miljöombyte, även om den natur-
ligtvis gör alla dessa saker också. Det allra bästa med den åldringsvår-
dande roboten är att den lyssnar. Den säger ’Berätta för mig igen om 
hur underbara/gräsliga dina barn är mot dig …’. Och den menar det. 
Den blir aldrig trött på att höra dessa historier.30

29 För fullständig information om medverkande författare se www.dialoger.se

30 Ur artikel av Ingela Josefson  i Dialoger nr 3/1986.
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I mötet med tekniska lösningar framträder vårdarbetets 
yrkeskunnande som allra tydligast. Tekniken har i mitt 
avhandlingsarbete fungerat som en nödvändig kontrast som 
uppmärksammar det djupt mänskliga i ett yrkeskunnande. 
Dialogseminariets forskningsmiljö, med sin inriktning på 
mötet mellan konst och vetenskap, människa och maskin, 
språk och matematik och så vidare har med mina utgångs-
punkter fungerat som den nödvändiga platsen för forskning 
om yrkeskunnande i vården.

Syfte

Syfte och aktivitetsbeskrivning – vad har gjorts?

Avhandlingens primära syfte är att beskriva och problematisera 
vårdarbetarens yrkeskunnande samt att pröva om det bättre kan 
förstås med hjälp av analogier till konstnärliga verksamheter, främst 
scenkonst. Ett sekundärt syfte är att diskutera yrkeskunnandets 
villkor och förutsättningar i ett vidare organisatoriskt perspektiv. 
I syftet ligger en ambition att medverka till en utvecklad 
begreppsapparat som inspirerad av terminologi hämtad från 
konstnärlig verksamhet, mer träffande kan fånga dimensio-
ner av vård och omsorgsarbete som traditionell vård-, kom-
petens- och kvalitetsterminologi inte omfattar. Val av metod 
– eller rättare sagt – valet av metoder har under avhandlings-
arbetet skett i fl era steg. Avhandlingens underlag omfattas av 
följande aktiviteter som genomförts mellan 2003 och 2006:

2003 Den första fallstudien genomförs: Landstingsprojektet
 Tolv vårdarbetare samlas i skrivseminarier vid åtta tillfällen
 Resulterar i fyrtiofyra texter som redovisas i antologin Liv och 

lust i vården31

 Se appendix Fallstudier/Landstingsprojektet

2003/04 Filmprojekt i äldreomsorgen

31 Liv och lust i vården – vårdarbetare berättar 2004.
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 En grupp vårdbiträden följs med handkamera i 
 vardagsarbete
 Resulterar i kortfi lmen Vård som konst ca 15 min
 Se kapitel Vård som konst

2004 Föreställningen Kan man lära sig människokännedom?
 Konstnärlig gestaltning av empiriskt material på Art’s and 

Science festival, Stockholms Konserthus, fi lm och skådespe-
laruppläsning

 Se bilaga 1

2005 Licentiatavhandlingen Vård som konst presenteras32

 Innehåller bearbetning av texter från 
 Landstings projektet och föreställningen

2005 Den andra fallstudien genomförs: Äldreomsorgsprojektet
  Sju vårdarbetare från äldreomsorgen samlas i skrivseminarier 

vid fem tillfällen
 Resulterar i trettioen texter som redovisas i dokumentationen 

Skådespelarkonst, kreativa miljöer och ledarskap33

 Se appendix Fallstudier/Äldreomsorgsprojektet

2005 Dialogseminarium på Dramaten: Vård som konst – en dokumen-
tär komposition I

  Konstnärligt gestaltning av empiriskt material
 Efterföljande diskussion med inbjudna gäster och publik 
 Bilaga 2

2005 Sveriges kommuner och landsting, PA-forum: Initiativkraft 
– trots tokryck och snålblåst! Konstnärlig gestaltning av empi-
riskt material

 Efterföljande panelsamtal och frågestund
 Bilaga 3

2006 Dialogseminarium på Dramaten: Vård som konst – en dokumen-
tär komposition II, 

 Konstnärlig gestaltning av empiriskt material
 Efterföljande samtal med inbjudna gäster och publik
 Bilaga 4

32 Victor Tillberg  2005a.

33 Victor Tillberg  2005b.
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Fallstudierna34 som genomförts med hjälp av dialogseminarie-
metoden är avhandlingens huvudsakliga empiriska underlag. 
Hur fallstudierna genomförts beskrivs närmare i appendix 
Fallstudier. De andra nämnda aktiviteterna betraktar jag i 
avhandlingssammanhanget som sekundära informationskäl-
lor där de konstnärliga gestaltningarnas redovisning inför 
publik har varit sätt att löpande få reaktioner på insamlat 
material. Genomförandet av fi lmprojektet har fungerat som 
en refl ekterande verksamhet där dokumentära rörliga bilder 
kompletterat insamlat skriftligt material.

Analogier och avgränsningar

När jag väljer att undersöka vård och omsorgsarbete i analogi 
med skådespelarkonst och musikalisk uppförande praxis är 
det mot arbetets praktiska moment jag vill rikta uppmärk-
samhet. Hur ett yrkeskunnande – omdöme – utvecklas i en 
vårdpraktik har ägnats förhållandevis litet forskningsintres-
se om man jämför med det intresse som riktas mot resultat 
av olika utbildningsinsatser. Vanliga föreställningar är vilka 
utbildningsinsatser som är lämpliga, vilka krav skall ställas 
och hur uppgifter ska fördelas.35 Men yrkeskunnande – så 
som jag ser det – garanteras inte av rätt formell utbildning 
eller optimal organisation. Omdömet formas och utvecklas 
i praktiken, därför är beskrivningar av praktiken gjorda, av 
dem som verkar i den, centrala i detta arbete. 

Jag kommer i det följande att driva ett resonemang med 
utgångspunkt i analogin mellan vårdarbete och skådespe-
larkonst. Det är på sin plats att förtydliga att jag inte anser 
att vårdarbete är teater. Vårdarbetarens ansvarighet i mötet 
med patienterna är av en helt annan karaktär än skåde-
spelarens möte med sin publik. Patienten kan i mötet med 
vårdarbetaren, på ett annat sätt än en publik i mötet med 

34 Begreppet fallstudier används här med innebörden att fallet som studeras 
är yrkeskunnande i vård och omsorgsarbete.

35 Se Socialstyrelsen  2003a, 2004.
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skådespelaren, medverka och bidra i situationen. Jag menar 
inte att vårdarbetaren likt skådespelaren spelar en roll inför 
patienten, min poäng är att jag funnit resonemang om 
skådespelarkonst användbara för att belysa yrkeskunnande 
i vården. Man kan fråga sig om denna omväg nödvändig 
– fi nns det inte forskning om vård och omsorg som beskri-
ver och problematiserar yrkeskunnande i vården? 

Eftersom jag har valt att genomföra undersökningen med 
fokus på samlingsbegreppet vårdarbetare och de moment 
som vårdarbetare har gemensamt i mötet med patienten 
måste fl era avgränsningar med nödvändighet göras. Varje 
yrkeskategori som inkluderas i min studie (undersköterska, 
vårdbiträde, sjukgymnast, läkare, mentalskötare m. fl .) har 
sin egen forskningstradition, mer eller mindre utvecklad, 
internationellt och lokalt. Till exempel: läkaryrket är eta-
blerat och är känt som yrke över hela världen. Yrket har 
en lång historia både yrkesmässigt och forskningsmässigt. 
Vårdbiträden, i svensk bemärkelse och forskning om omsorg 
har en förhållandevis kort historia. Yrken som har haft 
omsorg som uttalat huvuduppdrag växte fram främst genom 
den offentliga sektorns expansion på 1970- och 1980-talen. 
I stora delar av världen fi nns ingen offentligt fi nansierad 
äldreomsorg och därmed inga vårdbiträden i svensk bemär-
kelse. Självfallet fi nns tidigare verk av relevans, som till 
exempel Florence Nightingales arbeten, men läsningen av 
dessa måste ske indirekt eftersom författaren sällan haft just 
yrkeskunnade som huvudintresse.

Jag har valt att endast gå in i yrkesspecifi k forskning 
när denna uttalat intresserat sig för yrkeskunnande. Under-
sökningen handlar om svensk vård och svenska förhållan-
den och därför ligger tyngdpunkten av den litteratur som 
använts i de skandinaviska länderna, vars historia och för-
hållanden ligger närmast de svenska. Internationella refe-
renser har främst använts när det gäller de kunskapsteore-
tiska spörsmål.
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Forskning om hälso- och sjukvård
I en aktuell översikt avseende forskningsperspektiv på häl-
so- och sjukvården i Sverige pekar Magnus Söderström, f. d. 
rektor vid Växjö universitet, ut några framträdande forsk-
ningstraditioner: Ett organisationsperspektiv med fokus på 
ledning och ledarskap, (ofta med läkarens yrkesroll i cen-
trum.) Hälso- och sjukvård som produktion i ett företags-
ekonomiskt perspektiv. Kompetensperspektiv med fokus på 
profession och kvalifi kation. Samspel, gränser och konfl ikter 
mellan olika yrkeskategorier. Lärande och kunskapsbildning 
i det moderna arbetslivet. På senare år märks även kundper-
spektiv och processorientering som trender i den forskning 
intresserar sig för hälso- och sjukvården som praktik.36 Till 
dessa mer övergripande forskningstraditioner kan läggas 
yrkesspecifi k vård och omsorgsforskning som behandlar 
främst kompetensbegreppet i relation till olika professio-
ner.37 I dessa arbeten är ofta gränserna till andra yrkeskate-
gorier av central betydelse i termer av legitimering, konfl ik-
ter, kunskapskrav osv. Forskning som är inriktad på prak-
tiskt kunnande sett ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv är i 
dessa sammanhang underrepresenterade även om undantag 
naturligtvis fi nns.

Det fi nns några olika trender i den forskning som kan sägas 
omfatta ungefär samma intresseområde som detta avhand-
lingsarbete. En tydlig inriktning i forskningen behandlar 
arbetets negativa sidor med utgångspunkt i sådant som 
gått snett eller måste förbättras. Det fi nns till exempel fl era 
undersökningar som uppmärksammar hur vårdpersonals 
upplevelse av okunskap och att inte ha full information 
om läget leder till osäkerhet i utförandet.38 Det fi nns också 
en omfattande forskningsinriktning som intresserat sig för 
arbetsmiljö i termer av riskmoment som belastningsskador, 

36 Söderström, 2006, s. 23–24.

37 Rönnqvist, 2001, Abrahamsson  2002, för översikt se även Söderström 
2006.

38 Jfr Ellström  & Ekholm  2001, Holm  1995, Astvik  2003, Drugge  2003.
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stress och ohälsa. Min utgångspunkt har varit en annan, om 
dessa forskares intresse har legat åt att förstå lärande och 
kompetens med hjälp av problembeskrivningar har mitt 
intresse istället riktats mot hur man kan förstå och beskriva 
det välfungerande yrkeskunnandet. Hur skapas skicklighet? 
Hur utvecklas säkerhet i handling? Hur formas omdömet? 

Forskning om omsorg

I forskning om omsorg presenteras begreppet oftast med att 
det har en praktisk och en känslomässig sida. Särskilt två 
forskningstraditioner gör sig gällande. Den anglosaxiska tra-
ditionen växte fram ur iakttagelser inom den privata sfären 
och intresserade sig främst för omsorg inom familjen, den så 
kallade informella omsorgen. Avlönat omsorgsarbete upp-
märksammas först i vad som kallas en skandinavisk forsk-
ningstradition. Den norska forskaren Kari Waerness, som 
starkt infl uerat forskningen inom området, gör en distink-
tion mellan omsorgsarbete och personlig service. Waerness 
menar att omsorgsarbete innebär omsorg om de personer 
som enligt allmänt accepterade normer inte kan klara sig på 
egen hand. Omsorgsarbete skiljer sig från personlig service i 
så motto att det är relationen mellan givare och mottagare, 
snarare än de ingående sysslorna som konstituerar omsorgs-
arbete. 

Den andra sidan av forskningstraditionen betonar käns-
lomässiga aspekter. Inte sällan används begreppet ideolo-
giskt med defi nitioner som pekar ut ideala förhållanden. 
Marta Szebehely , skriver i sin avhandling om vårdbiträden i 
hemtjänsten att omsorg består av »praktiska sysslor utförda 
med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt enga-
gerad person«.39 Omsorgsbegreppet här gör anspråk på att 
omfatta både det som görs, relationen mellan parterna och 
kvaliteten i det utförda arbetet. Omsorgsbegreppet används 
också i nära relation till kvalitetsbegreppet. Kvalitetsaspekten 

39 Szebehely  1995
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ges ibland innebörden av en relation som bygger på ömsesi-
dighet, kärlek eller vänskap.40 

När omsorgsbegreppet började användas om arbete utan-
för den privata sfären – och forskare började intressera sig 
för fenomenet – skapades begreppet omsorgsrationalitet. 
Med omsorgsrationalitet brukar avses personlig kännedom 
och förmåga till inlevelse i den enskildes situation som vik-
tiga förutsättningar för konkret utövande av god omsorg. 
Sambandet hjärna-hjärta-hand poängteras och skiljs ut från 
verksamheter som utesluter de känslomässiga aspekterna.41 

När jag som praktiskt verksam i äldreomsorgen på slutet av 
nittiotalet sökte i forskningen för att förstå de skickliga vårdbi-
trädenas kunnande (som de själva inte fullt ut kunde beskriva) 
var åtminstone äldreomsorgsforskningen främst problemfo-
kuserad. Det fanns gott om beskrivningar om när och på vilket 
sätt arbetet inte fungerade önskvärt men det var sämre ställt 
med positiva beskrivningar. Denna kunskapslucka har jag 
med detta avhandlingsarbete önskat medverka till att täcka. 

Mitt överordnade intresse har inte, som framgått, heller 
varit att undersöka yrkeskunnande i organisatoriska och 
strukturella perspektiv vilket också är vanligt i tillgänglig 
forskning. Hit räknar jag undersökningar med fokus på 
t. ex. vilka kontakter tas mellan olika yrkeskategorier, hur är 
befattningsbeskrivningar och policys utformade, jämförelser 
mellan olika arbetssätt osv.42 Även metodmässigt har jag en 
annan utgångspunkt. Enkäter, intervjuer, deltagande obser-
vationer och textanalyser är vanligt förekommande metoder 
i vård och omsorgsforskning. Perspektivet är ofta att en 
forskare utifrån och på distans betraktar en verksamhet. Jag 
har varit intresserad av hur vårdarbetare själva refl ekterat 
beskriver sina arbetsomständigheter. När det kommer till 
forskningsansatser med ambition att beskriva yrkeskun-

40 Eliasson  1996.

41 A.a., se även Martinsen 1993.

42 Trydegård 1991, Szebehely  1995, Nordström 1998, 2000, Gustafsson 1999, 
Westerberg 2000, Westlund & Larsson  2002, Drugge  2003, Törnquist 
2004.
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nande inifrån vårdpraktiken av praktiker själva är de arbeten 
jag hittat förhållandevis få. Ingela Josefssons arbeten om 
sjuksköterskor, läkare och undersköterskor räknar jag hit. 
Gunilla Silfverberg  har i en rad arbeten tillsammans med 
hemtjänstpersonal uppmärksammat goda vårdhandlingar 
med utgångspunkt i Aristoteles  dygdeetik.43 Även Lotte 
Alsterdal  (undersköterskor), Monica Hane  (arbetsterapeu-
ter) och Ulla Holm  (läkare och professionella hjälpare) har 
presenterat arbeten med ansatser att beskriva ett professio-
nellt förhållningssätt eller yrkeskunnande i vården.44 

Presentation av skrivgrupperna

De som bidragit med det empiriska materialet till avhand-
lingen spelar en central roll i den följande presentationen, 
därför vill jag redan här låta läsaren lära känna projektdelta-
garna. Vårdarbetarna som medverkade i Landstingsprojektet 
var (uppgifter från 2004):

Ingrid Bolin är sjuksköterska sedan 1977 och arbetade sexton år med 
akutsjukvård, varav tio år som chef. Därefter har hon vidareutbildat 
sig i öppen hälsovård och är idag verksam som distriktssköterska på 
Bergshamra vårdcentral i Norrtälje.

Alice Johansson är undersköterska och började arbeta i sjukvården på 
50-talet som vårdbiträde, idag är hon pensionär sedan några år tillba-
ka. Hon arbetade i tjugo år på gynonkologen på Universitetssjukhuset 
i Linköping. Alice har tidigare givit ut diktsamlingen Värkande tystnad 
… Vårdfl odslyrik.

Heléne Johansson har arbetat i vården sedan 1966, med äldre, i akut-
sjukvård och postoperativ vård. Idag arbetar hon som undersköterska 
i Primärvården Borås Bollebygd. 

Monica Karlsson är barnsköterska sedan 1969 och arbetar på Drott-
ning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus med hjärtsjuka barn och 
ungdomar. Hon har även läst 60 poäng i ämnet Vård och Omsorg på 
högskolan i Göteborg.

43 Silfverberg  1996, 1999.

44 Josefson  1988, Alsterdal  1999, 2002. Holm  1995.
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Lena Kovacs är sjukgymnast sedan 1967. Hon har arbetat i slutenvård 
på olika kliniker sedan dess. Under en period på sju år var hon mel-
lanchef och arbetsledare. Idag har hon återgått till sitt arbete som 
sjukgymnast och arbetar på ortopedkirurgiska kliniken på universitets-
sjukhuset i Örebro.

Thommy Lindgren blev färdigutbildad mentalskötare 1981. Han har 
i huvudsak arbetat med akutpsykiatri på slutenvårdsavdelning, i fem-
ton år blandat med jourverksamhet. Thommy arbetar på psykiatriska 
kliniken på Visby lasarett.

Ansti Mangell är sjuksköterska sedan 1977. Hon är vidareutbildad 
inom intensiv- anestesi och operation. Sedan 1996 arbetar hon som 
kvalitetsansvarig på intensivvårdsavdelningen på universitetssjukhu-
set MAS i Malmö. 

Eva Söderlund började i vården 1969 som vårdbiträde och blev färdig 
sjuksköterska 1974. Hon har arbetat i anestesi och intensivvård sedan 
1985 och är idag enhetschef på intensivvårdsavdelningen på Norrtälje 
sjukhus. Eva arbetar för närvarande också med en magisterexamen i 
hälso- och sjukvårdsadministration.

Ina Söderlund är undersköterska sedan 1988 och har sedan dess arbetat 
med patienter som har minnessvårigheter. Idag arbetar hon på avdel-
ningen för minnesutredningar på Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge.

Karin Tholin är läkare sedan 1973 och specialist i onkologi och intern-
medicin. Hon arbetar som överläkare vid medicinkliniken, Östersunds 
sjukhus.

Vårdarbetarna som medverkade i Äldreomsorgsprojektet var 
personer med lång erfarenhet från äldreomsorgsarbete i olika 
befattningar. Den yngsta var i trettioårsåldern och den äldsta 
närmade sig pensionsåldern. Alla hade minst fem års erfaren-
het av äldreomsorgsarbete bakom sig, de fl esta betydligt mer. 
En person hade utbildning som ålderdomshemsföreståndare 
och en social omsorgsutbildning. Övriga var vårdbiträdesutbil-
dade eller undersköterskeutbildade. I avhandlingen har jag valt 
ut texter från två undersköterskor och en arbetsledare. Under-
sköterskorna Carmen Isho och Neda Ghadeshi är båda nyckel-
personer med förtroende uppdrag på sina respektive enheter. 
Anette Pettersson är personalansvarig arbetsledare med en soci-
al serviceutbildning i botten. (Uppgifter från december 2006.)





Världen är inte som den är.
Den är vävd av fl er trådar än de som enbart låter sig formuleras 

i faktum och upplysningar. Den består också av sådant som inte syns 
och inte kan vägas eller mätas – allt det som berättarkonsten 

med fantasi och uppfi nningsförmåga kan förmedla.

Einar Már Gu∂mundsson
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2. Utgångspunkter

Vård som översättningsarbete
När undersköterskan Carmen, som arbetar i äldreomsor-
gen, fi ck i uppdrag att skriva en text om vad som krävs av 
henne i sitt arbete skrev hon följande text:

Jag byter om till arbetskläder, tar mitt kort, nycklar och går på rap-
porten. Vi får informationer om vad som hänt det senaste dygnet. 
Efter 15 minuters rapport går jag vidare till min första hjälptagare.

– Har du barn? frågar Ann-Marie mig när jag förbereder hennes 
frukost.
– Ja, det har jag. En pojke och en fl icka, svarar jag. Jag får samma fråga 
varje gång som jag besöker Ann-Marie.
– Du måste vara lycklig, säger hon. Jag fi ck inte ha barn. De sterilise-
rade mig för att jag var epileptiker. Hon börjar gråta. 
Jag lämnar brödet på skärbrädan och sätter mig på stolen bredvid 
Ann-Marie. Jag håller om henne. Jag försöker göra allt jag kan för hon 
ska glömma den hemska händelsen. Ann-Marie minns inte mycket 
av sitt liv, men steriliseringen minns hon. Sin man kommer hon 
också ihåg för han var snäll mot henne. Utan att själv vilja det blir 
jag också barnslig, precis som Ann-Marie. Jag leker lekar med henne 
som jag inte ens lekte med mina barn när de var små. Jag lyckas få 
henne att skratta. Hennes rum är fullt av dockor, små kuddar, nallar, 
prydnader …
– Har du sett min apa
min söta fi na lilla apa 
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har du sett herr Nilsson … sjunger Ann-Marie. Hon är snäll och 
rolig, ett litet stort barn, hon får mig både att skratta och gråta.
– Hej då, vi ses imorgon Ann-Marie! säger jag, men hon hör inte mig 
längre; hon matar sin lilla fl icka.

Mötet som Carmen berättar om utspelar sig i den kom-
munala hemtjänsten. Ann-Marie har sannolikt en demens-
sjukdom men någon diagnos fi nns inte ännu. Vid vissa 
till fällen ger hon ett adekvat intryck utan spår av förvirring, 
medan andra dagar präglas av glömska och gränslös sorg. 
Carmens uppdrag är formulerat i ett s. k. biståndsbeslut 
och Carmen skall hjälpa Ann-Marie med »frukost och till-
syn«. Beslutet innehåller också standardformuleringen att 
»främja god livskvalitet« som fi nns med i de fl esta besluten 
för de pensionärer Carmen besöker. Carmens möte med 
Ann-Marie handlar om mer än »frukost« och »tillsyn« 
– Carmen måste göra en sorts översättning av bistånds-
beslutets instruktion. Hon bedömer vad »tillsyn och fru-
kost« och »god livskvalitet« kan betyda för Ann-Marie just 
den här morgonen. Nästa morgon kan hon behöva göra en 
annan tolkning av läget beroende på de omständigheter som 
träder fram just då. 

I vårdens möten är ofta vad och hur vi gör överordnat vad 
vi faktiskt säger. I fallet med Ann-Marie är Carmens förmåga 
att växla mellan olika roller en förutsättning för att hon skall 
kunna möta Ann-Marie med respekt och förtroende. Att 
möta Ann-Marie som ett litet barn de dagar hon är klar och 
adekvat vore att kränka henne. Carmens uppmärksamhet 
och förtrogenhet med miljö och omständigheter är det som 
avgör om hon lyckas med sitt uppdrag eller ej. Proceduren 
att kunna tolka, bedöma och välja en rimlig handling kräver 
en skicklighet av vårdarbetaren som inbegriper mer än att 
kunna följa på förhand nedskrivna regler och arbetsinstruk-
tioner. Det är hur man följer regler, snarare än regeln själv 
som avgör vad resultatet av handlingen blir.
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Frukost och tillsyn
Hur görs ett respektfullt och förtroendeingivande bemö-
tande? Hur utvecklas den sortens kunnande som kan sägas 
handla om människokännedom? Jag ser vårdarbete som nära 
besläktat med konstnärliga yrkesutövares praktik. Det fi nns 
moment i vårdarbetares yrkeskunnande som vårdtermino-
logi och kvalitetsspråk missar. Jag tänker på de situationer 
som kräver fantasi, uppfi nningsförmåga, improvisation och 
skådespelarkonst. Den som arbetar i vården skall kunna 
tillfredställa både patientens uttalade och outtalade behov. I 
fallet med Ann-Marie bedömer Carmen att hennes (till vissa 
delar outtalade) sorg måste gå före biståndsbeslutets uttalade 
behov. I Socialstyrelsens författningssamling formuleras de 
övergripande riktlinjerna för Carmens arbete. Kvalitet defi -
nieras som »alla sammantagna egenskaper hos ett objekt 
eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredställa 
uttalade eller underförstådda behov«.45 Vad innebär »till-
fredsställandet« av det underförstådda som handlingsakt? 
En konstnärlig yrkesutövare rör sig ofta i relationen mellan 
det som är uttalat och det som är underförstått – en pjäs 
byggs kring en undertext, intriger innehåller dubbla bud-
skap och skådespelarens uppgift är ofta att gestalta det mot-
sägelsefulla. Även för Carmens möte med Ann-Marie fi nns 
det en motsägelsefull undertext. De dagar Ann-Marie är 
redig måste Carmen möta henne som en vuxen och ansvars-
tagande människa och utan att påminna henne om sorgen 
över steriliseringen. Men övergreppet fi nns ändå med i deras 
relation om än vissa dagar outtalat. Carmen känner till det 
och arbetar med en beredskap att snabbt kunna växla om för 
att hantera det outtalade, om det skulle behövas. 

I en bemärkelse kan man säga att vårdarbetarens liksom 
skådespelarens »instruktion« fi nns att hämta i textkällor. 

45 SOSF 1998:8 (S) Defi nitionen har Socialstyrelsen  hämtat från standardise-
ringsverktyget ISO som anger internationell standard. SS-ISO 8402, 1994. 
Om ISO se Hedborg 1996.
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I bemötandeutredningen46 omtalas vårdarbetarens yrkes-
kunnande i termer av ett översättningsarbete. Textkällor som 
policys, lagstiftning och författningar beskriver vårdarbetets 
uppdrag och regelverk. Övergripande principer om res-
pekt, integritet och självbestämmande måste av vårdperso-
nal omsättas till ett bemötande av varje enskild hjälptagare i 
varje unik situation. Ett exempel på en sådan instruktion är 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som formulerar att »vård 
skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans värdighet. Den skall vara av god 
kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, samt 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och inte-
gritet.«47 

På avdelning 90 var alla olika

Mellan raderna i Carmens berättelse fi nns aspekter av ett 
yrkeskunnande som handlar om sådant som sällan beskrivs 
varken i kompetensplaner eller befattningsbeskrivningar. 
Jag tänker på det vi i vardagstal kallar för fi ngertoppskänsla, 
improvisation eller att trolla med knäna. Neda, underskö-
terska i äldreomsorgen som deltog i Äldreomsorgsprojektet, 
berättar hur hon tänkte om sitt kommande yrke under 
utbildningen.

Vår lärare sa att arbetet kunde vara fysiskt och psykiskt ansträngande. 
Jag funderade över den här meningen gång på gång och tänkte; psy-
kiskt ansträngande? Det kan inte vara möjligt om man sköter sig.

När Neda hade arbetat några år i yrket ansåg hon att den bild 
som förmedlades under utbildningen inte riktigt stämde 
med hur det blivit i verkligheten. De fysiskt tunga momen-
ten hade hon kunnat förbereda sig på under utbildning och 
praktik. Men andra aspekter av arbetet var svårare att ta till 

46 SOU  1997:170 

47 SFS 1982:763
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sig under utbildningstiden. Från sin första arbetsplats berät-
tar Neda:

Det här hände när jag var nyutbildad undersköterska. Min handle-
dare sa till mig att i vården måste man kunna byta roller snabbt. Ena 
sekunden måste du vara snäll och mjuk och andra sekunden måste 
du hålla huvudet kallt och vara bestämd, annars funkar det inte. 
Avdelningen som jag jobbade på hette AVD 90. Det var en psykiatrisk 
avdelning. En liten avdelning med lås på varenda dörr. /…/

Inne på avdelningen satt Märta alltid vid det runda bordet och tor-
kade bordet framför sig med handen. Att prata med henne var som 
att prata med en vägg. Hon sa aldrig någonting och reste sig aldrig 
ifrån stolen. Framför henne satt alltid Johannes. Han hade inget 
närminne kvar. Det enda han frågade från morgon till kväll var: Vad 
är det för dag idag? Och vad är klockan? Det spelade ingen roll hur 
många gånger du svarade, för han frågade igen efter en sekund. En 
annan vårdtagare hette Kalle. Han var stor och stark. Det enda han 
gjorde var att gå fram och tillbaka i den lilla avdelningen och fråga 
efter ett glas mjölk. Astrid var sur och aggressiv. Hon satt alltid vid 
fönstret och bet på sina naglar. Det gick inte att få någon kontakt 
med henne.

På avdelning 90 var alla olika. Man fi ck hantera dem på olika sätt. 
Med Astrid var man tvungen att vara bestämd annars kunde man 
bli slagen. Med Johannes fi ck man ha tålamod och berätta om och 
om igen, om tid och datum. Mot Kalle var man vänlig och snäll och 
gav honom mjölk. Han var i behov av att prata med någon. Han var 
rädd för att vara ensam och därför gick han fram och tillbaka och var 
orolig. Svårast var Märta. Hon svarade aldrig på mina frågor. Hon 
sjöng en och samma sång hela tiden, stirrade på bordet som hon satt 
och torkade hela dagarna. 

Hur man skulle hantera motsägelsefulla situationer eller 
snabbt växla mellan olika roller var inget Neda kunde läsa 
sig till under utbildningen. Det verkar i Nedas berättelse 
som att hon inte var beredd på att möta de svåra förhållan-
den som fanns kring patienterna på avdelningen. Hur tränar 
man sig i att svara på samma fråga om och om igen? Hur 
gör man för att vara uppmärksam och närvarande i möten 
som präglas av slentrian och förutsägbarhet? Man får nästan 
känslan av Nedas text att tiden för dessa människor står stil-
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la, det händer inget nytt, det fi nns ingen variation, och varje 
dag ser likadan ut. Och ändå: dessa situationer krävde ett 
praktiskt kunnande som måste utvecklas på arbetsplatsen. 
Det var i det direkta mötet med olika patienter – och med 
hjälp av erfarna kollegor som Neda kunde hitta fram till ett 
eget förhållningssätt. När jag en gång frågade ett vårdbi-
träde som lyckats med konststycket att få en mycket motvil-
lig äldre herre att börja sköta sin hygien, hur hon burit sig 
åt, svarade hon att man måste kunna luras lite. Eftersom 
jag hade följt förloppet på nära håll och sett att den äldre 
mannen inte bara börja sköta sin hygien utan också börjat 
bryta sin isolering – vara mer positiv till livet – så hade jag 
svårt att tro på att hon hade »lurats«. I efterhand tror jag 
att vårdbiträdet menade att det hon gjorde tillsynes kunde se 
ut som att hon lurades. Med en skämtsam ton och glimten 
i ögat avdramatiserade hon besöket i badavdelningen när 
hon närmade sig den gamle mannen. Och den gamla man-
nen kunde släppa ner garden och på samma skämtsamma 
sätt låta sig luras av det fi nurliga vårdbiträdet. Men i själva 
verket handlade hela händelseförloppet om att skapa och få 
förtroende för varandra – inte att luras.

Vårdarbete och konstnärlig yrkesutövning
Neda, Carmen och de andra vårdarbetarna i den här studien 
berättar om ett yrkeskunnande som förutsätter bruket av 
fantasi, skådespelarkonst, kreativitet och uppfi nningsför-
måga. Carmens sätt att minnas hur hon lekte med sina barn 
och att börja sjunga tillsammans med Ann-Marie visar att 
minnet och fantasin har betydelse i situationer som kräver 
en tolkning. Minnet och fantasins betydelse i ett yrkeskun-
nande har uppmärksammats på fl era håll av intresse för 
denna studie. Encyklopedisten d’Alembert menar att vi via 
minnet har tillgång till historien och med hjälp av fantasin 
och förnuftet kan vi skapa oss idéer om framtiden.48 

48 d’Alembert 1981
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En av denna studies bärande idéer är att det i skådespe-
larens, musikerns och vårdarbetarens yrkesutövning fi nns 
vissa intressanta likheter värda att utveckla. Självfallet fi nns 
också stora olikheter mellan de olika yrkeskategorier jag tar 
upp. Här koncentrerar jag mig dock på likheterna och på 
vilket sätt begreppsbildningen kring konstnärlig kunskaps-
utveckling kan tillföra nya dimensioner i förståelsen av hur 
yrkeskunnande i vården utvecklas. Vårdarbetaren och den 
konstnärliga yrkesutövarens praktik inbegriper moment av 
förberedelsearbete, en träning inför ett framförande, en före-
ställning eller ett möte. I yrkesutövningen ingår för dem alla 
någon form av framförande, för det mesta inför en offentlig-
het i form av publik eller patient. De arbetar med sin kropp 
som verktyg och de är beroende av att kunna utföra (eller 
uppföra) vissa handgrepp eller kroppsligt inövade/förank-
rade tekniker. Handlaget växer fram genom upprepning och 
korrigering och genom att göra samma moment om och 
om igen. De är alla en del i ett större sammanhang där de å 
ena sidan är utlämnade åt sitt eget kunnande men samtidigt 
också förblir beroende av att andra korrekt utför det som 
måste göras. Solisten är beroende av både sin egen förmåga 
och de övriga musikernas inramning. Och även om skåde-
spelaren är ensam på scenen är beroendet till andra, både 
andra skådespelare men också publik, regissör, scenarbetare, 
tekniker en förutsättning. Carmen är ensam med Ann-Marie 
i lägenheten men för att kunna vara det den tid som krävs 
måste arbetet med kollegorna vara smidigt. Vårdarbetaren, 
musikern och skådespelaren delar också en sorts dubbelhet 
i sina respektive yrkesutövningar. När de utför sitt arbete är 
de, i någon bemärkelse, både sig själva och den de skall före-
ställa. När undersköterskan Neda utför sitt arbete är hon på 
samma gång sitt privata jag och sitt »undersköterske-jag«. 
På ett liknande sätt är skådespelaren på scenen oundvikligen 
både sig själv och den man för tillfället gestaltar.49 

49 Jag har lånat begreppsapparaten av Clas Pehrsson  som använt dem för 
att beskriva sin yrkesverksamhet som lärare och handledare vid Kungliga 
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Denna utvikning om Neda och Carmen får tjäna som 
en introduktion till hur denna avhandling är uppbyggd. 
Konkreta exempel från vårdarbetarnas praktik kommer att 
belysas i analogi med konstnärliga yrkesutövares verksam-
het i ett kunskapsteoretiskt perspektiv. 

Att gå bredvid var det inte tal om

I följande kapitel kommer några kunskapsteoretiska ut -
gångspunkter att skisseras för att senare i texten utvecklas. 
Yrkeskunnande är kunskap uttryckt i handling. Handling 
behöver inte vara liktydigt med aktivitet, i vårdarbete kan 
det också innebära att hålla sig lugn, att vara säker eller min-
spel och reaktion. Att inte ingripa eller att inte säga något 
är i denna bemärkelse också handling. Yrkeskunnande är 
ett praktiskt kunnande som kännetecknas av att vi använ-
der det i situationer som inte till fullo går att förutse. Ett 
yrkeskunnande handlar om hur vi brukar omdömet och hur 
det utvecklas. Mentalskötaren Thommy berättar efter ett 
tjugotal år i yrket hur han en gång i tiden introducerades av 
en äldre kollega. 

Mentorskap? Då i början på 1980-talet var det fortfarande ett ord 
som bara användes i den akademiska världen. Att gå bredvid som 
vikarie var det inte tal om. Det fanns arbetsbeskrivningar att läsa 
som rörde det praktiska arbetet. Vara nära patienterna och fungera 
som stöd antogs att man kunde eller så fi ck man pröva sig fram. /…/ 
Bland mina arbetskollegor kom en person att framstå som litet mera 
än de andra. /…/ Ur Everts och min arbetsgemenskap växte en ömse-
sidig respekt för varandra fram. Ibland behövdes det inte ett ord för 
att vi skulle förstå – lita på våra bedömningar. Som den dagen när en 
yngre kvinna blev inlagd mot sin vilja på vårdintyg. Lisa hade glidit 
in i en mer och mer kaotisk värld med röster i sitt inre som styrde 
hennes liv. Oförmögen att ens klara de vardagliga sysslorna så som sin 
hygien och mathållning var Lisa i akut behov av vård. Efter att hon 
hämtats till kliniken av polis och samtalat med läkare kom Lisa in på 

Musikhögskolan. Referat från mina anteckningar från Clas Pehrssons före-
drag Konst och ledarskap på Roslagens Sommarakademi som genomfördes 
på Väddö Folkhögskola, Norrtälje 2001.
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avdelningen iklädd en lång beige kappa hårt snörd runt den långa och 
magra kroppen. Deklarerade med bestämd röst: – Här kommer jag 
inte att stanna. Ni kan inte göra så här emot mig. Kanske stannar jag 
bara inatt, om ens det, fortsatte Lisa.

När Thommy visar Lisa runt på avdelningen upprepar hon 
gång på gång att hon inte vill stanna. När Thommy visat 
Lisa hennes rum vill hon gå till rökrummet vilket Thommy 
anser är okej »eftersom Lisa var en av de få som inte plåga-
des av svår ångest.«

Det kändes lugnt. Evert fortsatte på avdelningsexpeditionen med 
inskrivningsrutinerna. Vi står i korridoren och pratar. Plötsligt kom-
mer Lisa gående med bestämda steg bakom oss, passerar oss och 
säger:

– Jag går till kiosken. Måste ha cigaretter.
Går ut genom dörren som stängs efter henne. Vi tittar på var-

andra. Går fram till fönstret. Ser Lisa snedda över den asfalterade 
gården med den beigea rocken fl addrande runt benen. Tittar åter på 
varandra för att sedan se Lisa försvinna runt hörnet på huset. Hon är 
på vårdintyg! Ser åter på varandra och Evert formulerar våra gemen-
samma tankar med lugn röst. 

– Hon kommer …
Vi fortsatte med vårt arbete på avdelningen. Tjugo minuter senare 

kommer Lisa tillbaka, visar vad hon köpt. Aldrig mera kom det ett 
enda ord om att Lisa skulle lämna avdelningen. Hon tog sin medicin 
trots verbal protest. Men hon fortsatte att gå till kiosken närhelst 
hon ville. Everts och min tysta överenskommelse – att det ordnar sig 
– tycks ha överförts till Lisa i en tyst kommunikation när hon pas-
serade oss.

När Lisa vandrar iväg söker Thommys blick efter den erfar-
ne kollegans reaktion och Everts tolkning av läget vägleder 
också Thommys sätt att hantera det som händer. Thommy 
kallar deras gemensamma agerande för en tyst överenskom-
melse. Hade vi kunnat fråga Evert om varför han gjorde som 
han gjorde hade han sannolikt kunnat redogöra för delar av 
sin bedömning. Kanske kände han igen Lisas sjukdomstill-
stånd och säkerligen hade han varit i liknande situationer 
tidigare. Förmodligen vägde han i ögonblicket fördelar mot 
nackdelar, att behöva bruka våld för att stoppa Lisa och kan-
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ske behöva brotta ner henne skulle inte förbättra behand-
lingssituationen. Att låta henne gå blev istället ett sätt att 
börja bygga upp ett förtroende.

Thommys berättelse antyder att omdöme är något som 
upparbetas i en arbetsgemenskap. Det är en kollektiv ange-
lägenhet snarare än individuell. Det är han och Evert till-
sammans som klarar situationen samtidigt som ingen annan 
på arbetsplatsen lägger sig i eller bestrider deras handlande. 
Allan Janik  kallar det för en platsbunden rationalitet där 
praktisk kunskap uppstår ur erfarenheten hos olika indi-
vider som arbetar tillsammans och lär sig olika färdigheter 
av varandra.50 Om Thommy och Everts handlande var rätt 
eller inte kan bara bedömas i relation till den aktuella situa-
tionen. Det är det praktiska kunnandets karaktär att inte 
låta sig generaliseras till allmänna regler användbara i alla 
sammanhang. Det handlar om att se och förstå det unika i 
en vårdsituation.

Med vårdsituationer menar jag alla handlingar och aktivi-
teter som utförs i syfte att hjälpa en annan person. Det bety-
der att omsorgshandlingar också innefattas i min använd-
ning av begreppet vårdsituationer/vårdarbete. I teorin (till 
exempel när det gäller lagstiftning eller forskning om vård 
och omsorg) fi nns skarpa gränsdragningar mellan vad som 
är att betrakta som vård och vad som är omsorg. Vårdens 
(eller omvårdnadens) forskningstradition är naturvetenskap-
lig och kommer från läkekonsten. Vårdens målsättning är att 
bota ohälsa och återställa funktioner. Regelverket är Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) och den som utför arbetet åläggs 
ansvar att handla enligt lagens intentioner. Omsorgens ut -
gångspunkt är annorlunda. Omsorgsarbete handlar om att 
upprätthålla mänskliga funktioner men också att acceptera 
och verka i omständigheter när det inte går att bota eller 
återställa mänskliga funktioner. Hjälpbehovet består (som 
t. ex. vid kronisk sjukdom eller handikapp) eller ökar, som 
vid ålderdom, oavsett hur väl arbetsinsatsen utförs. Det 

50 Janik ,1996, s. 28. Se även Göranzon , 1990 och Hammarén  1999.
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fi nns en väsentlig skillnad i perspektiv som genomsyrar de 
forskningstraditioner som intresserat sig för vård och/eller 
omsorg.51 I praktiken gör vårdarbetaren sällan skillnad på 
om arbetsinsatsen de just nu utför är vård eller omsorg. Ofta 
griper den ena aktiviteten in i den andra och det är ur det 
perspektivet jag valt att tolka vårdarbetarnas berättelser.

Förr eller senare var man mitt i

Hur vet man vad som måste göras när man står inför en 
människa i behov av ens hjälp? När jag började i hem-
tjänsten på åttiotalet fi ck vårdbiträdena varje morgon av 
hemtjänstassistenten en gul post-it lapp med dagens arbets-
uppgifter. På lappen stod namnen på dem man under dagen 
skulle besöka. Vid behov lämnades muntliga instruktio-
ner som tillägg. När jag senare arbetade på sjukhem fanns 
omfattande dokumentation kring varje patient som skulle 
hjälpas. I båda fallen kunde man förbereda sig inför det kom-
mande mötet – men bara till en viss punkt. Förr eller senare 
befann man sig i vårdsituationen, mitt i mötet med den man 
skulle hjälpa och långt ifrån instruktioner och dokumen-
tation. Begrepp på pappret som »saknar sjukdomsinsikt«, 
»Alzheimers«, »skall motiveras« eller »deprimerad« fi ck i 
det personliga mötet med patienten sin alldeles egna inne-
börd. Sjuksköterskan Jeanettes berättelse får fungera som 
introduktion till den kunskapsteori denna undersökning 
utgått ifrån. 

– Det förstår du väl, sa kollegan på den avdelning där jag nu tillfälligt 
arbetade, ’att våra patienter inte är första prioritet, precis.’ Det var 
vid sjutiden en vardagskväll och inga läkare fanns på avdelningen. 
Jag sökte jourläkaren för tredje gången den halvtimman. Han kände 
patienten sen tidigare och var insatt i dennes sjukdom och även i 
hans sociala förhållanden. Nu stod läkaren dessvärre upptagen med 
en patient på akuten och kunde inte gå ifrån. Jag kände mig mycket 
stressad över situationen. Min patient var en hemlös medelålders, av 

51 Se t.ex. Szebehely  1995, Johannisson , 2004.
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alkoholism hårt medtagen man. Han vårdades egentligen hos oss för 
sin lunginfl ammation, men var nu på väg in i ett delirium tremens. 
Plötsligt försämrades mannen och snabbt därpå var han inte länge 
kontaktbar. Hans kropp skakade, tempen, blodtrycket och pulsen 
steg till långt över det normala. Jag bedömde med hjälp av min kol-
lega att patienten behövde läkartillsyn./…/ Min sjuksköterskekollega 
var upptagen med en annan mycket sjuk patient, men hjälpte mig 
ändå så gott hon hann. Undersköterskan kom in till expeditionen där 
jag satt och väntade på att läkaren skulle svara på sökningen. Hon 
meddelade att patientens blodtryck stigit ytterligare och att pulsen nu 
var så snabb att det inte längre gick att räkna slagen. Jag tittade nog 
frågande på sjuksköterskekollegan för hon ryckte, som till svar, på 
axlarna och sa: – Sök en gång till. Kan han fortfarande inte komma, 
får du larma. Äntligen ringde telefonen och läkaren sa att han nu var 
på väg. Det dröjde därefter fem minuter innan han fanns på plats 
hos patienten. Efter en rad åtgärder lyckades patientens tillstånd 
stabiliseras.52

Bara genomförandet räknas

Sjuksköterskan Jeanette beskriver hur hon som patient-
ansvarig, mer eller mindre ensam, ställs inför en situation 
som kräver ett omedelbart ingripande. Hennes patient är 
på väg in i delirium tremens och hans puls slår allt snab-
bare. Jeanette söker febrilt på jourläkaren medan patientens 
blodtryck stiger. Hon är just då den som skall göra något; 
bota, lindra, informera, prioritera och instruera andra. I sin 
yrkesroll förväntas hon ha ett grepp om situationen och en 
ide om vad som är bäst att göra. Detta är en av vårdarbetets 
förutsättningar, att det är här och nu som gäller; situationen 
kräver en omedelbar insats oavsett befattning eller erfaren-
het. Också att inte göra något får konsekvenser. Jeanette 
fortsätter:

Jag hade fem månaders erfarenhet av arbetet som sjuksköterska och 
jobbade nu sedan en vecka tillbaka på en infektionsavdelning för 
patienter med missbruksproblematik. /…/ Jag hade inga tidigare 

52 Jeanette representerade »den nya generationens vårdarbetare« som bjöds 
in till Landstingsprojektet för att reagera på skrivgruppens texter. Se 
appendix Fallstudier. 
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erfarenheter av missbrukspatienter och nu behövde jag hjälp. /…/ På 
väg hem från jobbet den kvällen var jag mycket trött. Jag kände mig 
otillräcklig som sjuksköterska, men var samtidigt skärrad och upp-
rörd över att det tagit så lång tid innan jourläkaren kommit till min 
hjälp. /…/ Jag insåg att liknande prioriteringar blir etiska dilemman 
som jag kommer att tampas med under resten av min yrkesverk-
samma tid. Prioriteringar mellan patienter, mellan akut sjuka och 
mindre akut sjuka, mellan äldre och yngre måste hela tiden göras för 
att sjukvården ska bli hanterbar och välfungerande.

Situationen Jeanette berättar om är allmängiltig i bemärkel-
sen att alla vårdarbetare emellanåt är i situationer som krä-
ver ett ingripande, även om det inte alltid föreligger så akuta 
inslag som de Jeanette berättar om. Vad är det för sorts kun-
skap som behövs i situationer som denna, där etiska dilem-
man ligger inbäddade i utförandet av yrket? Aristoteles  kun-
skapsindelning skiljer ut praktisk kunskap (phronesis) från 
två andra typer av kunskap; hantverksmässig kunskap (tech-
ne) och vetenskaplig kunskap (episteme).53 Den vetenskapliga 
kunskapen omfattar enligt Aristoteles det oföränderliga till 
skillnad från hantverksmässig och praktisk kunskap som 
omfattar kunskap om det som är föränderligt. Möten mel-
lan människor eller vårdsituationer tillhör det föränderliga. 
Att ha den hantverksmässiga kunskap som Aristoteles talar 
om innebär att behärska en teknik; att kunna göra något 
med utgångspunkt i en riktig förståelse av de principer som 
gäller. Kunskapen kommer till uttryck i valet av lämpligt 
material och bearbetningen av dessa. Denna sorts kunskap 
kan man ha utan att för den skull använda den – vilket skil-
jer hantverkskunskapen från praktisk kunskap.54 

Det fi nns stora skillnader i den tid vi lever i och den 
tid då Aristoteles  verkade. Skillnaderna är inte minst av 
språklig natur. Mårten Ringbom, som översatt Den nichoma-

53 Aristoteles  1988. 

54 »All kunnighet har att göra med uppkomst och går ut på framställning och 
tänkande och hur något skall uppkomma, /…/ och vars upphov är bero-
ende av producenten och inte av produkten själv.« A.a. Ur sjätte boken om 
dygdens rationella sida och tänkande.
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kiska etiken där Aristoteles utvecklar tankar om sin kunskaps-
indelning, skriver i förordet: 

Under arbetets gång har jag ofta tvivlat på möjligheterna att på 
svenska uttrycka vad Aristoteles  vill ha sagt. Grekiskans fl exibilitet 
och rikedom på betydelser hos ett och samma ord omöjliggör i många 
fall en direkt översättning.55

De fl esta av oss är utlämnade åt dessa tolkningar eftersom vi 
inte besitter nödvändiga språkkunskaper, eller den förtrogen-
het med antikt liv och tankesätt som krävs för att tränga in 
i den tankeverksamhet som ägnades frågor om kunskapens 
natur i antikens Grekland. Ord som episteme, techne och fro-
nesis »var långt ifrån entydiga, inte ens hos en och samma 
författare.«56 Jag väljer att se Aristoteles  kunskapsindelning 
snarast som ett riktverktyg som i mitt arbete får peka ut olika 
kunskapsområden. 

Praktisk handlingskunskap med ansvar
Eftersom det grekiska begreppet fronesis spelar en central roll 
i denna undersökning måste några olika syner på begreppet 
beskrivas. Filosofen Hans-Georg Gadamer , som intresserade 
sig för Aristoteles  kunskapsindelning, tolkade fronesis som 
en förnuftighet. Gunnar Bergendal  poängterar begreppets 
ansvarsdimension och översätter fronesis till en praktisk hand-
lingskunskap som inbegriper ansvar för situationen man ver-
kar i. Fredrik Svenæus , verksam som professor vid Centrum 
för praktisk kunskap, Södertörns högskola kallar fronesis för 
en hermeneutisk dygd som har »sin plats i alla de situationer 
där vi ställs inför mellanmänskliga dilemman«.57

Filosofen Kjell S Johannessen  utvecklar en kunskaps-
indelning med bäring på den tid vi lever i nu. Med stöd i 

55 A. a. s. 17.

56 Bergendal  2003, s. 34.

57 Svenæus 2003, s. 63.
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Ludwig Wittgensteins  senare fi losofi , också kallad praxis fi lo-
sofi , formulerar Johannessen vidare distinktioner för kun-
skapens former. Här sätts förhållandet mellan språk och 
handling, det vill säga begreppsbildningens process i cen-
trum. Påståendekunskap har karaktären av fakta, är möj-
lig att formulera exakt och kan prövas i termer av sant 
eller falskt. Färdighetskunskap innebär behärskande av prak-
tiska färdigheter, en teknik som kan övas in, inom vår-
den t. ex. att sätta ett tryckförband eller ta ett blodprov. 
Förtrogenhetskunskap handlar om att genom förtrogenhet 
med situation, miljö, problematik, kunna hantera det unika 
eller avvikande. Man kan tänka på Everts sätt att lugnt låta 
Lisa gå till kiosken förvissad om att hon kommer tillbaka. 
Förtrogenhetskunskap är ett kunnande som inte låter sig 
uttryckas exakt utan lärs genom direkt kontakt med proto-
typiska exempel. De situationer som sjuksköterskan Jeanette 
och mentalskötaren Thommy tidigare berättat om är sådana 
exempel. Genom att utsätta sig för en mängd olika situa-
tioner byggs deras förtrogenhet och färdighet upp. Hur de 
skall agera i stunden är inte av karaktären att de kan läsa sig 
till det i förväg. De kan vara väl pålästa men deras agerande 
i situationen, den praktiska kunnigheten, måste övas upp. 
Det är viktigt att poängtera att dessa distinktioner mellan 
olika kunskapsformer är teoretiska verktyg, i praktiken är de 
samtidiga och beroende av varandra. Tillsammans utgör de 
olika dimensioner av kunskap, en sorts praxiskunskap som 
är vår förmåga att orientera oss i det komplicerade nät »av 
ömsesidigt konstituerande relationer mellan begreppsbild-
ning, mänskliga reaktioner och aktiviteter och det vi kallar 
vår verklighet«.58 Färdighetskunskap och förtrogenhetskun-
skap, fortsätter Johannessen, utgör två olika aspekter på tyst 
kunskap.

58 A. a. s. 25.
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Vårdarbetets tysta dimensioner
Med tyst kunskap menas kunskap som man av logiska skäl 
inte kan formulera fullständigt i språklig form. Våra verbal-
språkliga artikulationsmöjligheter är relativt begränsade. 
Bara fragment av vår förmåga att uppfatta och förstå världen 
låter sig fångas av vårt språk.59 Wittgenstein  uppfattar i sitt 
tidiga arbete (även om han aldrig nämner begreppet tyst 
kunskap) denna fråga som fi losofi ns kardinalproblem. Om 
det man inte kan tala måste man tiga.60 (I sin senare fi lo-
sofi  talar han om förståelse som kan skapas genom att lägga 
exempel sida vid sida.) Den här avhandlingen är inte på jakt 
efter att avslöja eller beskriva tyst kunskap i vården. Det är 
vårdarbetarnas yrkeskunnande – så som det i deras berättel-
ser beskrivs – som är avhandlingsarbetets huvudfokus. Men 
det är svårt att helt gå förbi ett begrepp som många förknip-
par med just vårdarbete. Jag har under tiotalet år på nära 
håll följt några vårdbiträdens vardagsarbete i äldreomsorgen. 
Under två år fi lmade jag dem regelbundet och tillsammans 
tittade vi på och refl ekterade kring det fi lmade materialet. 
Vårt gemensamma projekt handlade om att med rörlig bild 
beskriva deras yrkeskunnande.61 Med tiden kan jag konsta-
tera att de begrepp vi (eller jag) inledningsvis använde för 
att beskriva deras arbete ändrat innebörd. Ta till exempel 
begreppet improvisation. I äldreomsorgen kan allt hända – 
förutsättningarna som gällde hemma hos en hjälptagare ena 
dagen kan vara helt ogiltiga nästa dag. Då måste man kunna 
improvisera, jämför till exempel med hur undersköterskan 
Carmen beskriver sitt arbete hos Ann–Marie. Jag tänkte 
mig inledningsvis att improvisation då var en sorts förmåga 

59 Johannessen  1999, Janik  1996. För en fördjupad diskussion på temat se 
antologin Dialoger om yrkeskunnande och teknologi, 2002. 

60 Wittgensteins  (1921) välkända påstående kan uppfattas både som en 
logisk självklarhet men kan också tolkas som en uppmaning.

61 Projektet har redovisats i fi lmen »Kan man lära sig människokännedom?« 
som visats i samband med två Dialogseminarier som genomförts på 
Dramaten på temat Vård som konst. För närmare beskrivning se kapitlet 
Vård som konst samt bilagor.
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att skapa något nytt eller göra något annorlunda utifrån ens 
egen fantasi och kreativitet. Men ju mer jag följt dem och 
på nära håll sett hur de löser olika uppgifter har min bild av 
improvisation som en individuell förmåga förändrats. Det 
är snarare med rutin och erfarenhet de möter det oväntade. 
Improvisation är tillgången till en bred och djupt förankrad 
handlingsrepertoar där samspelet med miljön – tillgången 
på material – är det viktiga.

I arbetet med de berättelser som avhandlingen kretsar 
kring har jag mött olika varianter på vad man (oftare chefer 
och forskare än praktiker) skulle kunna kalla tysta eller out-
talade inslag i yrkeskunnandet. Jag har valt att inte försöka 
urskilja eller förklara vad tyst kunskap är av det skälet att 
jag ser det som ett inslag av fl era i ett yrkeskunnande. Kjell 
S Johannessen  väljer att se färdighetskunskap och förtrogen-
hetskunskap som tysta men nödvändiga inslag i påstående-
kunskapen.

Och eftersom båda dessa kunskapstyper [färdighets– och förtrogen-
hetskunskap] nödvändigtvis är knutna till förvärvande och använd-
ning av begrepp, och begrepp i sin tur är oundgängliga för att påstå-
endekunskap skall kunna formuleras, kan vi med fog påstå att båda 
typerna av tyst kunskap ingår som konstitutiva inslag i tillägnelse av 
alla slags påståendekunskap. Påståendekunskaper vilar med andra 
ord på ett fundament av tysta kunskaper – utan tyst kunskap ingen 
påståendekunskap.62

Mellan regel och regelföljande

Förhållandet mellan regler och hur man följer regler, dvs. 
regelföljande, är en annan central utgångspunkt i ett kun-
skapsteoretiskt perspektiv. Vi följer regler i en praktik där 
institutionaliserade handlingssätt, sedvänjor eller bruk ska-
par en sorts praxis för hur vi handlar. Att vara en del av en 
praxis innebär att man medvetet eller omedvetet följer de 
regler som fi nns i den praxis man verkar. I Jeanettes exempel 

62 Johannessen  1999, s. 40.
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förstår vi att hon som sjuksköterska förväntas klara situatio-
nen till ett visst läge, då läkare skall påkallas. 

I Thommys berättelse om Lisa förstår vi att en patient 
intagen på vårdintyg inte får lämna avdelningen, ändå till-
låter Evert och Thommy att Lisa går till kiosken. I forskning 
om vård och omsorg är vårdpersonals s. k. fria förhållande 
till regler väldokumenterade. Det är vanligt att omtolka 
beslutade vårdinsatser, göra egna prioriteringar eller utföra 
hjälpinsatser i större eller mindre utsträckning än vad som 
är reglerat enligt någon form av normativ regel.63 En nära-
liggande förklaring som jag tidigare varit inne på är att det 
så att säga är inbegripet i vårdarbetets premiss. Allt som 
behöver göras i en vårdsituation, i mötet med en annan 
människa, låter sig inte på förhand beskrivas. (Kanske är 
det mer relevant att tala om en hållning gentemot regler än 
regelföljande?) Vårdsituationer förutsätter ett moment av 
tolkning och normativa regler underställs de villkor situa-
tionen ställer upp. Det blir här relevant att belysa en annan 
form av regler. Konstitutiva regler är som överenskommelser. 
De är inte uttryckta i ord. De visar sig genom att personer 
med någon form av regelmässighet handlar på ett liknande 
sätt i situationer som liknar varandra. Att man kan eller ska 
larma en jourläkare i en akut situation kan sägas vara en 
normativ regel för en sjuksköterska, den fi nns föreskriven 
i arbetsrutiner och föreskrifter. Men när sjuksköterskan 
väljer att larma är en fråga om tolkning och bedömning. I 
exemplet som Thommy beskriver kan man säga att Evert 
och Thommy uppenbart bryter mot en normativ regel. Lisa 
får gå trots att hon är på vårdintyg. Men vi vet inte om 
Thommy och Everts handlande var regelmässigt eller om 
det bara omfattade fallet Lisa. 

På ett sjukhem som jag arbetade på hade personalen 
utvecklat en vana att inte svara på vissa patienters larm. 
Nyanställda fi ck i sin introduktion veta att just dessa larm 
var av lägre prioritet och kunde besvaras i mån av tid. Detta 

63 Se t. ex. Drugge , 2003, Ellström  m.fl . 2001, Fahlström , 1999. 
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var naturligtvis ett regelvidrigt handlande men det hade 
blivit en så etablerad sanning på arbetsplatsen att ingen 
ifrågasatte det. De konstitutiva reglerna fi nns så att säga 
i vårt naturliga sätt att handla. De kan vara både positiva 
och negativa. På ett servicehus som jag senare arbetade på 
valde kvällspersonalen att varje kväll (mot reglerna) plocka 
ut brandnyckeln, en s. k. masterkey, för att vid larm snabbt 
kunna gå till den som larmat utan att behöva ta vägen om 
nyckelskåpet. Här var det viktigare att snabbt kunna svara 
på hjälptagarnas behov än att följa uttalade regler om nyck-
elhantering. Teorier, metoder och föreskrifter tolkas genom 
den förtrogenhet och färdighet som vi förvärvat genom att 
delta i en praxis.64 I Wittgensteins  fi losofi  är det just regel-
följandet – inte regeln – som skapar praxis eftersom regeln i 
sig själv inte garanterar att den följs. Regelföljande uppkom-
mer genom att vi blir vana att handla på ett visst sätt i en 
konkret situation och det är våra handlingar som bär upp 
regeln – inte tvärt om.

Bo Göranzon  skiljer på olika sorters praxis när det kom-
mer till regelföljande. Rutinpraxis är en verksamhet som 
uttömmande kan beskrivas med artikulerade regler. Här är 
reglerna av sluten karaktär och kan beskrivas i en uppsätt-
ning av nödvändiga och tillräckliga villkor (att jämföra med 
schackspel eller dataprogrammering). Det vårdarbete som 
jag intresserat mig för – mötet mellan den som ger hjälp 
och den som tar emot hjälp – är inte av denna karaktär. 
Utvecklingspraxis är det alternativa perspektivet där reglerna 
är öppna och mångtydiga. 

Kunskapsutveckling och begreppsbildning

Vi ser världen genom de begrepp vi har tillgång till. Till-
ägnelse av begrepp och etablering av kunskap är två sidor 
av samma sak. Kunskapsutveckling är ett kollektivt arbete 
mellan människor. Begreppen är vårt grepp om världen. 

64 Se Göranzon  1990, s. 139.
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Eller med Maria Hammaréns  ord »begreppen växer in i 
oss som beredskap, handling och förhållningssätt.«65 Sofi a 
som genomgår utbildning till sjuksköterska skriver efter en 
praktikperiod:

– Jag inser att jag trots tre år i utbildning är långt ifrån klar och jag 
hoppas att mina kommande kollegor kommer att ha överseende med 
det. De får inte tro att jag kan göra samma arbete som de på ett lika 
självständigt sätt och framför allt inte i samma tempo.

Sofi a har uppfattat självständighet och tempo som nödvän-
digt i sitt kommande yrkesliv som sjuksköterska. För att 
utveckla självständighet och tempo behöver hon ett bättre 
grepp om det sammanhang hon skall verka i än vad hon 
upplever att hon har nu. Begreppsbildning i denna bemär-
kelse är inte att lära sig ords konstruerade defi nitioner. Även 
om Sofi a skulle kunna alla defi nitioner Socialstyrelsen  lagt 
ut på sin termbank på nätet så hjälper det henne inte att 
utveckla den självständighet eller det tempo yrket kräver. 
Den begreppsbildning jag tänker på upparbetas på plats 
genom direktkontakt och med prototypiska exempel. Det 
är här begreppen får sin mening eller med Wittgensteins  
formulering »att förstå en sats innebär att förstå ett språk«. 
Genom träning och deltagande på plats, genom att gång på 
gång möta de situationer som nybörjaren så småningom skall 
kunna hantera självständigt utvecklas förståelsen, »grep-
pet« om praxis. Det är genom träning vi först lär oss följa 
regler och det är genom att följa regler som vi kan gå vidare 
och lära mer genom instruktioner, förklaringar och upp-
täckter.66 I boken Kunskapens former skriver Ingela Josefson 
att »förmågan att se vilka detaljer som är betydelsefulla 
och vilka som är ovidkommande är resultatet av en intrikat 
sammanvävning av teori och praktik.« Påståendekunskap 
saknar liv innan den fylls med praktiskt erfarenhet. 

65 Hammarén  1999, s. 65.

66 Winch  1998, s. 7. (min översättning).
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I yrkeskunnandets perspektiv följer därmed att begrep-
pen är dialogiska och framväxta i samverkan med det system 
av regler och åtbörder som bestäms i den praxis vi tillhör. 
Dialogen mellan dem som ingår i en praxis innehåller ett 
inslag av friktion mellan olika uppfattningar som bygger på 
skilda erfarenheter.67 

Kompetens och yrkeskunnande – en distinktion

Kompetensbegreppet som används inom vård och omsorgs-
fältet har många dimensioner och ges olika innebörd i olika 
sammanhang. Inte sällan ges kompetens och kvalitet en 
ömsesidigt konstituerande relation – kompetens blir då 
förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete vilket i sin tur 
innebär att kvalitet skapats. Denna orsak- och verkansför-
klaring fi nns det anledning att ifrågasätta. 

I boken Arbetets kunskapsteori undersöker fi losofen Bengt 
Molander  forskningstraditioner som behandlar kunskapens 
roll i arbetslivet. Den moderna kvalifi kationsforskningens 
ursprung fi nner Molander i en västerländsk kunskapstra-
dition där teoretisk kunskap sätts främst. Kunskap i kva-
lifi kationsforskningens bemärkelse består i »en mer eller 
mindre korrekt avbildning eller avspegling av hur verklig-
heten i sig själv är«. Kunskap manifesteras i språkliga påstå-
enden. Taylorismen är en utväxt på denna kunskapssyn där 
ut förande och ansvar skiljts åt. En gör och en annan tänker 
ut hur det skall göras. Det här är ett perspektiv som, om 
man granskar tankefi gurerna bakom begreppsanvändning-
en, utesluter det omdöme och det praktiska kunnande som 
till exempel Carmen indirekt berättar om. Den praktiska 
levande kunskapen kan i detta perspektiv »reduceras till 
ett teoretiskt vetande som i sin tur kan överföras till regler, 
lagar och formler.« I det här perspektivet blir defi nitionen 

67 Avsnittet bygger på fl era källor: Hammaren 2002, Göranzon  1990, s. 139, 
Josefson 1991, s. 25 och s. 37 samt Janik , 1996. Författarnas gemensamma 
nämnare är förankringen i Wittgensteins  senfi losofi . 
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av uppgiften som skall utföras central. Ett yrke delas in i oli-
ka uppgifter som en viss yrkeskategori skall kunna hantera. 
Vårdarbete blir summan av ett antal beskrivbara uppgifter 
som kan utföras av den som har rätt kompetens. Jag kall-
lar det här perspektivet för kompetensperspektivet. Synsättet 
bygger på idén att vårdarbete är en sorts rutinpraxis som till 
fullo kan regleras med uttömmande och artikulerade reg-
ler. Förhållandet mellan arbetet och arbetaren objektiveras 
liksom förhållandet mellan den som ger hjälpen och den 
som tar emot hjälpen avpersonifi eras. Det blir uppgiften 
(tillsyn och frukost) istället för personen (Ann-Marie i det 
här fallet) som bestämmer vilken kompetens som behövs. 
I förlängningen av det här sättet att se på vårdarbete fi nns 
inte den handlande omdömesgilla människan med (även om 
det kan låta så). 

Jag väljer att se vårdarbete i ett yrkeskunnandes perspektiv 
där det Göranzon  kallar utvecklingspraxis får tjäna som 
utgångspunkt. I detta perspektiv består vårdarbete av förän-
derliga situationer – möten med olika fall – som bara delvis 
låter sig beskrivas i termer av konkreta arbetsuppgifter. Här 
måste varje situation bedömas utifrån till saken hörande 
relevanta omständigheter – vilka kan skilja sig åt från fall 
till fall. Yrkeskunnandet består i förmågan att hantera en 
mängd skiftande situationer där regler är öppna och mång-
tydiga. Där kompetensperspektivet utgår ifrån uppgiften 
och vilken komponent som behövs för att lösa uppgiften är 
yrkeskunnandets perspektiv att arbetet utförs i och är bero-
ende av gemenskap med andra, arbetskollegor, patienter och 
anhöriga.

Från novis till mästare

Det är på sin plats att utveckla ytterligare några kunskaps-
teoretiska distinktioner mot bakgrund av de exempel som 
hittills tecknats av vårdarbetarna. De har berättat om pro-
blematiska situationer där rätt eller fel inte på förhand har 
varit givet. Hur uppstår det yrkeskunnande som exemplena 
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i kapitlet berättar om? I ett yrkeskunnandes perspektiv 
sker lärande i ett handlingssammanhang snarare än som 
individuell aktivitet. Genom träning och deltagandet i olika 
praktiker utvecklas förmågan att respondera och delta i 
arbete och vardag. Sett så här kan ett yrkeskunnande sägas 
utvecklas från nybörjarskap till mästarskap.68 

Novisen har inga erfarenheter av de situationer yrket inbe-
griper där man förväntas kunna agera. Novisen lär sig och 
utvecklar kunskaper genom att någon annan som är kun-
nigare både ger order om vad som skall göras och beskriver 
eller visar hur denna handling ska utföras på ett korrekt 
sätt. Uppgiften måste vara enkel och får inte innehålla några 
oklarheter eftersom novisen saknar erfarenhet och samman-
hangsförståelse. Novisens uppträdande är statiskt och ytterst 
begränsat. Novisen kan inte skilja huvudsak från bisak utan 
värderar alla uppgifter som lika viktiga eller oviktiga.

Nybörjaren lär sig genom att imitera hur andra, mer erfar-
na, gör i skilda sammanhang. Erfarenheten växer sedan suc-
cessivt i och med att nybörjaren är med om olika situationer 
och kan börja samla på sig egna erfarenheter. Efter hand 
får nybörjaren upp ögonen för vilka aspekter av uppgiften 
som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Nybörjaren 
uppmärksammar och följer regler utan undantag eller avvi-
kelser, ibland in absurdum. 

Den kompetente har lärt sig, genom att vara med om olika 
situationer, vilka aspekter som är viktiga att ha kännedom 
om och vilka som saknar betydelse. Hon eller han utvecklar 
detta aspektseende främst genom att refl ektera kring exempel 
som man varit med om eller bevittnat. Successivt skapas nu 
kunskaper och förståelse för hur olika situationer skall hante-
ras. Med övning internaliseras handlingsregler, och att utöva 
arbetet går smidigare och smidigare. Den kompetente behärs-
kar olika färdigheter och kan via instruktioner utan svårig-

68 Indelningen bygger ursprungligen på en studie av piloter presenterad av 
Dreyfus  & Dreyfus 1986. I utvecklingen av sin modell påverkades brö-
derna Dreyfus också av exempel från vården se Brenner  1993. Min fram-
ställning bygger även på Josefson  1988 och Janik  1996.
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heter lära sig nya likartade färdigheter. Först på denna nivå 
börjar omdömet att utvecklas. Här fungerar regler som fi ng-
ervisningar och ett kunskapsinnehåll är etablerat. Allan Janik  
beskriver det som att »det är först när nybörjarna arbetat upp 
en kompetens som de relativt lätt kan följa reglerna.« 

Den skicklige har lärt sig att göra egna bedömningar om 
när det är lägligt eller inte att handla på ett visst sätt. Man 
kan nu agera utifrån sin egen erfarenhet. Den skicklige har 
vetskap om att instruktioner är instruktioner och ingenting 
annat än i bästa fall kodifi erad erfarenhet. Han vet också att 
det inte är möjligt att fånga alla erfarenheter och kunskaper 
på papper. Han kan urskilja vad som faller under en regel 
och vad som är undantag. 

En mästare skiljer sig från den skicklige genom att hand-
landet är mer direkt. Den skicklige överväger och väljer ett 
handlingssätt. Mästaren ser vad som krävs av honom och 
handlar på ett korrekt sätt utan att stanna upp för att göra 
överväganden. Denne ser sig själv som en del av situationen, 
regler och instruktioner har ofta en underordnad betydelse. 
I förhållande till den tidigare beskrivningen av hur vi förvär-
var färdigheter visar novisen och nybörjaren ingen bedöm-
ningsförmåga, den kompetente bedömer genom medveten 
refl ektion och de som är skickliga eller mästare gör bedöm-
ningar grundade på sina tidigare konkreta erfarenheter. 

De första tre nivåerna – novis, nybörjare och kompetent 
– handlar om att hantera förutsedda situationer. Och i förut-
sedda situationer fungerar normativa regler i form av instruk-
tioner och rutiner. Men att ta steget förbi kompetensnivån till 
skicklig och mästarskap innebär att ta steget från att kunna 
hantera det förutsedda till att också ständigt vara beredd på 
det oförutsedda. Denna undersöknings fokus är inriktad på 
de två sistnämnda nivåerna, skicklighet och mästarskap.69

69 Dreyfus  & Dreyfus använder begreppet expert där jag har valt att använda 
begreppet mästare. En expert är någon som betraktar och bedömer en 
verksamhet utifrån och på distans. En mästare i den bemärkelse jag 
använder begreppet, inspirerad av Gunnar Bergendal , är någon som själv 
behärskar det kunnande en uppgift kräver. 
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Sammanfattning 
– kunskapsteoretiska utgångspunkter

Denna undersökning har till uppgift att belysa yrkeskun-
nande i vårdarbete. Undersökningen har genomförts med 
en kunskapsteoretisk inriktning. Utgångspunkten är att vi 
betraktar världen genom de begrepp vi har tillgång till, 
begrepp som utvecklats i en praxis och vars mening och inne-
börd hör till denna praxis. Lärande är i denna bemärkelse en 
kollektiv aktivitet snarare än individuell. Yrkeskunnande är 
knutet till människans språk – det handlar om mening och 
förmågan att se. Vi använder olika former av kunskap för att 
förstå och agera i världen:

/…/ förvärvade kunskaper på ett givet område yttrar sig i praktisk 
verksamhet som förtrogenhet med det slags fenomen som ingår i 
uppgifterna, färdighet i att umgås med dem och lösa uppdykande 
problem som är förbundna med dem, god omdömesförmåga i frågor 
som gäller olika former av kvalitet och berättigandet av att använda 
allmänna principer i bestämda situationer etc.70

Färdighet och förtrogenhet kan bara bildas genom det direk-
ta deltagandet i en praxis, det är där begreppsbildningen 
sker. I praxis sammanvävs kunskap med språkhandlingar 
och bildar en sammanhangsförklaring. Detta sätt att se på 
yrkeskunnande i arbetslivet har varit en bärande utgångs-
punkt för arbetet. Några andra kunskapsteoretiska utgångs-
punkter har varit:

»Det kvalifi cerade yrkeskunnandet utvecklas genom att 
man lär sig se skillnader i verklighetens mångfald«.71 Yrkes-
kunnande är kunskap uttryck i handling. Det kommer inte 
med en viss befattning utan måste utvecklas genom utövning 
av yrket. Detta skall inte läsas som att jag underkänner eller 
bortser från betydelsen av formell (teoretisk) utbildning. Jag 
ser de olika yrkeskategoriernas utbildningsbakgrund som en 

70 Johannessen  1999, s. 79–80.

71 Göranzon  1990, s. 19. 



förutsättning för yrkesutövningen. Men det är värt att redan 
här poängtera att formell utbildning inte har varit i huvud-
fokus för denna studie.

Kvaliteten på det yrkeskunnande som jag intresserar mig 
för, eller dess giltighet i en problematisk situation kan bara 
bestämmas i relation till en aktuell situation. Det praktiska 
kunnandet – omdömet – kännetecknas av att vi använder 
det för att agera i situationer som är omöjliga att tillfullo 
förutse, där regler har undantag. Det är här och nu situatio-
nen som gäller och endast genomförandet är det som räk-
nas. Med Diderots  ord »den som är i behov av regler kom-
mer ingen vart«.72 Med detta menar jag inte att regler inte 
behövs men jag tänker mig att det fi nns situationer där vi 
måste förstå reglernas betydelse på ett annat sätt än genom 
ett direkt följande av regler. Kärnan i det yrkeskunnande 
jag vill uppmärksamma handlar om hur omdömesförmågan 
byggs upp och utvecklas.73

72 Ur Rameaus brorson av Denis Diderot , Dialoger nr 1/1986, s. 2.

73 Sammanfattningen bygger på tidigare nämnda referenser till Janik  1996, 
Johannessen , 1996, Hammarén  2002, 2001 samt Bergendal  2003. 



På servicehuset var jag omgiven av lagom likgiltiga tanter med 
varma händer och röster som inte lovade för mycket /…/. 

Deras lugn var orubbligt och lyssnande, 
om jag stönade till eller helt hastigt spände 
en muskel av obehag släppte de omedelbart 
taget och sökte ett nytt och vänligare grepp.

Desirée i Majgull Axelssons Aprilhäxan
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3. Metod

Metodbeskrivning och ställningstaganden
Det avhandlingsprojekt som här redovisas har pågått i olika 
former sedan 2002 då en förstudie (deltagande observation 
och djupintervjuer) om yrkeskunnande hos vårdbiträden 
i en hemtjänstgrupp utfördes.74 Under 2003 genomfördes 
en första serie dialogseminarier bland landstingspersonal75 
samtidigt som jag genomförde en litteraturstudie på uppdrag 
av Socialstyrelsen  om hur kompetensbegreppet används i 
nordisk forskning om kommunal vårdpersonal.76 År 2004 fi l-
made jag vårdbiträden i äldreomsorg (research partnership) 
och under 2005 genomfördes en andra serie dialogsemina-
rier bland äldreomsorgspersonal.77 Dialogseminarieserierna 
och det resultat i form av vårdarbetarnas egna berättelser 
och exempel är avhandlingens huvudkälla och detta kapitel 
syftar till att närmare beskriva utgångspunkter och tillväga-

74 Victor Tillberg  2002. Förstudien omfattar deltagande observation i en hem-
tjänstgrupp som pågick under tre månader. Totalt genomfördes 66 stycken 
olika hembesök tillsammans med vårdbiträden, tre fall beskrivs närmare i 
rapporten Att organisera praktisk kunskap – om vårdbiträdens yrkeskunnande.

75 Liv och lust i vården 2004. En närmare beskrivning fi nns i appendix Fall-
studier/Landstingsprojektet.

76 Redovisas i Socialstyrelsen  2003a, 2004. 

77 Victor Tillberg  2005.
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gångssätt. Hur fallstudierna genomförts beskrivs närmare i 
kapitel Fallstudier. De andra nämnda studierna betraktar jag 
i avhandlingssammanhanget som sekundära informations-
källor och grundligare information om projekten återfi nns i 
de rapporter som noterna hänvisar till.

Presentationen i avhandlingen bygger på vårdarbetares 
egenhändigt författade exempel från sin yrkespraktik. Alla 
förekommande exempel har arbetats fram med hjälp av dia-
logseminariemetoden som är ett sätt att systematiskt utfors-
ka och beskriva praktisk kunskap. Två serier dialogsemina-
rier har genomförts med sammanlagt sjutton medverkande 
vårdarbetare. Jag kallar dem i den löpande texten för enkel-
hetens skull Landstingsprojektet och Äldreomsorgsprojektet. De 
medverkande vårdarbetarna har uppmanats att beskriva 
konkreta exempel ur sin egen praktik, gärna i form av berät-
telser. Varför? 

Att skriva om sin yrkespraktik för kollegor med samma 
erfarenhetsbakgrund som en själv ställer stora krav på refl ek-
tion och självkritik. Man måste skriva med allvar och an -
stränga sig för att göra sina erfarenheter begripliga. Skrivan -
de som metod är en tidskrävande verksamhet och när den 
sker inför en initierad läsekrets som andra vårdarbetare 
kommer man inte undan med ytliga beskrivningar eller 
allmänna åsikter. 

Hur undersöker man praktiskt kunnande?
Denna avhandling arbetar utifrån ett kunskapsteoretiskt 
perspektiv där yrkeskunnande i första hand är praktisk kun-
skap uttryckt i handling.78 Hur undersöker man ett sådant 
intresseområde? Filosofen Allan Janik  har intresserat sig för 
den praktiska kunskapens epistemologi. En epistemologisk 
analys av praktisk kunskap är, i Janiks perspektiv, viktig 
eftersom yrkeskunskap i stor utsträckning består av prak-
tisk kunskap. Janik betonar det kollektiva i hur praktisk 

78 Göranzon  1990, Hammarén  1999, Ratkic  2002, 2005.
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kunskap utvecklas mellan människor och han pekar vidare 
ut kollektivets betydelse för den som vill undersöka praktisk 
kunskap:

Eftersom den praktiska kunskapen uppstår ur erfarenheten hos 
individer som arbetar tillsammans och lär sig olika färdigheter av 
varandra, är den därför i viss mening platsbunden kunskap. Fallstudier 
av den praktiska kunskapen knyts därför till särskilda lokaliteter, eller 
bättre uttryckt, försöker klarlägga hur en viss omgivning och de 
pro blem den konfrontera oss med påverkar vår begreppsbildning 
när vi anstränger oss att lösa den. Under sökningen av den praktiska 
kunskapen försöker sålunda fastställa vad som är förnuftigt ifråga om 
en viss uppsättning praktiska strategier som kommer till användning 
i en viss omgivning. Det platsbundna i en sådan kunskap gör att den 
inte kan generaliseras utan att förlora i innebörd.79

Den platsbundna kunskap jag har varit intresserad av är 
vårdarbetares kunnande så som det kommer till uttryck i 
deras arbete. Vårdarbetet är den lokalitet eller omgivning 
som den här undersökningen omfattar. 

När jag kom i kontakt med forskningsområdet yrkeskun-
nande och teknologi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
var mitt intresse i en bemärkelse redan inringat. Jag var då 
verksam som chef i äldreomsorgen och hade under fl era år 
arbetat med frågor om kompetens– och kvalitetsutveck-
ling. Jag hade i olika sammanhang genomfört utforskande 
projekt, utbildningar och andra aktiviteter med syfte att 
fi nna bättre metoder för verksamhetsutveckling i vård och 
omsorgsarbete. 1998 formulerade jag följande frågor som en 
sorts programförklaring till vilka utvecklingsområden jag 
arbetade med på min arbetsplats:

– Hur organiserar vi oss för att nå de krav som omvärl-
den och hjälptagare ställer och som också uppfyller de 
målsättningar och ambitioner som vi själva har?

– Vad krävs av oss för att vi skall kunna garantera hög 
kvalitet i det arbete vi utför gentemot våra hjälpta-

79 Janik  1996, s. 28–29.
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gare? Vad krävs av ledare och vad krävs av övrig per-
sonal?

– Hur skapar vi arbetsformer som leder till en arbets-
miljö som upplevs meningsfull och utvecklande? Hur 
undviker vi utbrändhet och stress?

– Hur vet vi att våra resurser utnyttjas så effektivt som 
möjligt och att de prioriteringar vi gör är relevanta?

Frågeställningarna är färgade av den praktiks problematik 
som jag var engagerad i då. Jag misstänker att många andra 
chefer i vård och omsorgsverksamheter brottats med samma 
sorts frågeställningar. Nu i efterhand kan jag se att jag då 
saknade begrepp och metoder som kunde hjälpa mig att 
hantera den praktiska kunskap som äldreomsorgsverksam-
heten byggde på. Det saknades ett språk.

Ur mitt perspektiv med de frågor jag arbetade med i äld-
reomsorgen var det lätt att ansluta till de sex nyckelbegrepp 
Janik pekar ut som nödvändiga för att förstå ett yrkeskun-
nande.

All förståelse är exempelbaserad.80 För att förstå ett yrkes-
kunnande spelar exemplen, praktiska, konkreta, verkliga ex -
em pel, en nyckelroll. Dessa är för Janik  enheten för inlär-
ning som han ställer i motsats till det allmänna påståendet, 
propositionen. I beskrivningar av situationen kan vi få grepp 
om de betydelsebärande inslagen i praktisk kunskap, dessa 
ställer Janik i motsats till fakta. Faktaformuleringar bär inte 
praktikens betydelser. Omdömet som är förmågan att göra 
viktiga distinktioner är den form i vilken kunskapen kom-
mer till uttryck. Omdömet kommer till uttryck i praktiken, 
det är där det visar sig om ett utvecklat omdöme upparbe-
tats eller ej. Detta är något helt annat än att verbalt eller 
skriftligt kunna återge kunskap i satser. Refl exion och inte 
teoretiserande är metoden för en fi losofi sk undersökning 
av saken. Till refl exionen kan fl er bjudas in och perspektiv 
utvecklas. Janik fortsätter och beskriver dialogen som den 

80 Nordenstam  2005.
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kollektiva refl exionens form, den skall vara öppen men 
ordnad. Dess motsats är föreläsningen. Till sist menar Janik 
att fallstudien är den lämpliga vetenskapliga metoden för att 
utveckla och artikulera praktisk kunskap.81

Dialogseminariemetoden

De två fallstudier som avhandlingen bygger på har genom-
förts med hjälp av dialogseminariemetoden. Dialog semi-
nariemetoden har utvecklats vid avdelningen för yrkeskun-
nande och teknologi vid KTH för att beskriva och förmedla 
aspekter på praktisk och tyst kunskap.82 Adrian Ratkić  , som 
undersöker och beskriver metoden i sin doktorsavhandling, 
kallar dialogseminariemetoden för ett sätt att iscensätta dia-
log genom en systematiserad och disciplinerad procedur.83 
En bärande idé är att en mindre grupp (5–10) åtar sig att 
träffas kontinuerligt med handledning i skrivseminarier 
under en längre tidsperiod (gärna ett år). Deltagarna förbe-
reder sig inför varje samlingstillfälle genom att läsa utvalda 
texter och bearbeta sina refl ektioner kring dessa genom 
att skriva en egen text. Metoden är ett sätt att arbeta med 
och utveckla sin egen erfarenhet genom att läsa, skriva och 
refl ektera både kollektivt och individuellt. Om dialogsemi-
nariemetodens uppkomst skriver Bo Göranzon :

När Maria Hammarén  och jag utvecklade dialogseminariemetoden 
hade vi varsin startpunkt. Maria förde med sig »skriva långsamt« 
i självprövningens tecken, själv förde jag in läsningen som omistlig 
impuls – mötet med andras erfarenhet genom litteraturen. Det är 
egentligen inte svårare än så: att på allvar ge sig i kast med centrala 
mänskliga erfarenheter och förlita sig på att det vi utforskar behand-
las infallsrikt, luttrat, lärt och för det mesta med mycket mera tid till 
omsorgsfull bearbetning av människor före oss.84

81 Janik  1996, s. 34.

82 Ratkic  2001, 2006.

83 Ratkic  2005, s. 12.

84 Göranzon  2001.
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»Refl ektion startar inte oprovocerat« skriver Maria Ham-
marén  i sin avhandling Ledtråd i förvandling – om att skapa en 
refl ekterande praxis. Hon betonar behovet av en yttre impuls 
för att synliggöra den egna begreppsbildningsprocessen.85 
Refl ektion över egen förvärvad erfarenhet kräver att min-
net och fantasin aktiveras. För att komma igång krävs ett 
främmande yttre – en oväntad impuls som griper om den 
horisont mot vilken det vi ser framträder.86 Den oväntade 
impulsen behövs för att få oss att tänka i andra banor än de 
invanda gamla vanliga tankemönstren. Med impulsens hjälp 
kan vi komma bort ifrån allmänna åsikter och spontana 
kommentarer. Om man på djupet vill utforska sina erfaren-
heter måste det första steget vara att ta sig förbi de förgivet-
tagna uppfattningarna. Hammarén om den yttre impulsen:

Snarare än att låta sig fångas av berättelsen, det narrativa, handlar 
den yttre impulsen om ett förhållande till fantasi och refl ektion. 
Diderot  talar om instinkten som uttryck för glömda erfarenheter – en 
bakgrund som sjunkit in i oss och blivit ett sätt att se. /…/ Därför 
måste mötet med det främmande drabba oss /…/ varje gång vi ur det 
gamla vill utläsa nya mönster.87

Deltagarna uppmanas att läsa långsamt och anteckna sina 
associationer i marginalen. Momentet att läsa långsamt med 
pennan i hand handlar om att nå fram till den eftertanke 
som bara är möjlig när man saktar ner tempot. De litterära 
inslagen är noggrant utvalda. Två olika sorters textimpulser 
används. Med bakgrundstexter avses mer vetenskapliga artik-
lar som erbjuder fördjupad kunskap inom ett område, med 
impulstexter avses texter vars uppgift är att stimulera läsaren 
till egna associationer och erfarenheter. Impulstexterna har 
ofta skönlitterär form men kan också bestå av bilder eller 
annat. I Landstingsprojektet fi ck deltagarna i uppgift att 
med pennan i hand läsa och bläddra igenom den 329-sidiga 

85 Hammarén  1999.

86 A.a. s. 120.

87 A.a. s. 121.
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fotoboken Det industriella Sverige – kultur arvet 1897–2002 som 
första uppgift. I äldreomsorgsprojektet gjorde skådespelaren 
Anna Pettersson en uppläsning ur vård texter inför den första 
skrivuppgiften. Den efterföljande skrivuppgiften till delta-
garna formulerades så här:

Läs dialogerna med »pennan i hand«. Att läsa med »pennan i hand« 
skall tolkas bokstavligt, det handlar alltså om att långsamt arbeta 
sig igenom texten samtidigt som du antecknar dina reaktioner och 
associationer i marginalen under läsningens gång. Det här sättet att 
läsa handlar om att kritiskt och öppet »svara« på texternas innehåll 
och sätta dem i förbindelse med konkreta exempel ur din erfarenhet. 
Glöm hur du läste texter i skolan, det här handlar inte om att »plugga 
in information« eller att lära sig »rätt eller fel.« Det här är en annan 
sorts läsning där du skall låta din fantasi fl öda fritt, vad händer i dig 
när du läser dialogerna? Vad kommer du att tänka på när du via tex-
ten möter gamla undersköterskan, läkaren, patienten, novisen m.fl .? 
Vad kan du göra för förbindelser mellan den lästa texten och din egen 
erfarenhet?

Läsa och skriva och läsa igen

Efter det individuella läsandet följer författandet av en egen 
text. »Skrivandet är ett sätt att lära sig se.«88 Att behöva 
formulera sig i skrift har fl era poänger. Man tvingas ta ställ-
ning till vad man egentligen vill berätta. Och man skriver 
med vetskap om att man själv skall läsa upp sin text högt 
inför de andra i gruppen. På så vis blir skrivandet en del 
av ett refl ektionsarbete där man får anledning att upptäcka 
sin egen erfarenhet ur nya infallsvinklar. I Niclas Focks 
licentiatavhandling Eventyrslyst och risker beskrivs företaget 
Combitech Systems arbete med dialogseminariemetoden. 
För Fock  har läsandet »gett nya perspektiv och möjlig-
heten att se egna erfarenheter genom andras« och han 
skriver vidare att »den inre dialogen har fått form genom 
koncentration och träning«.89 Om skrivandet som form 

88 Göranzon  2001, s. 169.

89 Fock  2004, s. 37.
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för refl ektion formulerar Hammarén  att den »måste med 
nödvändighet föras som en inre dialog, en kamp för att 
begreppsliggöra en osynlig bakgrund.«90 Vid varje samling 
utdelades en eller fl era läsuppgifter som tillsammans med 
mötesanteckningarna utgjorde impuls till nästkommande 
möte. Urvalet av litteratur och artiklar bestod av texter med 
varierande klassiska och skönlitterära inslag samt texter som 
belyste de kunskapsteoretiska perspektiv som utgör dialog-
seminariemetodens grund.91 

Kollektiv refl ektion – skrivseminarier

Den kollektiva refl ektionen sker när gruppen träffas och 
man läser upp sin text för varandra. Efter varje uppläsning 
ges alla deltagare möjlighet att i tur och ordning kommen-
tera det upplästa. Lyssnandet på den som läser sin text högt 
saktar tempot och man lyssnar uppmärksamt, med pennan 
i hand. Samtalsledarens roll är att se till att rytmen hålls, att 
allas texter får utrymme och tid ges för kommentarer. Som 
deltagare hinner man innan samtalet kommer i gång tänka 
igenom och sålla bland sina reaktioner. Den som läst sin 
text får direkt återkoppling och man får genast reda på vilka 
associationer texten skapat hos de andra. Medhåll och mot-
exempel läggs fram för belysning. Högläsningen är en del av 
ett gemensamt utforskande som inte handlar om att bedöma 
eller värdera den andres text. Samtalet förs i en utforskande 
anda; kan andras perspektiv och erfarenheter vara till hjälp 
i mitt arbete att förstå min erfarenhet? Med dialogsemina-
rieformens hjälp kommer erfarenheter till tals, i dialog, och 

90 Hammaren 1999, s. 135.

91 Exempel på litterära impulser: Majgull Axelsson  Aprilhäxan 1997, Erland 
Josefsons  artikel i Dialoger nr 03/64 Ett viste för det förgångna, Maria Ham-
maréns  skrift Skriva – en metod för refl ektion, 1997, Göran Palms Varje liv är 
värt att skildra, Lotte Alsterdals  avhandling Hertig av ovisshet 2001, Joakim 
Svartheden (red) Exempel – om militärt yrkeskunnande, 2003, Peter Tillberg 
(red) Dialoger om yrkeskunnande och teknologi, 2002. Lotta Tillberg Bland rull-
stolar, hörapparater och osötade hallongrottor 2002, Alice Johansson Vårfl odslyrik 
1995.
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andras perspektiv belyser det egna. På detta sätt kan man 
säga att dialogseminariemetoden är ett kollektivt sätt att få 
fram empiriskt underlag där validiteten hela tiden prövas 
med en gemensam ambition att förbättra och fördjupa för-
ståelsen av den egna yrkespraktiken.92

Vårdarbetarna i den här undersökningen berättar om 
situationer där deras yrkeskunnande ställts på sin spets, om 
fall som kanske ser normala ut men som innehåller kom-
plicerade omständigheter. De rör sig i gränssituationer där 
det som är regel i ena fallet måste förbises i det andra fallet. 
Min ambition har varit att genom att lägga deras berättel-
ser sida vid sida och belysa dem i analogi med konstnärliga 
yrkestraditioner uppmärksamma dessa aspekter av deras 
yrkeskunnande.

Mötesanteckningar

Förutom att deltagarna själva skrivit berättelser har varje möte 
dokumenterats i mötesanteckningar. I Landstingsprojektet 
ansvarade jag för att sammanställa mötesanteckningar och 
i Äldreomsorgsprojektet använde vi dels extern hjälp och 
dels fi ck uppgiften rotera bland deltagarna. För en närmare 
beskrivning av hur detta gått till i de båda projekten se res-
pektive fallbeskrivning. Efter skrivseminarierna har mötesan-
teckningarna skickats ut till deltagarna för att kunna fungera 
både som stöd för minnet och impuls i det egna skrivandet. 
Mötesanteckningarnas uppgift har varit att föra samtalet vida-
re, ge perspektiv och ifrågasätta sådant som uppkommit i sam-
talet. Varje möte har i båda projekten inletts med en genom-
gång av förra mötets anteckningar. Deltagarna har också haft 
möjlighet att höra av sig emellan träffarna med kommentarer, 
korrigeringar eller synpunkter på mötesanteckningarna.

Mötesanteckningarna har i den här undersökningen fung-
erat som bakgrundsmaterial och vid några tillfällen har 
enstaka citat använts för att belysa en viss frågeställning.

92 Nordenstam , 2005.
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Berättelsens betydelse
I denna studie läggs konkreta exempel från vårdens yrkes-
praktik sida vid sida med ambitionen att ur mångfalden 
av olika exempel hitta nya träffande beskrivningar av vår-
dens yrkeskunnande. Intresset har riktats mot konkreta 
problematiska situationer och deltagarna har uppmanats 
att berätta om tillfällen där omdömesförmågan satts på 
särskilt hårda prov. Sammanlagt omfattar de två fallstudi-
erna sjuttiofem berättelser varav tjugofyra återges i denna 
undersökning. Jag har valt ut att ta med berättelser som 
detaljrikt beskriver problematiska situationer som på ett 
eller annat sätt ger uttryck för yrkeskunnande, omdöme och 
praktisk kunskap. Urvalet har också gjorts för att beskriva 
en mångfald av olika situationer och olika yrkeskategoriers 
perspektiv. Mötet med patienten har fått stå i centrum. 
Att ta med beskrivningar av omständigheter, detaljer och 
situationer har varit viktigt för att göra exemplen rättvisa 
och ge läsaren möjlighet att göra egna tolkningar och inte 
helt utelämnas åt författarens analys av materialet. Mer om 
hur urval av texter skett kan läsas i respektive beskrivning, 
se fallstudier.

Den rikliga användningen av egenhändigt författade be -
rättelser (exempel) från vården är en sorts metod i sig. Kjell 
S Johannessen  talar om en förståelse som präglas av att 
»se samband« där fl itig exempelanvändning, jämförelser 
och nyttjandet av analogier är metoder för att utveckla för-
ståelse för ett fenomen.93 Filosofen Ludwig Wittgenstein  
introducerade i sin språkfi losofi , begreppet familjelikheter 
som alternativ till en förståelse som inte kan nås via defi -
nitioner. Det är ett begrepp Wittgenstein använder för att 
tydliggöra att språket inte har något egentligt eget väsen. 
Det är människorna tillsammans som bär på betydelserna 
– inte orden i sig. Detta är ytterligare ett skäl till varför 
det behövs många konkreta exempel. Genom att söka efter 
familjelikheter i de olika texterna blir det möjligt att upp-

93 Johannessen  1999, s. 74.
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täcka mönster och se hur »nät av likheter griper in i och 
korsar varandra«.94 

Hantering av insamlat material

Jag betraktar vårdarbetarnas egenhändigt författade berät-
telser som grundkällor och jag har valt att låta dem komma 
till tals mer eller mindre oavbrutet i texten eftersom jag vill 
att sammanhangen i första hand skall återges av dem själva. 
Då kan läsaren ta ställning till både deras egen beskrivning 
och min efterföljande tolkning. I detta ställningstagande 
fi nns en kritik mot det vanligt förekommande sättet att redo-
visa forskningsresultat med hjälp av enstaka citat insamlade 
vid ett eller några få intervjutillfällen. En forskare kan skaffa 
sig ett s. k. stort material genom att göra en eller två sche-
matiska intervjuer med många olika informanter eller kom-
binera olika insamlingsmetoder. Så kan man göra om man 
vill belysa någon väl avgränsad eller lösryckt företeelse men 
enkät – intervju – eller observationsmetoder har inte varit 
aktuella för mitt syfte. För att på djupet kunna undersöka de 
praktiska strategier som Janik  talar om har det varit nödvän-
digt med långa relationer (1–2 år) och återkommande samtal 
och möten med dem undersökningen omfattar. »Objektiva 
metoder« som används för att studera mänsklig aktivitet 
utifrån är enligt Janik inte till särskilt mycket hjälp när det 
gäller att förstå yrkeskicklighet.95 Gunnar Bergendal  är inne 
på ett liknande spår och betonar att ett inifrån perspektiv 
måste undersökas genom beskrivningar av enskilda fall över 
tid. Beteendevetenskapliga metoder där frågor och svarsal-
ternativ är fastlagda på förhand är, enligt Bergendal, inte 
användbara i studier om yrkeskunnande. Yrkeskunnande 
är »något partikulärt som inte kan fångas i allmänna teo-
rier utan kan undersökas endast genom studier av enskilda 

94 Wittgenstein  1953 [1996], § 66.

95 Janik  1996.
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fall«.96 Själv har jag funnit det problematiskt när s. k. infor-
manter mer eller mindre oförberedda skall besvara frågor 
de kanske inte fi nner relevanta eller ges möjlighet att förstå 
fullt ut. I mitt perspektiv är spontana och orefl ekterade svar 
inte till någon större nytta för att bättre förstå eller utveckla 
ett yrkeskunnande men jag är medveten om att andra forsk-
ningstraditioner ser det spontana svaret som mer ärligt eller 
kanske rättare sagt mindre »biased« än det eftertänksamma 
svaret. Här fi nns en viktig skillnad i synen på kunskap som 
inte alltid uttalas tydligt nog. Till den praktiska kunskapens 
natur hör att den går ut på att göra saker och ting – den är 
ett kunnande i kroppen, som Janik kallar det.97 Praktisk 
kunskap är därmed nära förbunden med identitet och per-
sonlighet vilket betyder att om man vill förstå något om 
praktisk kunskap så kan man inte utesluta det personliga 
eller subjektiva. Hur man förhåller sig till det personliga hör 
också ihop med hur man som forskare hanterar och redovi-
sar sitt material. För mig uppstår en trovärdighetsproblema-
tik när forskare tar ut citat ur sitt sammanhang (om det ens 
framskymtar ett sådant) och sedan ägnar sida upp och sida 
ner för att tolka citatet. Min ambition med en riklig berät-
telse– och citat användning har varit att låta vårdarbetarna 
teckna de sammanhang som läsaren sedan kan föra en dia-
log med. Genom att klippa så litet som möjligt i deras egna 
berättelser vill jag att läsaren själv skall kunna ta ställning 
till den empiri som presenterats. Och vidare bedöma mina 
tolkningar utifrån en egen uppfattning om materialets inne-
håll och kvalitet.

Till detta måste sägas några ord om min syn på rollen 
som forskare och relationen till dem undersökningen omfat-
tar. Varje exempel och situations detaljrikedom är viktig för 
förståelsen. För att kunna nysta vidare i detaljer måste man 
kunna samtala ofta. Etnografen Yngve Ryd  menar i sam-
manhanget att det »duger inte att diskutera några gånger i 

96 Bergendal  2003, s. 155-157.

97 Janik  1996, s. 118.
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månaden. För att kunna reda ut detaljer måste man bo gran-
nar och samtala nästan dagligen.«98 Forskare och informant 
måste komma varandra nära, man måste utveckla förståelse 
för varandras perspektiv och utgångspunkter. Allan Janik  
kallar forskaren för en sofi stikerad antropolog, hellre vän 
än expert. 

Analogin som metod 

Vårdarbetarnas exempel kommer inledningsvis att presen-
teras i analogi med konstnärliga yrkesutövares praktik. Ana-
login är ett sökande efter likheter mellan skilda företeelser. 
Att tänka analogiskt handlar om att se någonting genom 
något annat för att skaffa sig en bättre förståelse. Jag har 
använt mig av analogier till två områden som jämförel-
sepraktiker, skådespelarkonst och musikalisk uppförande-
praxis. Översättaren Lars Kleberg , som jämfört översät-
tarens arbete med skådespelarens, talar om analogin som 
»preciserar och pressar en hypotes framåt«.99 Analogins 
funktion är att öppna upp, att vidga horisonter snarare än 
att begränsa och sluta till. Denna avhandling är skriven i 
en anda som utforskar begreppens möjligheter snarare än 
begränsningar. Wittgenstein  menade att det vore »absurt 
att vänta sig av ett begrepp att det skulle foga sig efter 
vissa trånga möjlighetsgränser«. Det handlar istället om 
att se ett begrepps praktiska verkningsfält och inte fastna i 
defi nitioner (åtminstone inte inledningsvis). En annan av 
Wittgensteins poänger är att det är i praktiken ett begrepp 
får sin innebörd. Vägen dit går via jämförelseobjekt »som 
genom likhet och olikhet skall kasta ljus över förhållandena 
i vårt språk«.100 Det är i det här sammanhanget som vård-
arbetares egna berättelser om exempel från praktiken får sin 
plats. Förutom att de själva bereds, för läsaren, utrymme att 

98 Ryd  2001, s. 11.

99 Kleberg  2001, s. 9.

100 Wittgenstein  1953 [1996] § 130. 
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beskriva omständigheter, förutsättningar och detaljer så har 
berättelserna en korrigerande verkan, inte minst för fors-
karen. Inför varje nytt exempel måste slutsatser prövas och 
omprövas. Exemplens konkretion har också till uppgift att 
skärpa vår uppmärksamhet på när orden och dess innebörd 
börjar glida ifrån varandra. De hjälper oss att upptäcka när 
språkets vanemässiga användning riskerar att bli ett tomt 
skal utan innebörd. 

När vi i Landstingsprojektet stod inför att ge ut en anto-
logi med deltagarnas texter uppstod en diskussion om hur 
projektets medverkande författare skulle presenteras i titel 
och på bokens baksidestext. Vi (projektledarna) föreslog 
samlingsnamnet »medarbetare« på gruppen som bestod av 
sjuksköterskor, sjukgymnast, undersköterskor, läkare m. fl . 
Men gruppdeltagarna ville inte bli kallade medarbetare. De 
uppfattade ordet som ett negativt laddat ledningsord som 
de inte identifi erade sig med. De ansåg också att ordet inte 
anknöt till den praktik de hade gemensamt, vårdarbetet. 
Efter diskussion i gruppen kom de fram till att de före-
drog att som grupp kallas »vårdarbetare« i presentationen. 
Antologin kom senare att utges med titeln Liv och lust i 
vården – vårdarbetare berättar.101 Av detta skäl har jag fort-
sättningsvis valt att kalla de medverkande som skrivit om 
sitt arbete för vårdarbetare även här. Detta har inneburit att 
avhandlingsarbetet även fortsättningsvis drivits med denna 
gränsöverskridande utgångspunkt. 

Refl ektioner över metod

Det ligger i forskarens uppgift att kritiskt refl ektera över 
metod och tillvägagångssätt. Jag har redan i metodkapit-
lets inledning beskrivit på vilket sätt det i mitt fall inte har 
handlat om att välja mellan olika metoder. Jag sökte mig till 
forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi för att jag 
visste att det där fanns en metod (dialogseminariemetoden) 

101 Liv och lust i vården – vårdarbetare berättar 2004.
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och en teori (en praktiskt inriktad kunskapsteori) som kun-
de belysa aspekter på de problem jag då uppmärksammat i 
äldreomsorgen. Frågan jag ställer mig är istället om jag nu 
i efterhand kan se problem eller brister med den metod jag 
använt.

På det stora hela är dialogseminariemetoden en tids– och 
resurskrävande verksamhet. Den förutsätter att inte bara 
forskaren utan även de övriga medverkande förbinder sig 
att lägga ner mycket tid på att läsa andras och egna texter 
och att själv skriva. Inför varje nytt skrivseminarium skall 
man dels författa en egen text och man skall också läsa ige-
nom och reagera på anteckningar från föregående samling. 
I den här bemärkelsen är metoden varken snabb eller enkel. 
Som forskningsmetod blir den förhållandevis dyr eftersom 
en fi nansiär måste ta ställning till om kostnad för förlorad 
arbetstid, kostnader för vikarier eller eventuella förlorade 
intäkter osv. går att motivera i relation till förväntat resultat. 
Trots att de samarbetspartners som fi nansierade mina fall-
studier ställde generösa resurser till projektens förfogande 
kan jag konstatera att fl era deltagare skrev texter på sin fritid 
för att avsatt arbetstid inte räckte till. 

Vidare riktar sig dialogseminariemetoden till ett snävt 
urval informanter (8–10 st.) och eftersom det kollektiva 
arbetet i gruppen är av avgörande betydelse för utfallet blir 
metoden känslig för avhopp. Endast avhopp i mycket tidigt 
skede kan, som jag ser det ersättas. När gruppen träffats 
några gånger har man kommit så långt eller djupt i resone-
mangen att nya deltagare gör att man måste backa och börja 
om. I mitt äldreomsorgsprojekt, som från början var en liten 
grupp bestående av sju personer, skedde två avhopp i ett 
sent skede. Endast fem personer medverkade vid det avslu-
tande seminariet vilket jag bedömer medförde att exempel, 
perspektiv och detaljer som hade kunnat vara intressanta 
och värdefulla inte utvecklades på det sätt som varit möjligt 
om hela gruppen hade fullföljt alla skrivseminarier. 

En kritik som är möjlig att rikta mot metoden är för-
hållandet mellan det deltagarna skriver om och hur det 
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är i »verkligheten«. Man kan inte med säkerhet veta om 
exemplen är sanna i bemärkelsen att de verkligen har hänt 
eller att de baserar sig på faktiska observerbara fakta. Dialog-
semi nariemetoden i sig garanterar inte att ord och handling 
överensstämmer. Den som läser texten får välja om man 
skall tro på författaren eller inte. Exempel kan rent av vara 
den skrivandes lögn och fantasi. Deltagarnas berättelser 
måste istället bedömas i termer av trovärdighet. Är hän-
delsen rimlig? Är beskrivningen trovärdig i gruppen och 
utanför gruppen? Jag beskriver i avhandlingen hur jag både 
under fallstudiernas genomförande men också efteråt låtit 
pröva texterna på utomstående läsare. Några få texter har 
uteslutits från presentationen för att de brister i trovärdig-
het. I de fall som jag tänker på avgjordes bristen på trovär-
dighet redan i skrivgruppen när de andra vårdarbetarna 
genom frågor och andra reaktioner visade att exemplet inte 
uppfattades som realistiskt.

Dialogseminariemetoden innebär oundvikligen att man 
lär känna dem man forskar tillsammans med. Man träffas 
återkommande under ett år, man för samtal om deras texter 
och man har personliga kontakter om praktiska detaljer. För 
att kunna leda ett dialogseminarium måste man använda sig 
av sig själv, av sina erfarenheter och sin kännedom om den 
aktuella frågan. Även om man inte umgås med deltagarna 
privat så bjuds man genom deras texter in i deras liv (och 
förmodligen vice versa.) Framför allt så läser man deras 
texter om och om igen. Det betyder att man som forskare 
kommer deltagarna och den praktik de berättar om nära. 
Några texter lär man sig nästan utantill. Det är lätt att för-
föras eftersom man sannolikt valt att forska om en praktik 
man från början är nyfi ken på. 

Jag har sett det som en fördel att jag under tiden som 
avhandlingsprojektet har pågått, har varit en del av en fors-
karskola där jag är den ende som arbetat med vårdfrågor. 
I KTH Advanced Programme in Refl ective Practice har mina 
doktorandkollegor delat intresset för praktisk kunnande 
men med helt andra utgångspunkter. I forskarskolan kon-
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tinuerliga sammankomster har vi kritiskt refl ekterat kring 
den här sortens »forskarproblematik«. Eftersom jag valt 
att ta ett gränsöverskridande grepp när jag använder termen 
vårdarbetare istället för en eller fl era specifi ka yrkeskatego-
rier, har jag också funnit det vara en fördel att jag inte är 
utbildad till ett visst vårdyrke. På så sätt har jag kunnat ha 
ungefär samma nyfi kenhet och distans till de olika yrkeska-
tegorier jag mött och de har inte behövt sortera in mig i ett 
visst vårdfack, vilket jag tror skulle kunna ha påverkat min 
undersökning negativt. När de har skrivit texter till mig har 
de kunnat se mig som en (någorlunda) neutral forskare och 
inte som representant för en annan yrkeskategori i vården. 





Någonting visar sig annorlunda än vi trodde att det var.

Hans-Georg Gadamer
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4. Analogier

Professionell hållning
Yrkeskunnande visar sig kanske tydligast i problematiska 
situationer. I vårdarbete som i många andra yrken, upp-
står emellanåt situationer som kräver mer än att man kan 
utföra uppgiften, hantverket, på ett korrekt sätt. I Lands-
tingsprojektet uppmanades deltagarna att beskriva situatio-
ner »när deras kunnande ställdes på sin spets«. Flera berät-
telser handlade om tillfällen där man var tvungen att dölja 
egna känslor och inför patienten ta på sig en professionell 
roll. Karin, som arbetat som läkare sedan 1973, berättar här 
om ett patientmöte – en sista provtagning hon skall utföra 
när de fl esta arbetskamrater redan gått för dagen och lämnat 
avdelningen.102

Hon hade på tok för många trombocyter – blodplättar. Hon låg på 
sidan med ryggen mot mig och jag hade just dragit den tunna nålen 
ur hennes höftbenskam. Utbytet blev bra och låg fettglänsande och 
smågrynigt på den vita plastplattan. Varför slutade det inte blöda? 
Visserligen kunde patienter med detta tillstånd vara lättblödande 
– men så här? Mona, undersköterskan, rev upp ett extra paket kom-
presser. Jag tryckte allt jag kunde mot hennes bakre höftben men så 

102 Texten återfi nns även i Liv och lust i vården 2004. Detsamma gäller för alla 
övriga kommande vårdexempel när ingen annan källa särskilt anges.
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fort jag lättade på trycket vällde blodet mörkrött och ymnigt ur det 
lilla hålet i huden. Skulle det aldrig sluta? Klockan på väggen visade 
att tio minuter hade gått. – Förresten hur hade ni det med hjortron 
i Härjedalen i höstas? Har du plockat något? Jag småpratade med 
henne. Något måste jag ju säga. Hon pratade glatt om bärtillgången 
och om vägbygget därhemma. Åter lyfte jag på kompressen. Det röda 
vällde fram. Mona och jag utbytte blickar och hon avlöste mig så jag 
fi ck vila armen en stund. – Du måste väl vara släkt med Annalisa i 
skolbespisningen i Lillhärdal? Mona fortsatte småpratet med henne 
och fortsatte tryckandet. Började det inte avta nu, lite grann? Vi glut-
tade under kompressen och tittade på varandra. Klockan visade att 
det gått tjugo minuter. 

Så äntligen – när trettio minuter gått var det helt torrt. Patienten 
fi ck resa sig (försiktigt!) och var raskt på benen. – Ja, det här var väl 
ingenting. Och jag som nästan gruvat mig men det gick ju lätt som 
en plätt. Hon fi ck vila sig en kvart på britsen för säkerhets skull innan 
vi släppte hem henne med bussen till Sveg. Jag lovade att ringa när 
proven var klara. Mottagningen var tom och Mona släppte ut henne 
genom den låsta ytterdörren. /…/ Vilken tur att hon slutade blöda. 
Vad skulle jag ha gjort annars? /…/ Senare gjorde jag en litteratur-
sökning om blodstillning vid detta tillstånd. Jag fann ingenting.

Karin beskriver en situation där hon utåt, gentemot patien-
ten och undersköterskan, inte kan visa sin oro inför det som 
händer. Hon och undersköterskan utbyter blickar men säger 
inget högt. I ett tyst samförstånd avlöser undersköterskan 
Karin så att hon får vila armen. Tillsammans utstrålar de 
lugn och säkerhet inför patienten som inte skall oroas. De 
får patienten att slappna av och känna förtroende för att de 
kan hantera det som händer. I situationen som Karin beskri-
ver räcker inte färdighetskunskap – att de kan utföra själva 
provtagningen – här behövs någonting mer, någon form av 
gestaltning, maskhållning eller skådespel. 

Natt på intensiven

Intensivvårdssköterskan Ansti berättar om en liknande situ-
ation men med skillnaden att patienten är en person med 
ingående kunskap om sitt sjukdomstillstånd och om den 
arbetsinsats Ansti måste utföra. 
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Intensivvårdsavdelningen. Klockan är 22.00. Jag ska få rapport av 
min kollega inför nattpasset. På sal två ligger före detta chefen för 
intensivvården. Han är pensionerad sedan några år tillbaka och har 
drabbats av cancer. Nu har han kommit in med tarmvred. Det är en 
speciell man som alla har och alltid har haft en oerhörd respekt för. 
Han har varit med sedan anestesins begynnelse och har varit en duk-
tig anestesiolog som lärt mig mycket om konsten att söva. /…/ Jag får 
rapport om att de bägge tjänstgörande doktorerna är inne hos honom 
för att sätta ner en magsond. De har varit därinne över en timma. Jag 
avvaktar sondnerläggningen innan jag går in till honom och berättar 
att det är jag som ska ha hand om honom över natten. Det känns lite 
nervöst att ha före detta chefen som patient. Hur mycket ska jag fråga 
eller informera honom om? Det känns konstigt att berätta för honom 
hur jag har tänkt mig den kommande natten. 

Han är ordinerad en infusion med läkemedel som ska befrämja 
tarmrörelserna. Eftersom det kan vara en ganska smärtsam behand-
ling är dosen halverad. Kanske är det anledningen till att han kräks 
upp sonden mitt i natten. Min första tanke är att väcka jourläkaren. 
Nej, varför ska jag ringa på hjälp för att sätta en sond? Jag har satt 
hur många sonder som helst och det har sällan vållat några problem. 
Jag tar några djupa andetag innan jag går in, livligt påhejad av min 
kollega. 

– Det här går aldrig. Jag har en oerhört känslig kräkrefl ex som gör 
att det inte går att få ner något i halsen, informerar han mig.

Mitt hjärta slår hårt och jag blir torr i munnen. – Du vet lika bra 
som jag att det visst går att få ner en sond. Du har själv lärt mig att 
det alltid går bara man har rätt teknik. Du måste ha den här (sonden) 
och om du bara gör som jag säger så går det bra, svarar jag bestämt. 
Jag vet inte varifrån jag får den självsäkra tonen men faktum är att 
han utan ett ord följer mina instruktioner och på första försöket är 
den på plats. /…/

Ansti möter en kunnig patient, någon som hon vet att hon 
måste övertyga i handling. Hon vet att minsta tvekan kom-
mer att genomskådas och ett felgrepp omedelbart avslöjas. 
Och trots sin nervositet måste Ansti utföra arbetet. Ju mer 
säkerhet hon kan förmedla till patienten desto större sanno-
likhet är det att hennes arbetsinsats faller väl ut. Hon måste 
övertyga patienten inte bara med ordens hjälp. 
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Den professionella omvandlingen

När jag var tolv år fi ck jag följa med en musiker som spelade celesta 
bakom scenen i Strindbergs Drömspelet. Det var en förbrännande 
upplevelse. Kväll efter kväll bevittnade jag, gömd i proscenietornet, 
äktenskapsscenen mellan Advokaten och Dottern. Det var första 
gången jag erfor skådespelandets magi. Advokaten höll en hårnål 
mellan tummen och pekfi ngret. Han vred den, rätade ut den och bröt 
den i stycken. Där fanns ingen hårnål, men jag såg den! Offi ceren stod 
bakom kulissdörren, väntande på entré. Han stod framåtlutad och 
betraktade sina skor, händerna på ryggen, harsklandes ljudlöst, en 
alldeles vanlig person. Så öppnar han dörren och stiger in i scenljuset. 
Han förvandlas, transformeras: är offi ceren.103

Teaterminnet är Ingmar Bergmans. Vad får den unge Berg-
man  att se en hårnål som inte fi nns? Vad händer med skå-
despelaren när han går genom dörren ut på scenen? Bakom 
dörren en alldeles vanlig person som på scenen ögonblickli-
gen transformeras, är offi ceren? 

Karin och Ansti måste liksom offi cerens i Bergmans exem-
pel ovan; transformeras. De måste, i någon bemärkelse, för-
ställa sig och utstråla något annat än vad de egentligen kän-
ner. I tidskriften Dialoger nr 30–32/94 behandlas i ett fl ertal 
artiklar skådespelarkonst, yrkeskunnande och analogier. I 
den redaktionella kommentaren uppmanas läsaren att via 
skådespelarkonsten utforska yrkeskunnande genom refl ek-
tion över kunskapsteoretiska kategorier som kraft, energi, 
rytm, drill, minne, intuition och instinkt.104 

Upplysningsfi losofen Denis Diderot  beskriver olika sätt 
att se på skådespelarkonsten i Skådespelaren och hans roll. Ett 
av huvudargumenten i artikeln handlar om skillnaden mel-
lan att vara känslig och att känna. Detta kallas för skåde-
spelarens paradox »att vara känslig är en sak men att känna 
är en annan, det ena gäller själen, det andra gäller omdö-
met.«105 Både Karin och Ansti berättar i exemplen om en 

103 Bergman  1987, s. 42.

104 Göranzon  1994. 

105 Diderot  1963.
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sorts dubbelhet i sin yrkesutövning. Vad de känner är en sak 
men vad de visar utåt måste vara en annan. Deras professio-
nella »jag« oroar inte patienten och med sin gestaltnings-
förmåga bygger de istället upp patientens förtroende för 
deras kunnighet. Diderot har en träffande formulering när 
han på ett annat ställe i artikeln om skådespelaren och hans 
roll skriver att »skådespelaren skall verka på publiken inte 
genom sin känsla utan genom sin färdighet; sin medvetna 
kontroll över de egna uttrycksmedlen.« Detta gäller även för 
Karin och Ansti, vad de känner inuti sig måste underordnas 
vad de uttrycker. Diderot beskriver skådespelaren efter före-
ställningen:

När han har tagit av sig komediantskon eller stigit ned från koturnen 
slocknar hans röst och han upplever en stor trötthet. Han byter kläder 
eller går till sängs. Men det fi nns inte sorg eller bekymmer, melankoli 
eller förkrosselse hos honom. Det är ni som har fått alla dessa intryck. 
Skådespelaren är trött, ni är sorgsen. Han har nämligen haft ett käns-
loutbrott utan att känna. Om det var annorlunda, skulle skådespela-
rens situation vara den olyckligaste av alla olyckliga situationer. Men 
han är ju inte den olycklige, han spelar honom endast, och han spelar 
honom så bra att ni tror honom vara sådan. Illusionen fi nns endast 
hos er; han vet mycket väl att han inte är denna person.106

Känslomässiga aspekter
Analogin mellan vårdarbetaren och skådespelaren öppnar 
för andra perspektiv på vårdarbete än de som utgår ifrån 
vårdarbetarens känslomässiga engagemang.107 Det fi nns ten-
denser i yrkets traditioner som knyter an till vårdarbetarens 
förmåga att känna med eller för den man skall hjälpa. Den 
yrkeskategori som idag benämns vårdbiträden hette till 
exempel tidigare hemsamariter och omsorgsarbetet har växt 
fram som ett eget yrke ur uppgifter som från början utför-
des inom familjesfären. Därför är det inte konstigt att vård 

106 A.a. s. 23.

107 Denna syn företräds bland annat av omvårdnadsforskaren Katie Ericsson 
och har kritiserats av Ingela Josefson . Josefson 1991.
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och omsorgsarbete förknippas med emotionell kompetens, 
inlevelseförmåga och känslomässiga aspekter. Begreppet om -
sorgsrationalitet brukar användas för att poängtera sam-
bandet mellan hjärna-hjärta-hand. Här avses en person som 
med inlevelse i patientens situation utför praktiska sysslor 
med ett känslomässigt engagemang och omtanke.108 I ett 
psykologiskt perspektiv bedöms vårdarbetarens förmåga 
att hantera relationer vara av större vikt för kvaliteten än 
kompetens att utföra olika uppgifter.109 En tendens att jäm-
ställa kompetens och kvalitet kan skönjas genom att begrep-
pen ges en ömsesidigt konstituerande relation. Med till 
exempel social kompetens avses personalens samarbetsför-
måga, anpassning och fl exibilitet vilket är termer som också 
används för att beskriva egenskaper i vårdens kvalitet.110 Jag 
vänder mig emot en alltför stark betoning på känslomäs-
siga aspekter, för vad händer om man inte kan sätta sig in i 
patientens situation? Vad händer om man inte känner sym-
pati för den man möter eller förmår att uppbåda omtanke 
inför den man är satt att hjälpa? 

Forskaren Christina Drugge  återger i sin avhandling ett 
besök i hemtjänsten under rubriken den mindre goda inter-
aktionen. Två undersköterskor besöker en sjuttioårig man 
med stort hjälpbehov. Under besöket begår personalen fl era 
kränkande handlingar där man inte klarar att hålla tillbaka 
de privata känslorna i mötet med mannen de skall hjälpa. Vid 
ett tillfälle säger en undersköterskorna till hjälptagaren: 

Du är så jävla otacksam, vad jag blir less på dig, hur var det igår kväll 
när natten var här, jag hörde att du hade klagat på oss, kan du inte 
säga det direkt till oss och inte till nattpersonalen. 

108 Begreppet omsorgsrationalitet är vanligt förekommande i äldreomsorgen 
se t. ex. Eliasson  1996 även Martinsen 1993, Törnquist 2004, Szebehely  
1995. 

109 Astvik  2003.

110 Dessa observationer om kompetens och kvalitetsbegreppens användning 
har jag utvecklat i Socialstyrelsens rapport »Kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, del II faktagrund och 
beräkningar.« Socialstyrelsen  2003.
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I dagboksanteckningar efter mötet uppmärksammar Drugge  
det vulgära språket som använts och konstaterar att persona-
len inte själva tycks märka det.111 Arbetslivsforskaren Lotte 
Alsterdal  beskriver i artikeln »När omdömet prövas« ett 
annat möte.112 Där berättas om hur undersköterskan Anna 
sedan ett år tillbaka kontinuerligt besöker en kvinna som 
vårdas i hemmet. Många av Annas arbetskamrater vägrar 
gå dit för att de inte anser sig klara av det. Andra får inte, 
eftersom patienten ringer deras chef och vägrar att accep-
tera personen i fråga. Patienten klagar på dem som skall 
hjälpa henne, hon anser dem odugliga och inkompetenta. 
Den första tiden är kvinnan så elak emot Anna, som nor-
malt brukar ha gott om tålamod, att Anna knyter näven i 
fi ckan och tänker »om du inte håller tyst nu…« Patienten 
söker konfrontation och kommer med sårande anmärk-
ningar. Anna upplever att allt hon gör är fel men intar en 
korrekt attityd. Hon arbetar på helspänn men vet samtidigt 
att hon i någon mån är accepterad eftersom patienten inte 
ringt till hennes chef för att få henne utbytt. Efter ett tag 
är patienten nöjd och intar närmast en smickrande attityd. 
Anna skrattar med kvinnan när hon skämtar men hon har 
blivit alltför personligt angripen för att kunna arbeta med 
glädje. 

I det senare exemplet får de egna känslorna och beho-
ven läggas åt sidan för sakens bästa. Sjukgymnasten Lena 
uttrycker att »det är en hederssak att inte berätta för patien-
terna hur man egentligen har det, att det fattas folk eller att 
man är stressad.«113 En professionell – yrkeskunnig – håll-
ning består i en ständig strävan att i yrkesutövandet styras 
av det som gagnar patientens legitima behov på lång och 
kort sikt.114 Skådespelarkonsten är en förutsättning för att 
det som postuleras i hälso- och sjukvårdslagen om »att vård 

111 Drugge  2003.

112 Alsterdal  2003. 

113 Ur mötesanteckningarna Landstingsprojektet 2003-03-21.

114 Holm  1995.
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skall ges med respekt för alla människors lika värde« kan 
uppnås. I de kniviga situationerna måste vårdarbetaren likt 
skådespelaren »göra sig ovetande« om omständigheterna. 
Man kan kalla det för en sorts professionell mask som vård-
arbetaren vid behov kan ta fram. 

Masken 

Människorna tror idag att vetenskapsmännen fi nns till för att under-
visa dem, författare, musiker etc. för att fröjda dem. Att dessa senare 
kan ha något att lära dem faller dem inte in.115

Inspirerade av Wittgensteincitatet ovan genomfördes våren 
2002 doktorandkursen Kunskapsutveckling inom konstnär lig 
praxis som ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Hög-
skolan (KTH) och Kungliga Musikhögskolan (KMH). I kur-
sen utforskades huruvida konstnärligt utvecklingsarbete 
hade något att bidra med vid kunskapsutveckling av andra 
verk samheter. Clas Pehrsson , ämnesansvarig vid Collegium 
Musicum på KMH var kursansvarig och Ingmar Bergmans 
bok Laterna Magica användes som kurslitteratur. Från forsk-
nings området yrkeskunnande och teknologi vid KTH med-
verkade professor Bo Göranzon . Läsningen av Ingmar Berg-
mans syn på sitt regiarbete stimulerade till ett samtal om 
maskens betydelse. Fanns det något att lära av konstnärligt 
utvecklingsarbete och masken som förhållningssätt? Berg-
man  skriver:

Mitt arbete är således att förvalta texter och arbetstider. Jag ansva-
rar för att dagarna inte skall te sig alltför meningslösa. Jag är aldrig 
privat. Jag iakttar, registrerar, konstaterar, kontrollerar. Jag är skåde-
spelarnas vikarierande öga och öra. Jag föreslår, lockar, uppmuntrar 
eller avböjer. Jag är inte spontan, impulsiv, medspelande. Det ser 
bara ut så. Om jag ett ögonblick skulle lyfta av mig masken och säga 
vad jag verkligen känner, skulle mina kamrater vända sig emot mig, 
slita sönder mig och kasta ut mig genom fönstret. Trots masken är 

115 Wittgenstein (1977) 1992, s. 46.
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jag inte förställd. Min intuition talar snabbt och tydligt, jag är totalt 
närvarande, masken är ett fi lter. Ingenting ovidkommande privat får 
tränga igenom. Tumultet hålls på sin plats.116

Jan, systemingenjör med lång erfarenhet av projektledning 
ifrågasatte maskmetaforens betydelse. I samtalet som följde 
utvecklade Bo Göranzon  och Clas Pehrsson  sina tankar 
kring maskmetaforen.

Jan: Jag har funderat på masken, man kan ju ha en professionell mask, 
men jag är inte övertygad om att det är effektfullt alltid. Jag förstår 
att Bergman  inte kan visa sin oro, men jag tror att man skapar ett 
dubbelansikte som syns utåt. Det syns. Jag tror att det är viktigt att 
vara sig själv. /…/

Bo: /…/ Jag gillar formuleringen – koncentrationen var total – det 
får inte märkas att man legat vaken hela natten. Att vara sig själv 
utgår ju ifrån att man vet vem man är. Det där bygger på en sorts jag-
fi xering. Konstnärlig verksamhet är en livslång resa där man ständigt 
ägnar sig åt att utforska vem man är. Erland Josephson  har sagt att 
när han spelar docenten i Bergmans Scener ur ett äktenskap är han långt 
ifrån sig själv, trots att det kan tyckas att det är en rollfi gur som lig-
ger nära honom själv. När han däremot spelade i Gombrowicz pjäs, 
utklädd till påve, fi ck han istället använda en mångfald av sina jag. 
Genom den masken kunde han säga mycket som han censurerade när 
han var tvungen att tala i jag-form. /…/

Clas: Om vi återgår till Bergmans ord – jag är totalt närvarande, mas-
ken är ett fi lter. Vad gör ett fi lter? Det släpper fram vissa saker. Ingen 
människa orkar i alla situationer släppa fram alla aspekter av sitt jag, 
frågan är om det ens är friskt att göra det? /…/ Man väljer mellan 
olika jag som man disponerar. Man släpper fram de bitar som är 
relevanta. I ett utövande konstnärskap är det nödvändigt att fi ltrera. 
/…/ hur skulle det bli om vi i varje sekund exponerade allt det som 
är ens jag?/…/ Masken är inget som befriar en från förpliktelser, från 
kunskap. Masken kan inte skyla bristande kunskaper. Finns det kun-
skap kan gestaltningen bli bra. /…/ Vi vet om Bergman  att han kan 
kameran, ljuset, klippningen och scenografi  bättre än alla andra. Det 
måste man ha med sig när han talar om masken och fi ltret. /…/ hans 
utgångspunkt är solida kunskaper om vad han håller på med.117

116 Bergman  1987, s. 43–44.

117 Kunskapsutveckling inom konstnärlig praxis. Protokoll från 2002-03-05. 



konsten att vårda och ge omsorg108

När Pehrsson  talar om det professionella jaget mot sin långa 
bakgrund som musiker och pedagog, betonar han den per-
sonliga röstens betydelse. Som musiker säger han »är det 
nödvändigt att kunna umgås med sina känslor eftersom det 
personliga också är en del av det musikaliska uttrycket. De 
känslor man inte har fallenhet för men ändå behöver för sitt 
uttryck kan man arbeta med för att bli mer komplett i sin 
yrkesutövning«.118 

Ett yrkesfi lter

Resonemanget får genklang i undersköterskan Inas berät-
telse om mötet med patienten Christer. Hon använder sig 
av ett slags fi lter i situationer där hon inte vill riskera att 
reagera som privatperson. 

Javisst ja, det är ju hög tid att följa Christer till magnetkameran. Jag 
hör honom på långt håll. Han berättar en fräck historia för dem som 
sitter i TV-rummet, men det är mest han som skrattar åt skämtet. 
Christer kom hit igår, det är hans företagsläkare som skrivit remis-
sen. Där står det att han fått svårigheter att klara sitt arbete som 
bilmekaniker, att han slarvar och har fått fl era klagomål från miss-
nöjda kunder på sistone. Han passar inte tiderna och kommer och 
går lite som han vill. Flera av kunderna har anklagat honom för att 
vara oförskämd.

När nu Christer och jag går genom sjukhuset kommenterar han 
högt fl era människor som vi möter. Skrattar och pratar hela tiden. I 
hissen fl irtar han och ger mig ’komplimanger’ som gör mig en aning 
generad. Det är som om han känt mig länge.

Min strategi är att byta samtalsämne och istället berätta om 
undersökningen han ska genomgå alldeles strax. Jag talar lågmält och 
tydligt för att fånga hans uppmärksamhet och är lite mer ’stram’ än 
jag vanligtvis brukar vara. Jag håller distans, eftersom han inte kan 
det. Det har viss effekt, han lugnar sig något, men är snabb med att 
berätta att han inte är rädd för någon undersökning. Han gör det här 
mest för ’frugans’ skull, det är hon som oroar sig för honom. Själv 
tycker han att han mår bra, inga bekymmer.

Då jag ensam går tillbaka till avdelningen tänker jag på hans fru. 

118 Ur mina minnesanteckningar från Roslagens Sommarakademi 2000.
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Vi träffades som hastigast igår. Hon såg både ledsen och besvärad ut 
då hon sa att den blyga och ordentliga man hon en gång gifte sig med, 
mer och mer sällan syntes till.

Ina beskriver hur hon samspelar med en patient som inte 
har någon känsla för var de sociala gränserna går. Hon tar 
inte personligt åt sig av hans »komplimanger« och försöker 
istället skydda honom från att bli alltför pinsam. Lågmält 
men med tydlig röst leder hon in samtalet mot den kom-
mande undersökningen; hon är uppgiftsorienterad. Att bli 
arg på Christer är inget alternativ i Inas värld. Hon upp-
fattar inte att Christer fl irtar med henne personligen, hon 
möter honom som utövare av sitt yrke, med sin professio-
nella mask.

Ögonblickliga beslut
Läkaren Karin berättar i en text om en äldre man som kom-
mit in med bröstsmärta:

– Det har kommit en bröstsmärta. Hon [sjuksköterskan] ger mig 
EKG remsan som visar klara tecken på en hjärtinfarkt, inte helt färsk, 
kanske ett eller ett par dygn gammal.

/…/ Jag tar remsan och går till hjärtrummet. Där är han – en 
farbror på kanske sjuttiofem år. Han lyfter på huvudet när jag öppnar 
dörren. Man har satt en kanyl i hans vänstra armveck. /…/ I ett hörn 
sitter en medelålders man i skinnjacka. Det måste vara en anhörig 
– jo, det är sonen. Han sitter tungt och tyst och blicken vandrar 
mellan fadern och mig. Han har haft ont i bröstet de senaste dygnen 
– kanske mer på nätterna. Nej, han har inte varit utomhus, har inte 
orkat, mest vilat i sängen eller en fåtölj. Men just nu gör det inte ont. 
Den gamle verkar klar och redig. Han har väl varit ganska frisk, säger 
han. En del krämpor men inget allvarligt, egentligen. Fast synen är 
dålig, förstås och lederna värker. Men han andas litet tungt och jag 
ökar på syrgasen någon liter. /…/

Karin berättar för mannen att han kommer att läggas in eftersom 
det ser ut som att han haft en hjärtinfarkt. Hon berättar för honom 
om behandlingen och vad som kommer att hända. Plötsligt rosslar 
mannen till och slutar att andas.

/…/ Mekaniskt, med automatik, påbörjar jag hjärtmassage och 
når med ena armen larmknappen, sedan Rubensblåsan, ett-två-tre, 
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några snabba inblåsningar. Dörren slås upp och två sköterskor kom-
mer in för att bistå. Så känner jag en hand på min arm – den medel-
ålders sonen står alldeles bakom mig. Lugnt och stilla skakar han på 
huvudet – nej, jag tror vi låter bli säger han med tjock och litet raspig 
röst. All aktivitet upphör med en gång. Sköterskorna går ut – kvar är 
vi, den döde, hans son och jag. /…/

Karin och sonen lämnar hjärtrummet och sätter sig i ett 
annat rum. Sonen berättar för Karin:

– Det har inte varit bra sen morsan dog. Det var ett par år sen. Hans 
gamla kompisar är borta eller så sjukliga att dom inte orkar med nåt. 
Kärlkrampen har han haft länge men söka för det, det ville han inte. 
Dom här sista dygnen har varit eländiga, jag har nästan fått hota 
honom, böna och be att han skulle följa med hit. Han har ju haft så 
hemskt ont. /…/ Och sen livsviljan, ja, när morsan dog försvann den 
helt. Jag tror inte han ville leva mer. Ja, han hade nog blivit förbannad 
om han blivit återupplivad så att säga. Ja, om du förstår.

En vårdsituation består av en sträcka ögonblickliga beslut varav 
många har direkta konsekvenser för någon annan. Hur vårdar-
betaren går in i en situation; hur han eller hon ingriper – eller 
inte, skapar förutsättningarna för vad som sedan kan följa. 

I musikens värld kallas det för att hitta eller bestämma 
attack. Det betyder att man bestämmer sig för hur man 
skall ta sig an ett visst musikstycke, hur man skall gå in i 
eller »attackera« stycket. Om orkestern har börjat spela kan 
den inte plötsligt sluta som om den aldrig börjat. När första 
tonen är tagen är beslutet i en bemärkelse oåterkalleligt och 
kan inte göras ogjort.119 Detta är, enligt Gunnar Bergendal  
förutsättningen för praktikens logik. »Medan reversibilitet 
(omvändbarhet) är ett nyckelord i intelligensens formallogik 
är den praktiska logiken inte omvändbar, den är irreversibel. 
Vad som är gjort är gjort. Varje gång vi handlar utgår vi från 
nya förutsättningar.« Något liknande kan sägas gälla för 
vissa vårdsituationer. Situationer som inbegriper mänsklig 

119 Bergendal  2003, s. 67. Se även Wennberg  & Hane  2004.
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praxis, möten mellan människor, är inte till fullo i för-
väg planerings– eller beräkningsbara.120 Handlingsutrymmet 
man skapar bestäms till viss del av hur man tagit sig an situa-
tionen, av ett första tillsynes ögonblickligt beslut. 

Lika snabbt som Karin påbörjat hjärtmassagen meka-
niskt, med automatik avslutar hon den när sonen lägger sin 
hand på hennes arm. Varför gör hon det? När Karin refl ek-
terade över varför hon gjorde som hon gjorde förklarade hon 
att »när jag gick in i rummet hade jag alla tentakler ute« 
och att »det kändes i luften.«121 På frågan hur man ’känner 
i luften’ svarade hon att »det gäller att kunna gå utanför sig 
själv och känna in vad som fi nns i rummet«. Det är en sorts 
extrovert koncentration hon berättar om. Karin säger också 
att den här sortens risktagande inte är något ovanligt utan 
snarare ett återkommande moment i hennes yrke. Karin har, 
i en annan text ytterligare beskrivit den problematik hon 
som läkare ofta möter.

Ansvarigt ställningstagande

Märta vill inte äta. Det kan bli några tuggor ibland. Oftast spottar 
hon ut. Några klunkar saft tar hon emot och ibland litet kaffe. Hon 
kan svälja – rent anatomiskt och fysiologiskt men hon vägrar eller 
förmår sig inte. Hon är änka och har hittills bott ensam med hemtjänst 
/…/ tills den dag för några veckor sedan då hennes hemsamarit fann 
henne på golvet, försvagad i den högra kroppshalvan och med förlorad 
talförmåga. Hon hade fått en stroke, tillräckligt omfattande för att 
handikappa henne svårt men inte så stor att den ändade hennes liv. 
/…/ Vi har bedömt att Märta förstår vad som sker och sägs omkring 
henne. Det glimtar till i ögonen ibland – som när hon åter drog bort 
sin magsond häromdagen och jag anade en gnista i de blå ögonen, ett 
blänk av triumf och sonden landade som en lång sladdrig mask på 
golvet. Lanacrist, Trombyl, Furosemid, Spironolakton, Renitec, Imdur, 
Behepan, Ovestrin, Cipramil, Mucomyst – läkemedlen är många och 
fördelade i små plastmuggar. Ibland tar hon emot och sväljer dem, 
andra gånger kniper hon igen munnen och vänder bort huvudet.

120 Bergendal  2003, s. 15.

121 Citat från mötesanteckningar Landstingsprojektet från den 11 april 2003. 
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Psykiaterkonsulten som var här senast föreslog en höjning av Cipra-
mil dosen men någon positiv effekt av detta har inte märkts. Be  söken 
av sonen och sondottern verkar inte beröra henne så mycket – hon ler 
litet när de just anländer men snart blir hon alldeles stilla och blicken 
vandrar bort mot fönstret, som alltid. Sonen heter Arne. Man måste 
göra allt, säger han. Mamma har aldrig sagt nåt annat, att hon inte vill 
ha dropp till exempel. Man måste göra allt. Så länge det fi nns liv fi nns 
det hopp.

Märta har spottat ut sin Lanacristtablett och Arne vill att hon ska 
få medlet i injektion istället. /…/ Märta är näst intill ’medicinskt fär-
digvårdad’ på avdelningen. Men så länge problemet med vätske- och 
näringstillförsel är olöst fi nns hon kvar /…/ Kanske känner hon att 
livet börjar ta slut, kanske vill hon inte mera. Litet försiktigt tar jag 
återigen upp detta med Arne. Reaktionen blir densamma. Hon ska 
ha all vård hon är berättigad till. Hon ska ha dropp, får hon inte det 
så är det ju dödshjälp och så får det inte gå till. Arne reser sig hastigt 
och går med snabba steg mot dörren./…/

Upplevelsen av tid och rum är annorlunda i Karins två tex-
ter. Märtas situation är en annan än den Karin möter hos 
mannen med bröstsmärta. Men båda texterna präglas av 
det som är den praktiska kunskapens verkningsfält; att det 
är här och nu som det gäller. Tid och rum är ingen abstrakt 
rymd, de vävs istället samman och kan inte skiljas åt. I 
Karins berättelser förenas händelse och handling. 

För den praktiska kunskapen gäller det att måtta rätt, med de risker 
det kan innebära, inte att söka en statistisk sanning eller en säker 
medelmåttighet och hålla ryggen fri. Det praktiska förnuftets com-
mon sense är inte en urvattnad konsensus, där man jämkar samman 
ståndpunkter för att nå en allmängiltig intellektuell förståelse, utan 
ett ansvarigt ställningstagande /…/122 

Jag vill här återknyta till Dreyfus  & Dreyfus modell som 
beskriver att den skicklige lärt sig göra egna bedömningar 
och mästaren som ser vad som krävs i situationen av denne. 
Det är dessa nivåer av yrkeskunnande som krävs för att 

122 Bergendal  2003, s. 64–69. Citatet fortsätter »Vi är i båten, som Pascal 
säger, vi väljer inte själva.«
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hantera den sorts situationer Karin beskriver. Kompetens – i 
Dreyfus bemärkelse att man lärt sig följa reglerna – räcker 
inte. Det måste till något mer som inbegriper den yrkes-
utövandes egna tolkning och bedömning av situationen. Den 
sorts tolkning- och bedömningsförmåga det handlar om fång-
as i de termer fi losofen Hans-Georg Gadamer  använder för 
att beskriva den hermeneutiska förståelseprocessen. Enligt 
Gadamer tar hermeneutiken sin utgångspunkt i polariteten 
mellan förtrogenhet och främlingskap. Som yrkesutövare 
(läkare eller forskare) är man både betjänt och fångad av dem 
båda. Man känner igen sig – men ändå inte. Att kunna behålla 
sin uppmärksamhet och verka i detta emellan kännetecknar ett 
väl utvecklat yrkeskunnande.123 Att veta vad som skall göras 
är inte detsamma som att kunna, vilja eller våga göra det.124 

Därmed blir det intressant att närmare undersöka ett yrkes-
kunnandes uttryck i skicklighets- och mästarperspektivet. 

Utåtvänd koncentration

Fyra offi cerare på väg hem från fjällen i januari 1997. Det är kö 
och något har hänt längre fram. Vi går fram och tittar i nyfi kenhet. 
Plötsligt sitter jag och en till och försöker rädda liv på en kvinna vars 
underben saknas. Hon såg först ut som en kläddocka från ett skylt-
fönster. Jag kommer så väl ihåg att min första reaktion var, varför lig-
ger det en skyltdocka mitt på vägbanan. Min kompis gör konstgjord 
andning medan jag letar efter puls och fl er yttre skador. Jag känner 
pulsen en kort stund men jag tror att hon dör där i våra armar, mitt 
på motorvägen /…/. Efter att en akutläkare tagit över ansvaret för 
kvinnan går vi mot den välta turistbussen /…/ Stapplande kommer 
chauffören med ena handen blodig. Jag förbinder hans hand som har 
skärsår från vindrutan /…/ Samtidigt kommer en kvinna fram och 
frågar var hon skall lägga handväskan hon hittat. Då slår det mig att 
olycksplatsen är full av människor som vill hjälpa till men väldigt få 
som gör något konkret /…/.125

123 Gadamer  1997, s. 153–154. Se även Gadamer 1998.

124 Bergendal  2000.

125 Exemplet kommer från ett dialogseminarieprojekt som genomförts i för-
svarsmakten med inriktning på offi cerares yrkeskunnande. Citatet är av 
kapten Patrik Råberg. Se Svartheden, 2002.
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Offi ceren Patrik berättar i exemplet ovan hur han och någ-
ra vänner på väg hem från en skidsemester hamnar i en 
oväntad situation. En vecka efter händelsen blev de upp-
ringda av räddningstjänsten som tackade för deras insats. 
Räddningspersonalen hade uppfattat att de fyra offi cerarna 
ledde räddningsarbetet på plats tills räddningstjänsten kom 
och tog över. Patrik skriver att »ingen av oss fyra delade den 
uppfattningen där och då«.126 

Patriks och Karins exempel berättar om en extrovert kon-
centration, en sorts distanserad närvaro som krävs för att 
kunna agera i vissa lägen. De är där – i allra högsta grad 
– men läget tillåter inte någon längre, medveten refl ektion. 
Man kan inte på förhand bestämma sig för en given teknik. 
De handlande personerna måste gång på gång själva se vad 
som behöver göras och samtidigt göra det. Flöjtisten Dan 
Laurin beskriver att »när jag skall spela fl öjt kan jag inte 
tänka på var jag skall sätta fi ngrarna«.127 Börjar man tänka 
på var man sätter fi ngrarna hakar spelet upp sig, man kom-
mer av sig. Clas Pehrsson , också fl öjtist, säger:

Kunskaperna som fungerar i det omedvetna fungerar bättre än dem 
som fi nns i det medvetna. /…/ Det undermedvetna är inte helt 
utan kontroll – man kan skapa omständigheter så att man släp-
per fram det undermedvetna. /… / Jag går upp på scenen, jag blir 
nervös. Det bara är så. Att då tänka – nu skall jag inte vara nervös 
– hjälper inte. /…/ Vad det handlar om är vad man skall fylla det 
medvetna med för att det undermedvetna skall arbeta med rätt 
saker.128

I artikeln »Michelangelos kupol« utvecklar författaren 
Magnus Florin  med stöd hos encyklopedisterna d’Alembert 
och Diderot  ett perspektiv på instinkt som resultatet av erfa-

126 A.a.

127 Anteckningar från Dan Laurins föreläsning på KTH den 13 maj 2004. 

128 Citat från Kunskapsutveckling inom konstnärlig praxis, 2002. 
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renhet.129 Florin hänvisar till encyklopedisterna »så in  riktade 
på praktiken, materien, det konkreta« som såg instinkten 
som »erfarenhetens själva essens«. Instinkt är inte mystiska 
egenskaper slumpvis fördelade till vissa utan kan istället för-
stås som en kombination av erfarenhet, eftertanke, uppfost-
ran och forskning. Denis Diderot talar om ett yrkeskunnande 
som helt enkelt fi nns där, pålitligt, instinktivt. Kunnandet 
och erfarenheten sitter i kroppen. Omdömesförmågan fi nns 
där när den behövs. Den behöver inte varje gång bearbe-
tas, övervägas. I detta ljus kan Karins och Patriks berättel-
ser läsas. I berättelsen från trafi kolyckan refl ekterar Patrik 
vidare i sin text: 

Hur lär man sig detta? /…/ i vårt yrke är förmågan att agera något vi 
fostras till /…/ att agera ligger i yrkeskunnandet om än »tyst«.130

Skapandet av heliga rum
Ina arbetar som undersköterska på en avdelning för min-
nesutredningar. Utredningarna tar fyra dagar och under 
den tiden stannar patienterna kvar på avdelningen. Under-
sökningarna är av fl era praktiska skäl noggrant schemalagda 
i förväg. I Inas arbete ingår att ta emot patienterna och följa 
dem genom undersökningarna.

Jag går ut i väntrummet, ser mig omkring och ropar upp hans namn. 
Han reser sig med viss tvekan och tar min utsträckta hand. Jag pre-
senterar mig och hälsar honom välkommen. Han säger att han heter 
Johan, men ger mig knappt en blick. Hela hans hållning aviserar olust. 
Hans fru är med och hon försöker sig på ett litet leende. Jag tänker att 
jag ska försöka ta det extra lugnt och försiktigt. Jag har 35–40 minuter 
på mig att visa runt och informera patienten och hans fru om vad min-
nesutredningen kommer att innehålla. Jag ska helst hinna väga, mäta 
och ta ett EKG också innan det är dags för ett samtal med doktorn. 

129 Florin  1989. Florin bygger sitt resonemang på d’Alemberts Inledningen till 
encyklopedin, 1981 samt Denis Diderots  Rameaus brorson 1951 och Brev till 
Sophie Volland 1987.

130 Svartheden 2002.
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Efter rundvandringen på avdelningen, då Johan inte sagt någon-
ting, sätter vi oss i TV-rummet. Jag börjar berätta om utredningen 
och visar honom schemat, men får knappt någon respons. Jag är 
högst osäker på om han lyssnar eller hänger med, så jag gör en liten 
paus och plötsligt säger han: 

– Jag har inte gjort något brottsligt eller varit aggressiv. Jag förstår 
inte varför jag ska behöva gå igenom allt detta! 

Jag frågar om han kan berätta hur han tänker. Han svarar att han 
inte riktig vet hur det gått till att han kommit hit, och förresten så 
tycker han inte att det är så stort problem med hans minne. 

– Jag är ju ändå snart sjuttio år gammal.
Jag berättar att man kan ha större eller mindre problem med sitt 

minne och ändå komma hit för en utredning. Och att man kan vara 
yngre eller äldre. Ibland är det patienten själv som känner oro för sitt 
minne, men att det även kan var de runt omkring som blivit oroliga. 
Frun nickar instämmande och efter en blick på sin hustru säger Johan 
att det nog kan stämma. Hon kanske märker det här med minnet mer 
än han gör själv.

Han fortsätter med att berätta lite om andra kroppsliga åkommor, 
så vi pratar om dessa en stund och jag lägger till att man också kan se 
utredningen som en lite större hälsoundersökning.

Nu går det lite lättare att tala om utredningsinnehållet. Jag frågar 
om han känner till någon av undersökningarna. Jo, EKG har han 
gjort förr och han känner igen det här med magnetkameran. Den 
har han sett på TV. Jag har dragit över nästan en kvart på läkarens 
samtalstid. 

När Ina märker att Johan inte riktigt har förstått varför han 
skall göra en minnesutredning måste hon stanna upp; fånga 
Johans uppmärksamhet och avskärma deras samtal från allt 
som händer runt omkring dem. Hon måste skapa ett sorts 
heligt rum, ett utrymme för Johan och deras samtal.131 Den 
information och känsla av trygghet som hon vill förmedla 
till Johan måste komma just där och då; innan undersök-
ningarna börjat. För Ina gäller det att få gehör hos patien-
ten, helst redan från början. Det gagnar varken Johan eller 
arbetet på avdelningen om Johan är osäker eller stressad 
inför undersökningarna han skall genomgå. 

131 »Det heliga rummet« anspelar på regissören Ingmar Bergmans arbetsme-
tod att avskärma skådespelarna från alla störande moment och ge dem full 
uppmärksamhet i deras arbete att hitta fram till sin gestaltning.
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Inas berättelse innehåller fl er dimensioner i yrkesutövan-
det. Inbyggt i berättelsen framgår samspelet med arbets-
kamrater och organisation. Att Ina drar över en kvart på 
läkarens samtalstid rubbar hela dagens schema. Samtidigt 
som Ina i en bemärkelse måste stanna tiden och lägga all 
uppmärksamhet på Johan är hon fortfarande en del av det 
större sammanhanget.

Fusk som syns 

I boken Teater-liv – utkast till en teaterkonst beskriver dra-
maturgen Ulla Åberg  en repetition av Ibsens Peer Gynt på 
Dramaten.132 Ingmar Bergman  är regissör och Målarsalen 
är »fylld av allt och alla«. Skådespelare, suffl ös, belysning, 
attribut, kostymer, dekor, spotlights, allt trängs på det lilla 
utrymme som utgör scenen. En massiv arbetsinsats med 
kulmen i sista scenen förbereds. Scenen ska föreställa en 
auktion där huvudpersonen möter sitt förfl utna.

Scenen var knappt upplyst, dramats gestalter skymtade bakom 
auktionsbråten. Hela auktionen, med allt bråte ur det förfl utna 
som snabbt skulle ut och in på scenen var länge ett huvudbry, tills 
Ingmar, som är en oerhört praktisk person, kom på att det enklaste 
var att stapla allting på vartannat. Linda och binda ihop och sen 
såga itu i tre delar. Längst bak på scenen rörde sig några fi guranter 
/…/. Ingmar beordrade fullt ljus i salongen. Bad alla medverkande 
komma fram. Han tittade oerhört noga igenom varje detalj i deras 
kostymer, sminkningen, peruker. Han tittade lika noga på statisterna 
som på huvudrollerna. Rättade till, kommenterade, berömde, änd-
rade, tänkte om. Ingenting undgick honom. Ingenting som fanns på 
scenen var mer eller mindre värt än någonting annat. Allt var viktigt. 
Till slut brast det för Barbro Forsgårdh från perukavdelningen. Men 
varför, frågade hon förtvivlat, varför är det så viktigt med sånt som 
publiken knappt ser. Hela scenen spelades i ett mycket svagt ljus. 
Flera av fi guranterna såg man aldrig hela kroppen på, man kanske 
skymtade ett huvud bakom bråten. ’Varför skall vi lägga ned en massa 
arbete på det?’ Ingmar stoppade ögonblickligen hela repetitionen. 
Han förklarade att han tog frågan på största allvar och att han ville 

132 Åberg  2003, s. 49–50.
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förklara varför han arbetade som han gjorde. Man kan inte göra en 
roll till hälften på en scen. Hela skådespelaren, hela fi guranten är inne 
på scenen. Om inte rollen är gestaltad till hundra procent så kommer 
publiken att känna det. Publiken ser inte ’fusket’ direkt, men indirekt. 
Tolkningen av en roll kan aldrig bli maximal om man fuskar och bara 
gör en gestaltning till hälften. Små detaljer får en stor genomslag-
skraft på scenen.133

Små detaljer syns också i vårdarbetarens »föreställning«. Jag 
berättade inledningsvis om de vårdbiträden i äldreomsorgen 
som resonerade om hur man skall hälsa eller bemöta nya 
hjälptagare. När jag följde dem i deras yrkesutövning slogs 
jag av att de ofta hade ett ganska nedtonat förhållningssätt 
gentemot sina hjälptagare. Samtidigt var de i allra högsta 
grad närvarande i det pågående mötet. De använde sig inte 
av stora gester, gjorde inga långa utläggningar, var inte hög-
ljudda eller gjorde anspråk på mycket plats. Deras kommuni-
kation med dem de hjälpte var noggrant avvägd till vad som 
var nödvändigt i situationen. Den faktiska arbetsinsatsen 
– vad de gjorde och hur – skapades i mötet med hjälptagaren. 
De yrkeskunniga vårdbiträdena klarade att, oavsett omstän-
digheter i form av tidspress, personalbrist och snabba för-
ändringar, vara i nuet och möta sina hjälptagare på detta 
sätt. Detta skilde dem från de mindre rutinerade vårdbi-
trädena som påverkades av yttre omständigheter och tog 
med sig stress och osäkerhet in i mötet med hjälptagarna. 
»Stress syns« sa de yrkeskunniga och menade att man som 
personal ändå aldrig helt kan dölja för en hjälptagare hur 
man påverkas av arbetets villkor i övrigt. De ställde höga 
krav på sig själva och var inte beredda att »fuska« med sin 
gestaltning/yrkesutövning. 

Skapa i nuet

Att göra musik är att skapa i nuet skriver fl öjtisten Dan 
Laurin och fortsätter »det är musikens väsen att äga rum i 

133 A. a. s. 49-50.
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ögonblicket, här och nu, mitt i tiden«.134 Också Ina i de tidi-
gare exemplen skapar i nuet; i varje möte med varje patient, 
ny som gammal. Hur går ett skapande i nuet till? Vad är 
avgörande i själva tolkningsögonblicket? Laurins tolkningsö-
gonblick är mötet med notskriften. Trots att notskriften är 
välbekant för honom måste den vid varje uppförande tolkas 
på nytt.

Notskriften är en besvärlig kodifi ering av musikaliska fakta som en 
musiker måste förhålla sig till under en ibland lång instuderings-
period och därefter redogöra för i konsertsituationen under stark 
psykisk press. Bra musiker är bra beslutsfattare som på grundval av 
kunskap och intuition väljer bland ett tillsynes oändligt antal till buds 
stående möjligheter. 

I ett tidigare arbete om yrkeskunnande i äldreomsorgen 
gjorde jag en liknelse mellan Laurins beskrivning av sitt 
möte med notskriften och vårdarbetarens möte med en 
arbetsinstruktion. 

Biståndsbeslutet är en kodifi ering av vård och omsorgsfakta som ett 
vårdbiträde måste förhålla sig till under en ibland lång instuderings-
period och därefter redogöra för i mötet med hjälptagaren under 
stark psykisk press. Bra vårdbiträden är bra beslutsfattare som på 
grundval av kunskap och intuition väljer bland ett tillsynes oändligt 
antal till buds stående möjligheter.«135 

Nyckelorden i detta resonemang fi nns i den sista meningen; 
beslutsfattare som på grundval av, vad Laurin har valt att 
kalla kunskap och intuition, väljer väg. Keve Hjelm  utveck-

134 Dan Laurin är förutom blockfl öjtist tillika professor vid Kungliga Musik-
högskolan. Texterna som refereras kommer från ett ännu opublicerat bok-
manus; Äpplet – Fem kapitel om musik. Texten användes i doktorandkursen 
Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod II i den 5 maj 2003 då Laurin 
medverkade. 

135 Ur min text Filmjölksmannen, inlämningsuppgift vid ovanstående tillfälle. 
Berättelsen om fi lmjölksmannen fi nns publicerad i tidningen Äldreomsorg 
nr 5/2003 i artikeln »Yrkeskunnande, förhållningssätt och etik« av Lotta 
Victor Tillberg .
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lar detta tema i boken Dionysos och Apollon.136 Två sorters 
kunskap måste till för att det skall bli en föreställning. Den 
första utgörs av »en klart uttalad, förklarad eller verbal 
kunskap – en explicit kunskap«.137 Hit hör till exempel den 
allmänna medvetna avsikten med den litterära text som lig-
ger till grund för föreställningen. Hit hör också det Hjelm 
kallar regiintentionen dvs. regissörens idéer och avsikter. 
Men lika viktigt för föreställningen är det som Hjelm kallar 
»den underförstådda, ickeverbala eller tysta kunskapen«. 
Denna kunskap benämns också som implicit och omfattar 
bland annat skådespelarens egen upplevelse av mötet med 
texten och pjäsen. För skådespelaren gäller det att kunna 
möta sin text »utan intellektuella ambitioner«. Man skall 
också kunna möta texten »på ett mer omedvetet plan« utan 
analys då det inte fi nns »någon fastlagd tolkning«. Den 
skådespelare som ständigt repeterar med ett föreskrivet mål 
i sikte förlorar, enligt Hjelm, sin beredskap för slumpen. 

Undersköterskan Ina på minnesutredningsavdelningen be -
rättar om ett annat möte: 

I sitt yrkesverksamma liv hade han varit chefsjurist. En man van att 
ge order och få saker och ting utförda omgående. Nu var han hos oss 
för att utreda sitt minne. Jag märkte tidigt att han hade ganska stora 
svårigheter, men det var inget som Gunnar ville höra talas eller prata 
om. Enligt honom kom han hit för att få sin envisa yrsel undersökt. Då 
jag visade honom hans schema med de olika undersökningarna började 
han omgående ifrågasätta hur de var inplanerade. Jag försökte förklara 
att tiderna var bokade långt tidigare och att vi var låsta till fasta tider på 
många undersökningar, men inget av det jag sa föll i god jord.

Han genomförde den fyra dagar långa utredningen, men under 
protest. Så fort vi träffades hade han något han ville klaga över eller 
ändra på. Det var för lång väntan mellan de olika undersökningarna, 
testerna var löjliga och han återkom till att han hade kunnat göra hela 
utredningen på två dagar om planeringen inte varit så usel. Jag börja-
de känna ett stigande obehag och irritation inför varje nytt möte med 
honom, men samtidigt fi ck jag dåligt samvete. Han var ju sjuk, hade 

136 Hjelm 2004.

137 A. a. s. 19.
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en tydlig minnesnedsättning, men ingen märkbar insikt. Kläderna 
han bar hade en gång i tiden varit av fi n kvalité, men var nu till och 
med lappade på sina ställen. Han verkade så ensam och i behov av 
omvårdnad. Jag märkte att jag började undvika honom, tog själv inga 
initiativ till kontakt om jag inte måste. Då gick han bara vidare till 
annan personal, till exempel sekreterarna. Visade sitt schema och gav 
dem order att utföra ändringar eller andra tjänster. Sekreterarna som 
inte kände Gunnar alls såg förstås olyckliga ut, så jag stålsatte mig, 
tog ett djupt andetag och bad honom följa med till dagrummet för 
ännu ett fruktlöst försök att prata med honom.

Att vara öppen för de situationer man möter och inte låsa 
sig i någon förberedd eller fastlagd tolkning är ett grundläg-
gande förhållningssätt för den yrkeskunnige vårdarbeta-
ren. När man tar referenser på vårdpersonal dvs. när man 
ringer upp en tidigare arbetsledare för att fråga om sökandes 
arbetsinsatser talar man ofta om vederbörande »har blick 
för jobbet« eller ej. Ett gott betyg är om någon »ser vad 
som behöver göras«. Närmare förklaringar brukar inte före-
komma. Under min tid i äldreomsorgen skrev jag en text om 
vad »blick« för jobbet kan innebära.

/…/ Snart fi ck jag veta att det var problem med Salme. Hon hade 
stora bensår som hon inte lät någon röra vid. Benen var svullna, röda 
och variga. Sjuksköterskorna var förtvivlade och gav snart upp. De 
vill skicka in Salme till sjukhuset och hoppades att doktorerna skulle 
ta hand om bensåren.

Nu visste jag att Salme var på sitt 99:e år. Hon pratade inte med 
någon och jag tror att hon, med ålderns rätt, förstod precis så mycket 
hon ville förstå. Hon lät personalen hjälpa henne exakt så mycket 
som hon själv bestämde, inte mer. Det gick inte att säga till Salme 
att det var efter midnatt och dags att gå och lägga sig. Det gjorde hon 
när hon hade lust. Ofta satt hon i rullstolen och sov. Hon hade ingen 
som kom och besökte henne. Vårdbiträdet som hjälpte Salme pratade 
tyska med henne och ibland fungerade det. 

Salme slog ambulanspersonalen med sin käpp när de kom för 
att hämta henne. Hon tänkte inte åka in till sjukhuset. Flera gånger 
försökte sjuksköterskorna att skicka in Salme men det lyckades aldrig. 
Bensåren blev värre och värre. Salme satt kvar på sitt ställe i korrido-
ren vid den öppna spisen. /…/
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En morgon när vårdbiträdet Carina kom för att hjälpa Salme 
hittade hon Salme i köket. Hon satt i rullstolen vid diskbänken och 
tvättade sina bensår med diskborsten. På diskbänken stod fl askan 
med diskmedlet Yes. Biträdet ville hjälpa till men Salme tackade nej 
och viftade bort henne. Nu visste vi att Salme förstod att bensåren 
måste skötas men att hon ville göra det själv. Carina tog med sig 
riktig sårtvätt och salva som hon visade Salme och ställde i köket. 
En vecka senare satt Salme återigen med diskborsten och skrubbade 
såren med Yes.

En dag när Salme inte var med i köket, bytte Carina ut innehållet 
i Yesfl askan. Samma fl aska fi ck stå kvar men med sårtvättmedel istäl-
let för diskmedel. Salme diskade ändå aldrig. När Salme fyllde 99 år 
hade bensåren läkt.138

Om att måtta rätt

Det är ingen konst – eller tecken på yrkeskunnande – att 
fatta ett ögonblickligt beslut när det bara fi nns en enda sak 
att göra. Ett återkommande tema i vårdarbetarnas texter 
handlar om yrkets inbyggda moment av osäkerhet. Hur skall 
man förhålla sig i situationer där man inte vet och inte kan 
veta, vad som är bäst att göra. Ofta beskriver vårdarbetarna 
situationer där det inte fi nns ett rätt eller fel sätt att göra, 
istället fi nns (i bästa fall) bättre eller sämre alternativ. I 
förmågan att uppmärksamma och tolka fenomen fi nns en 
mängd oartikulerad – tyst – kunskap. Det ögonblickliga 
beslut som kan utläsas ur berättelserna är inte spontana eller 
grundade på en ingivelse vilken som helst. Även om beslutet 
ser ögonblickligt ut bygger det på en djup förtrogenhet med 
problematiken man ställs inför. Det betyder inte att man 
varit med om exakt samma situation. Snarare betyder det 
att man vet vad man skall leta efter och det är den uppmärk-
samheten som demonstreras i handling. Yrkeskunnandet 

138 Texten skrev jag till Roslagens Sommarakademi 2000 Konst och Ledarskap 
och är resultatet av mitt första möte med dialogseminariemetoden. Inför 
kursen uppmanades deltagarna att långsamt, med pennan i hand, läsa ett 
avsnitt ur Harry Martinsons Vägen till klockrike. Texten om Salme är direkt 
inspirerad av Martinsons beskrivning av luffaren Bolles tid som cigarr-
makare. 
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är dynamiskt, det omfattar ett kunnande som med hjälp av 
minne, fantasi och erfarenhet ständigt befi nner sig i rörelse. 

Maria Hammarén , forskare i yrkeskunnande och teknologi, 
skriver i artikeln »Yrkeskunnande berättelser och språk« 
om yrkeskunnandets utveckling.

/…/ när vi talar om att utveckla yrkeskunnande talar vi om att för-
bättra handlingar som väckts av situationer vi inte tidigare mött – vi 
har bara mött liknande situationer. Och att jämföra är i detta läge 
vad som står oss till buds: en situation med en annan, ett skeende 
med ett annat. Den största felkällan till missriktade handlingar är 
förmodligen inte att vi inte känner igen oss. Istället handlar det om 
att vi snabbt buntar ihop det ena med det andra.139

Den tyske fi losofen Hans-Georg Gadamer  har i ett fl ertal 
artiklar, publicerade i boken Den gåtfulla hälsan, intresserat 
sig för läkekonsten.140 I Gadamers perspektiv är läkekon-
sten en kunskap som växer fram i läkarens (vårdarbetarens) 
möte med det enskilda fallet. Varje fall är ett eget unikt 
fall och måste hanteras med en sorts bedömningskunskap. 
Bedömningskunskapen är en annan sorts kunskap än den 
medicinska vetenskapen som handlar om det man kan lära 
sig om det allmänna. I boken Tecknen – läkaren och konsten 
att läsa kroppar gör Karin Johannisson , professor i idé och 
lärdomshistoria, en exposé över läkaryrkets utveckling. 
Det är intressant att notera att läkare på 1700-talet kunde 
beskriva mötet med patienten som ett drama; med scen, 
handling, aktörer och publik. Fram till 1800-talets början 
gjordes bestämningen av sjukdom genom varje konsul-
tation inleddes med patientens sjukdomsberättelse som 
placerade patientens kännande kropp i fokus. Johannisson 
skriver att »scenen öppnas alltså med ett långt berät-
tande, och ett långt lyssnande.«141 Några decennier in på 
1800-talet förändras fokus från att ha varit inriktat på att 

139 Hammarén 2002, s. 7.

140 Gadamer  2003.

141 Johannisson  2004, s. 21.
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följa ett sjukdomstillstånd till att söka efter en lokalise-
rad, avgränsad sjukdom. I och med klinikens födelse blir 
allt annorlunda. Nya vetenskapliga ideal fi ck fotfäste med 
ett nytt sätt att närma sig patienten som följd. I kapit-
let »Klinikens födelse« i tidigare nämnda bok skriver 
Johannisson att »här förvandlas patienten från ett talande 
subjekt till ett vetandets objekt som läkaren kan granska, 
mäta och klä av, knacka, lyssna och känna på.« I takt med 
universitetssjukhusens uppbyggnad får man tillgång till ett 
större patientunderlag än vad den hembesökande familje-
doktorn tidigare haft. Nu fanns möjligheten att skapa en 
överblick över de vanligaste sjudomarna och ge läkarkandi-
dater undervisning i konsten att identifi era dem. Läkaren 
gick ifrån att göra en prognos till en diagnos. Här grundas 
den medicinska vetenskap som så småningom utvecklas till 
något Gadamer fi nner väsenskilt från bedömningskunska-
pen. Det är inget fel på den medicinska vetenskapen men 
Gadamers poäng är att den utvecklats på bekostnad av 
bedömningskunskap. 

Yrkeskunnandet måste i Gadamers perspektiv präglas av 
en dialog mellan jämbördiga parter. Även här handlar det 
om ett skapande möte mellan vårdarbetaren och patienten. 
Gadamer  problematiserar synen på hälsa när han säger att 
ett bestående grundfaktum »är att sjukdomen och inte häl-
san objektiviserar sig själv«. Enligt Gadamer är hälsa är ett 
tillstånd av balans, en fråga om jämvikt.142

Refl exiv uppmärksamhet
Lena har arbetat som sjukgymnast sedan 1967. Hon berättar 
om ett möte på ortopedkliniken med en patient som nyss 
opererat höften. När ronden hade besökt den opererade 
mannen var det Lenas tur att undersöka patienten för att 
påbörja arbetet med mobilisering.

142 Gadamer  2003, s. 21.
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Jag tittar på patienten och ser en plågad man som ligger och spänner 
sig. Det opererade benet ligger rakt på bädden. /…/ Jag talar om 
för patienten och hans fru att om jag lägger en kudde under benet 
så kommer det säkert att göra mindre ont. Den ansvariga under-
sköterskan hjälper mig att lägga kudden på plats, samtidigt som jag 
försiktigt och med »stora händer« lyfter patientens ben under knät 
och underbenet. /…/

När vi rör patientens ben tycker jag inte att han reagerar adekvat 
och jag noterar att han har mera ont än han borde. Vi lägger ner 
benet på kudden och undersköterskan intygar att patienten har haft 
det väldigt svårt på morgonen. Jag tror nu att höften är ur led och 
uppmärksammar att det nyopererade benet är kortare än det friska 
benet. /…/ Läkarna är fortfarande kvar på avdelningen. Ronden är 
inte färdig, men jag avbryter dem.

Lena tvekade inte att uppmärksamma läkarna på sin obser-
vation trots att hon upptäckt något som både läkarna och 
övrig vårdpersonal missat. All vidare mobilisering fi ck vän-
ta. En röntgen beställdes omgående vilken bekräftade det 
som Lena misstänkt, att höften efter operationen gått ur 
led. I skrivgruppens arbete frågade vi Lena om vad det var 
som fi ck henne att gå och hämta tillbaka ronden, vad var 
det för tecken hon hade uppmärksammat, vad var det som 
inte stämde? När Lena fi ck tillfälle att arbeta med sin text 
utvecklade hon allt eftersom vad det är för sorts informa-
tioner som hon byggde sitt handlande på. Hon hade träffat 
patienten före operationen och visste att »operatören, en 
av våra skickligaste ortopeder, tvekade att operera honom 
just på grund av hans ofrivilliga rörelser /…/«. Det var från 
början ett komplicerat fall. När Lena mötte patienten efter 
operationen noterade hon att det opererade benet låg rakt 
på bädden, kanske för rakt. »Han kommer att slappna av 
mer om vi tillåter honom att ligga med lite krok i höften och 
knät«. När Lena sedan rör vid patientens ben ser hon att 
han har mer ont än han borde, att han inte reagerar adekvat. 
»När jag försöker böja och sträcka i leden gör det mycket 
ont, armarna fl yger okontrollerat och huvudet skakar.« 
Lena är inte nöjd med hur höften känns och hon ser att det 
nyopererade benet är kortare än det andra. »Jag skall kunna 
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hjälpa patienter med rörelser, utan att det skall göra så ont« 
skriver Lena senare i texten. Hon börjar tro att det kan ha 
hänt något direkt efter operationen på grund av patientens 
muskelryckningar. Detta får henne att agera.

Att utöva ett yrke inbegriper moment av risktagande. Hur 
långt kan hon gå i sin undersökning av den nyopererade man-
nen? Var går gränsen för när hennes undersökning inte tjänar 
sitt syfte utan bara blir plågsam för patienten? Osäkerheten 
och risktagandet fi nns inbyggt i fl era av vårdarbetarnas berät-
telser. Riskerna ser olika ut och har olika konsekvenser. 
Människor påverkas, utgången är oviss och ändå måste man 
med sin arbetsinsats styra händelseutvecklingen i en eller 
annan riktning. Det oönskade skall undvikas och det öns-
kade, så långt det är möjligt att överblicka, skall främjas.

Genom låsta dörrar

I hemtjänsten:

Uppdraget kommer i form av ett telefonsamtal från en biståndsbedö-
mare. Det gäller en akut situation. På telefonen ger biståndsbedöma-
ren följande bakgrund: En distriktssköterska har under ett par års tid 
haft kontakt med paret Thorén. Sara Thorén får kontinuerliga hem-
besök av sköterskan eftersom hon tidigare opererats för cancer och 
har högt och instabilt blodtryck. Sara har det senaste halvåret blivit 
allt mer glömsk och förvirrad. Sköterskan tror att hon har utvecklat 
senil demens men någon demensutredning har inte gjorts eftersom 
både Sara och hennes man Allan vägrar ha kontakt med läkare. Det 
är endast sköterskan Ann-Britt som emellanåt får besöka paret. De 
senaste veckorna har Saras tillstånd kraftigt förvärrats, hon har slutat 
äta ordentligt och tappat mer än 10 kg i vikt. Sara väger 45 kilo. Hon 
klagar över stark smärta i magtrakten och har svårt att kissa. Ann-
Britt misstänker en ny tumör och har ordnat tid på sjukhus om en 
vecka. Sara har ingen sjukdomsinsikt och är oförmögen att ta hand 
om sig själv enligt sköterskan.

Allan verkar inte förstå allvaret i situationen. Sköterskan vet att 
Allan inte kan laga mat och är orolig för att ingen av dem äter nu när 
Sara är sjuk. Allan är lynnig och får raseriutbrott både på Sara och 
sköterskan. Det är Allan som mest ihärdigt nekat till att ta emot den 
hemhjälp sköterskan under ett år försökt få dem att acceptera. 
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Den här händelsen är från min tid som chef för en hem-
tjänstgrupp och har jag i en tidigare undersökning143 beskri-
vit den närmare. Jag mottog samtalet från biståndsbedöma-
ren och jag hade också ansvar för att se till att hjälpen kom 
igång. Hemtjänstens dvs. mitt uppdrag var att omedelbart 
etablera kontakt med paret och i första hand se till att någon 
form av mathållning upprättas. 

Sköterskan informerar också om att Allan kan vara mycket otrevlig 
och att vi skall vara förberedda på att inte bli insläppta. Hon säger 
också att hon berättat för Thoréns att hon kontaktat hemtjänsten 
så att de är förberedda. Allan har då svarat med att om hemtjänsten 
vågar sig dit så skall han minsann slänga ut dem. 

Hur tar man sig in hos någon man inte är välkommen hos? 
Några ställningstaganden var möjliga att göra innan vi åkte 
dit. I samråd med sköterskan bestämde vi att inte, som bruk-
ligt är, ringa i förväg och bestämma en lämplig tid för ett 
första möte. Sannolikt skulle Allan tacka nej och om vi sedan 
ändå kom, skulle han dels vara beredd på att inte öppna för 
oss och/eller bli arg för att vi inte respekterat hans önskemål. 
Vi bedömde att ett visst överraskningsmoment i besöket 
skulle underlätta för oss att komma in och få kontakt. Jag 
övervägde att åka dit ensam – två personer kan upplevas hot-
fullt – men jag bedömde att med de komplicerade omständig-
heter som rådde var det bäst att vara två. Jag valde att ta med 
mig vårdbiträdet Femi, hon arbetade också som samordnare 
för hemtjänstgruppen och hon var den som skulle se till att 
hjälpen också i fortsättningen fungerade. Det var värdefullt 
att hon fi ck förstahands information om läget hos Thoréns.

Med samtida fokus

Jag och Femi åkte hem till Thoréns strax efter klockan 9 på 
morgonen. Vi har ingen nyckel utan måste övertyga Allan 
om att släppa in oss. Vi vet att vi inte är välkomna. Hur gör 

143 Victor Tillberg  2002. Namnen som förekommer i exemplet är fi ngerade.
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man? Vilken sorts kunskap har man nytta av i ett sådant här 
läge, när man står i trapphuset och är i begrepp att ringa på 
dörren? 

Jag ringer på dörren och ställer mig väl synlig framför titthålet. Jag ser 
så trevlig ut som jag bara kan. Femi ställer sig i hörnet bakom dörren. 
Jag ber henne ställa sig synlig för titthålet. Vi hör att någon är på 
väg mot dörren på insidan. Femi säger till mig; ’Nej, svensken först. 
Alltid svensken först.’ Allan öppnar dörren, jag räcker fram handen 
och presenterar oss. Vi ber inte om lov att få komma in i lägenheten 
utan stiger in i hallen samtidigt som Femi börjar berätta varför vi är 
där. Hon hänvisar till att det är sköterskan Ann-Britt som ordnat med 
vårt besök. Samtidigt kommer Sara ut från toaletten. Hon ser förvir-
rad ut men verkar inte förvånad över att vi är där. Hon pratar med 
oss som om hon känner oss. Hon tar sig för magen. ’Jag förstår inte 
hur det kunnat bli så här… jag har så ont, skall det vara så?’ frågar 
hon oss. Sara har en t-shirt och ett par trosor på sig. Hon rör sig sakta 
och verkar inte veta åt vilket håll hon skall gå. Femi frågar om hon får 
hjälpa Sara att hitta några kläder. De går in i sovrummet. Telefonen 
ringer. Allan svarar. Det är sköterskan Ann-Britt som vill höra efter 
om hemtjänsten kommit. /…/

Jag förklarar för Allan att vi är där för att hjälpa dem. Vi sätter oss 
vid köksbordet. Jag berättar om olika praktiska saker som hemtjäns-
ten kan hjälpa till med. Allan säger att han vet allt det där men han 
tycker att han och Sara klarar sig själva. Femi och Sara kommer ut 
till köket. Sara har en skjorta och byxor på sig. Håret är kammat och 
hon doftar svagt av tvål. Femi börjar göra i ordning frukost till Sara, 
hon frågar Allan om han också vill ha kaffe. Allan pekar var fi ltret till 
kaffebryggaren fi nns. Sedan säger han att Sara alltid har aprikosmar-
melad på sin smörgås.

Vårt första besök slutar med att vi uppmärksammar att paret 
Thorén behöver handla litet mer mat. Aprikosmarmeladen 
är till exempel slut. Femi erbjuder sig att handla hem matva-
ror och Allan accepterar att vi kommer tillbaka senare under 
dagen. För den här gången får det gå, säger han. Men när 
vi sedan kommer tillbaka med varorna som vi handlat vill 
Allan inte släppa in oss.

Allan öppnar dörren och säger ’vi skall inte ha något’. Innan han hin-
ner stänga dörren frågar Femi om hon bara får komma in och lämna 



1294. Analogier

varorna som vi handlat. Hon visar upp påsen och håller snabbt upp 
ärtsoppan. ’Jag har med mig ärtsoppa som vi sa’ säger hon. Allan står 
kvar i dörren en stund. Sedan öppnar han och släpper in oss. 

Efter detta första möte får Femi besöka paret Thorén två 
gånger per dag tills Sara läggs in på sjukhus. Sara går upp två 
välbehövliga kilo under tiden. 

Femi är från Iran och har bott 10 år i Sverige. Vårdbiträden 
med utländsk bakgrund har ofta andra förutsättningar än 
svenska.144 När Femi står utanför dörren och skall ringa på 
ställer hon sig vid sidan, osynlig för dörrhålet. Hon vet av 
erfarenhet att i just detta läge är hennes kurdiska utseende 
inte en fördel. Svenska pensionärer öppnar inte alltid dörren 
för invandrare. Men från det att hon inledningsvis inte vill 
visa sig i dörrhålet tog det inte många sekunder innan hon 
upprättat förtroende hos Thoréns. Först hos Sara och däref-
ter, även om det tog litet längre tid, också hos Allan. 

I exemplet ovan kan man bara förbereda sig bara till en viss 
gräns. Osäkerhetsmomenten är många. Förhandsinformation 
om situationen gör det möjligt att tänka ut och förutse 
några alternativa handlingsvägar, men långt ifrån alla. För 
Femi gällde det att i varje stund agera så att hon inte drog 
på sig Allans vrede. Så fort hon tagit sig förbi det första 
hindret, dörren, är hennes handlande praktiskt och konkret. 
Hon upprättar förtroende genom att agera kunnigt och hon 
visar att hon ser vad som behöver göras när hon börjar med 
att hjälpa Sara att få på sig kläder. Hon uppmärksammar 
behov eller problem, och gör genast sig själv till en del av 
lösningen. Hon ber inte om lov annat än i situationer där 
hon är säker på att få som hon vill. Istället för att i allmänna 
ordalag berätta om vad hemtjänsten »skulle kunna« hjälpa 
till började Femi omedelbart att hjälpa till utan att vara 
påstridig eller »snokande«. 

144 Andra exempel på dessa villkor utvecklar jag i artikeln »Rasism i äldre-
omsorgen?« Tidningen Äldreomsorg nr 6/2002
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Dubbel närvaro
Femi agerar med sin uppmärksamhet riktad åt fl era håll 
på samma gång. Hon hjälper Sara och undviker samtidigt 
Allans vrede. Genom sitt handlande bygger hon upp ett för-
troende för sin person. Inom skådespelarkonsten talar man 
om skådespelarens dubbla närvaro – på scenen är skådespe-
laren både rollen man gestaltar och (oundvikligen) också sig 
själv. I uppförandets ögonblick är skådespelaren samtidigt 
två, rollen de spelar och sig själva. Undersköterskan Heléne, 
som har arbetat i vården sedan 1966, ger ett exempel från ett 
möte på vårdcentralen. 

Jag är på laboratoriet idag och det är dags att ta in nästa patient som 
visar sig vara en kvinna i 70-årsåldern. Hon sitter och samtalar glatt 
med ett par som just reser sig för att gå. När kvinnan kommer in och 
sätter sig i provtagningsstolen säger jag till henne. ’Det var ju bra att 
det var din tur nu när ditt sällskap gick.’ Hon svarar ’jag väljer helst 
mitt sällskap själv’. Jag tänker att jag får vara försiktig med vad jag 
säger. Under tiden jag skriver remisser, tar prover och analyserar, 
pratar patienten oavbrutet.

 Hon berättar att hon bott i USA i många år men fl yttat därifrån 
för ett par år sen, medan hennes make fortfarande bor kvar. Två söner 
har hon, en bor i Göteborg och en i England och de har så fantastiska 
fruar. Nu vill hon bara ta hand om sig själv efter att tidigare i livet 
fått ställa upp för andra. Idag lever hon utan TV och dagstidning, 
lyssnar endast på radion kortare stunder. Hon berättar också att hon 
älskar att dansa och när hon var yngre var det magdans som gällde. 
När det gäller de prover, som jag analyserar direkt, vill hon ha resul-
tatet nedskrivet på papper, som hon har med sig. På dessa papper 
har hon provresultat från fl era år tillbaks. När hon går tackar hon för 
att jag lyssnat på henne och tillägger att det inte kan ha varit särskilt 
intressant, eftersom jag inte varit i USA och inte heller känner hen-
nes anhöriga.

Vad får en kvinna som helst väljer sitt sällskap själv att öpp-
na sig och detaljerat berätta om sitt liv för en okänd under-
sköterska? Något i Helénes sätt måste ha verkat förtroende-
ingivande. Keve Hjelm  väljer socialfi losofen Martin Bubers 
resonemang om tilltalets betydelse när han skall beskriva 
skådespelarkonstens ideal. All konst, allt socialt liv handlar 
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om tilltal. Det handlar om relationen mellan ett Jag och ett 
Du, där jaget sällan är den starkaste polen. Verket fullbordas 
först i den andres blick – Duet är en aktiv medskapare.145 
Hans-Georg Gadamers  resonemang om att möta den andre 
som jämbördig ligger inte långt borta. 

Växlande perspektiv

I yrkeskunnandet ingår förmågan att växla perspektiv. Det 
handlar om att kunna ha både överblick och uppmärksam-
het på detaljer. Det gäller att ha både det långsiktigt och 
kortsiktigt önskvärda i blickfånget. Barnsköterskan Monica 
beskriver en händelse som belyser perspektivens betydelse. 

När jag kom till mitt arbete en lördag middag i november var det 
en uppjagad och stressad stämning på vårdavdelningen. En liten 
fl icka som hade genomgått en hjärtoperation på fredagen, hade inte 
klarat sig. De hade inte fått igång cirkulationen när de skulle ’gå av 
maskin’. Den lilla tösen hade dött och familjen hade förlorat sin dot-
ter och lillasyster. Nu skulle familjen komma till vårdavdelningen för 
att se sin lilla fl icka och få hjälp med det praktiska inför hemresan. 
De två sjuksköterskorna som arbetade, pratade om att de inte kände 
familjen. De hade aldrig träffat dem. Eftersom jag hade skött den 
lilla och även tagit hand om familjen hela veckan innan operationen, 
talade jag om det och erbjöd mig att ta mig an dem även nu. Det 
kändes naturligt för mig – visst var det svårt, men även tiden innan 
operationen hade varit svår för dem, med mycket sorg, oro och ång-
est. Vi hade fått en bra kontakt och jag kände att jag kunde hjälpa 
familjen och även själv få göra ett bra avslut. Det var jag som hade 
tagit emot pappan, mamman och det nyfödda barnet när de kom in. 
Föräldrarna hade varit mycket chockade och ledsna för att de fått ett 
svårt hjärtsjukt barn. Mamman var utmattad efter förlossningen och 
den långa resan. De var bägge två oroliga och undrade över vad som 
nu skulle hända. Jag visade dem runt på avdelningen, gav dem en 
enkel information eftersom de var så chockade och då tar man inte in 
så mycket. Därefter gjorde jag i ordning lite fi ka till dem och de fi ck 
sitta ner i lugn och ro. 

Kardiologen, som tjänstgjorde, informerade föräldrarna om vil-
ket hjärtfel man misstänkte att barnet hade. Sjuksköterskan och jag 

145 Hjelm  2004, s. 34.
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hjälptes åt att sätta en kanyl och hon fi ck prostivasdropp, för att hålla 
sin duktus öppen. Duktus arteriosus är en fosterförbindelse i hjärtat 
som stängs under den första levnadstiden. Jag var speciellt observant 
på biverkningar som barnet kan få av läkemedlet. De vanligaste är 
temperaturförhöjning, irritabilitet och att barnet slutar andas. När 
diagnosen var ställd, beslutades det att barnet skulle få vila och hämta 
krafter i en vecka och sedan opereras. Vi hade alltså god tid att lära 
känna varandra och efter de första kritiska dagarna, åkte pappan 
upp till Värmland för att hämta ner syskonen. Den lilla tösen mådde 
efter omständigheterna väl. Hon blev piggare, mer alert och orkade 
till och med amma på sin mamma. Detta gladde mamman mycket. 
Familjen bodde på Ronald McDonald föräldrahotell, de trivdes bra 
på avdelningen och syskonen ville gärna vara på lekterapin. Jag stöt-
tade och hjälpte familjen med den dagliga omvårdnaden av den lilla. 
I så här svåra situationer är det viktigast att lyssna på de anhöriga och 
försöka se vilka önskemål de har. Det är viktigt att föräldrarna känner 
att det är deras barn, att de lär känna och ser det friska hos sitt barn. 
/…/ Man är väldigt utlämnad och det krävs att man har självkänsla, 
lyhördhet och taktfullhet.

Tillbaka till lördagen i november. Sjuksköterskorna brydde sig 
inte om mitt erbjudande. Jag fi ck inget nej heller – de bara nonchale-
rade mig. De diskuterade de praktiska problemen. Familjen behövde 
fl yga hem och ha med sig fl ickan för att kunna begrava henne hemma. 
Det är landstinget på hemorten som ska ordna transport hem och det 
var där problemet låg. Man måste ha tillåtelse från fl yget att ta med 
en död kropp på ett reguljärt plan. Eftersom sjuksköterskorna inte 
accepterade mitt förslag att jag skulle ta hand om familjen, lämnade 
jag över det till dem och tog istället rapport om de patienterna som 
jag skulle ta hand om under helgen.

Familjen kom och de var mycket dämpade och ledsna. Det fanns 
två små systrar, som var fyra och sju år gamla. Sjuksköterskorna pra-
tade och kramade om dem. När jag blev avlöst ifrån mitt ’vakrum’ 
gick jag ut och talade med familjen. Vi pratade mycket om deras döda 
lilla fl icka. Sedan fi ck jag gå tillbaka till de barn som jag hade att ta 
hand om. När klockan var ca 15.30 kom en av sjuksköterskorna och 
ville att jag ska följa med familjen till patologen och visa upp barnet, 
för nu skulle hon gå hem. Det kändes inte alls bra! Jag hade ju erbjudit 
mig att ta hand om familjen. Då ville jag ta hand om hela biten. Jag 
kände mig både ledsen, arg och besviken över att bli nonchalerad så 
och sedan ändå få ta hand om den känslomässigt svåraste delen. Jag 
tyckte inte jag fi ck förutsättningar för att ge familjen ett bra bemö-
tande och kände mig inte respekterad, varken som människa eller 
som barnsköterska. Dessutom hade jag nu också fyra nyopererade 
barn och deras familjer att ta hand om på vakrummet.
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Naturligtvis gjorde jag som jag blivit tillsagd. Satt ner en lång 
stund med familjen, pratade om lillasyster och även om mycket annat. 
Därefter gick vi gemensamt bort till patologen och de fi ck hålla sin 
dotter och lillasyster. Jag tror nog att det trots allt blev ett bra avslut 
– i alla fall för familjen. Men jag har inte kunnat få bort tankarna 
på om familjen kände och såg på mitt kroppsspråk, vilka känslor jag 
egentligen hade. Jag hoppas att jag inte bemötte dem illa på något 
sätt.

Det är inte en arbetsuppgift Monica beskriver även om det i 
en bemärkelse handlar om ett enda patientmöte. Situationen 
som tecknas berättar om komplexa relationer mellan fl era 
aktörer. Kring familjen som förlorar sitt nyfödda barn ver-
kar fl era olika yrkeskategorier, läkare, sjuksköterskor och 
Monica som är barnskötare. Monica’s berättelse är en lång 
serie av hänsynstaganden och överväganden. Hon väger in 
allt hon vet om familjen och är beredd att vara den som 
hjälper familjen i det svåra läget. Utifrån sin erfarenhet och 
under rådande omständigheter tänker hon sig att det bästa 
måste vara att familjen slipper träffa ny personal utan får 
stöd av en som vet vad de gått igenom. Men Monica gör en 
annan bedömning av läget än de sjuksköterskor som har det 
formella ansvaret att hantera situationen.146

Yrkeskunnande handlar om att göra relevanta och adek-
vata bedömningar. En kunnig bedömning kräver omdöme 
och det är ett återkommande tema i de situationer som 
beskrivits. Att utöva omdöme handlar om att kunna urskilja 
och bedöma alla till saken hörande omständigheter och däri-
från agera på ett för saken riktigt sätt. Hur vet man vad som 
är riktigt i varje enskilt fall? Flera gånger beskriver vårdar-
betarna hur de – när det verkligen gäller går förbi regler och 
föreskrifter. Gunnar Bergendal  beskriver det i termer av en 
skillnad mellan den praktiska kunskapens förutsättningar 
och matematikens modelltänkande logik. 

146 Det är ett medvetet ställningstagande från min sida att inte tolka berät-
telserna i termer av konfl ikter mellan olika yrkeskategorier även om jag 
är medveten om att sådana fi nns. Mitt intresse är i första hand yrkeskun-
nande och mötet med patienten. Andra har redogjort för konfl ikter mellan 
olika yrkeskategorier se tex. Josefson  1991, 1999, Alsterdal  2002.
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Det moderna samhället tänker sig ofta vetenskapen som den högsta 
formen av kunskap. (Som om det funnes en högsta kunskapsform. 
Mer rimligt är väl att varje slag av kunskap har sina egna förtjänster 
och sin egen excellens.)147 

Det praktiska kunskapen är en moralisk kunskap, »den är 
situationsbunden och bestäms av ansvarigheten inför den 
föreliggande situationen« medan »den vetenskapliga kun-
skapen gör anspråk på universell giltighet«.148 Bergendal  
refererar till Hans-Georg Gadamer s Sanning och metod:

Vad som är rationellt i betydelsen den rätta saken att göra i denna 
situation (som Du befi nner Dig i) är inte föreskrivet i allmänna orien-
teringar om gott och ont som Du har fått, inte på samma sätt som de 
bruksanvisningar som bifogas ett verktyg för att tala om hur det skall 
användas. Du får snarare bestämma själv hur du skall göra. [min kursive-
ring] Och för att klara det måste du begripa din situation, komma till 
ett samförstånd eller en överenskommelse med Dig själv i saken det 
gäller. Du måste med andra ord tolka situationen.149

Vad är det för sorts kunnighet som krävs för att hantera den 
sorts situation såväl Gadamer  som Monica beskriver? En 
novis eller nybörjare i Dreyfus  & Dreyfus mening – någon 
som inte kan tolka omständigheterna och är i behov av klara 
direktiv – räcker inte till. Dessa har inte den tränade blick 
som krävs för att läsa av situationens alla olika aspekter och 
handlingsalternativens möjliga och önskade konsekvenser. 

Monica vet att för henne gäller att »du får snarare be -
stämma själv hur du skall göra«. Just i det här fallet bryter 
inte Monica mot några formella regler, hon gör som hon 
blir tillsagd eftersom det fi nns andra patienter som behöver 
hennes hjälp. Men händelsen lämnar henne ingen ro och 
hon kommer inte ifrån att hon skulle kunna bemött familjen 
bättre om hon hade fått ta hand om saken dess helhet. 

147 Bergendal  2003, s. 9. 

148 A. a. s. 62–63.

149 A. a. s. 15. 
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Jag tror att det som inte lämnar Monica någon ro i exem-
plet handlar om hennes känsla för ansvar. Det är omöjligt för 
henne att inte tänka på hur familjen borde tas om hand om 
eftersom det är en del av hennes yrkeskunnande. Vore hon 
novis eller nybörjare hade det varit möjligt för henne att inte 
bry sig och istället låta det formella regelverket ha sin gång. 
Då kunde hon ställt sig vid sidan om. Jag läser Monicas text 
som en berättelse skriven av en skicklig vårdarbetare och jag 
uppfattar det som att det är hennes yrkeskunnande som inte 
låter henne släppa saken. 

De första tre nivåerna i Dreyfus  & Dreyfus indelning, 
novis, nybörjare och kompetent – handlar om att hantera 
förutsedda situationer. Och i förutsedda situationer fung-
erar normativa regler i form av instruktioner och rutiner. 
Men att ta steget förbi nivån kompetent till skicklig och 
mästarnivån innebär att ta steget från det förutsedda till att 
också kunna hantera det oförutsedda. På den här nivån är 
arbetet en skapande verksamhet som utförs i omständighe-
ter som inte låter sig till fullo styras. 





Det outsägliga
 /…/ 

ger kanske 
den bakgrund 

mot vilken det jag kan säga 
får betydelse. 

Ludwig Wittgenstein  
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5. Grundkänningar

Dysfunktionella praxisar
I vårdarbetarnas texter i de föregående kapitlen har ansva-
ret för den andre varit ett gemensamt och delvis outtalat 
tema. När sjuksköterskan Ansti beskriver sin jobbiga natt 
på intensiven med sin cancersjuke chef är det en poäng att 
hon inte går där ifrån, hon ger inte upp och hon lämnar 
inte över arbetsuppgiften till någon annan. Läkaren Karin 
som avbryter hjärtmassagen på mannen som kommit in 
med bröstsmärta gör det medvetet och hon är beredd att 
stå för sitt beslut. Sjukgymnasten Lena springer efter och 
hämtar tillbaka ronden till en patient ronden nyss besökt, 
för att hon upptäckt att patienten har mer ont än han borde. 
Barnsköterskan Monica som berättar om alla olika turer i 
samband med familjen som förlorade sin nyfödda lilla dotter 
är till slut ändå den som följer familjen till patologen för ett 
sista farväl. Trots att förutsättningarna är dåliga och hon har 
andra uppgifter. Ställda inför patienten viker de inte undan 
eller tittar bort. De fullföljer sitt uppdrag och är beredda att 
stå för konsekvenserna. 

Jag refererade inledningsvis till Gunnar Bergendal  som 
talar om ett vårdens yrkeskunnande som handlar om att 
kunna uppmärksamma det oförutsedda så som det dyker 
upp i vardagen. Hur man hanterar det oförutsedda är en 
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praktikens logik förknippad med risker och osäkerhet. Man 
måste handla så som ansvarigheten bjuder. »Ansvaret lig-
ger både bortom och hitom varje formulerad uppgift eller 
uppställd regel«, skriver Bergendal. Ur detta perspektiv 
kan man läsa de exempel som fram till nu beskrivits.150 När 
vårdarbetarna skall beskriva sitt yrkeskunnande berättar de 
om en professionell hållning som kännetecknas av att de 
vågar agera. De har modet att som Pehr Sällström  formule-
rar det, »se livets tyngd i ögonen«.151 

Men det fi nns fl er perspektiv på vårdarbete relevanta att 
utforska om man intresserar sig för yrkeskunnande. Jag har 
i detta kapitel för avsikt att följa och utveckla ytterligare två 
spår som träder fram i det underlag fallstudierna omfattar. I 
detta kapitels första del uppmärksammas exempel på vård-
arbete som inte uppfyller lagens krav på god och säker vård. 
Bedrövliga exempel, sådana som Bo Göranzon  inspirerad av 
Joseph Conrad  kallar grundkänningar, har också kommit 
fram i undersökningen.152 I Negern från Narcissus beskriver 
Joseph Conrad (bland annat) ledarskap ombord på ett far-
tyg och använder formuleringen att ett fartyg »inte godtar 
bluffmakare«. För att klara ett fartyg i hårt väder krävs ett 
rejält yrkeskunnande. Duger man inte avslöjas det direkt 
och att få grundkänning är den största synden av dem alla 
för en sjöman.

Det är ju i alla fall så att det för en sjöman står som den oförlåtliga 
synden att få grundkänning med ett fartyg som under hans vård 
antas hålla sig fl ott hela tiden. Det är kanske ingen annan som mär-
ker något men man glömmer aldrig stöten, förstår ni. Det är en stöt 
rätt in i hjärtat. Man kommer ihåg den, man drömmer om den, man 
vaknar på natten och tänker på den – åratal efteråt – och blir ömsom 
varm och kall över hela kroppen.153 

150  Bergendal  2003, s. 75.

151 Pehr Sällström  i personligt brev 8 juni 2005.

152 Grundkänning: se Göranzon  2001, s. 159.

153 Conrad  1997.
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Jag tar upp dessa exempel på vad man kan kalla dysfunk-
tionella praxisar för att pröva hur de kan förstås i ett yrkes-
kunnadeperspektiv. Vilken plats har de dåliga exemplen och 
hur kan de användas? I kapitlets andra del utvidgas sam-
manhanget till att också omfatta organisatoriska förutsätt-
ningar och exempel på hur dessa griper in i vårdarbetet. 

Cover-up på akuten

När vi i Landstingsprojektet bjöd in den nya generationens 
vårdarbetare att kommentera skrivgruppens texter var det 
fl era som uppmärksammade missgrepp och felaktig behand-
ling.154 Sofi a, som vid tiden var sjuksköterskestuderande 
berättar om en händelse som utspelade sig när hon prakti-
serade på en akutmottagning.

En äldre man hade på morgonen kommit in på grund av blod i 
avföringen. Han lades på ett rum och fi ck prioritet tre av sköterskan. 
Efter en stund tittade hon om det fortfarande kom blod, det gjorde 
det inte och hon bedömde då situationen som stabil. Mannen låg på 
ett undersökningsrum med stängd dörr och det blev en lång väntan. 
Under tiden kom det ett stort larm från en av sjukhusets avdelningar 
och efter en stund ytterligare ett. De båda larmen resulterade i att 
det blev stiltje eftersom de medförde att läkarna lämnade akuten. Tre 
timmar senare skulle en sjuksköterskestuderande ta prover på patien-
ten. Det var det första besöket hos honom på tre timmar, trots att 
sköterskorna inte haft särskilt mycket att göra eftersom arbetet stått 
stilla. Den elev som skulle ta proverna kom nu springande och kallade 
på hjälp. När jag kom dit hängde mannen över grinden, var blå på 
hela kroppen och hade kräkts på golvet. Han var död men det gjordes 
ett hjärtlarm och man försökte återuppliva honom. Det lyckades inte 
och han dog av inre blödning.

När en läkare gick igenom journalen visade det sig att det inte 
fanns något blodtryck eller puls taget på patienten, varken från den 
tidpunkt då han kom in eller under väntetiden. Läkaren ifrågasatte 
också varför en man med blod i avföringen hade givits så låg prioritet. 
Han ansåg att det var ett Lex Maria fall. De två ansvariga sköter-
skorna såg det som helt onödigt att gå vidare med detta och pratade 

154 De texter jag refererar till återfi nns i antologin Liv och lust i vården 2004, 
kapitel 3 »Med nya ögon«.
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oroligt om det. Ena sköterskan ringde till den sköterska som hade 
tagit emot honom och frågade varför det inte var taget några kontrol-
ler på patienten. Hon förklarade att det var taget, men att hon hade 
glömt skriva det. Sköterskan skrev då i resultatet efteråt och det var 
helt normala värden. 

All hälso- och sjukvårdspersonal är enligt hälso- och sjuk-
vårdslagen (HSL) skyldiga att rapportera missgrepp och fel-
aktigheter, så kallade avvikelser.155 Att inte rapportera är 
enligt det formella regelverket också straffbart i den bemär-
kelse att legitimerad personal kan erinras eller förlora sin 
legitimation. Sofi a upprörs över händelsen och ifrågasätter 
i sin text de inblandade sköterskornas yrkesval. Hon frågar 
sig hur vården och bemötandet skall kunna förbättras om 
man inte vågar rapportera och stå för de misstag man gjort. 
I fallet Sofi a beskriver verkar sköterskorna och läkaren dis-
kutera sig fram till om händelsen skall anmälas eller ej. Man 
får känslan av att ingen vill vara den som tar beslutet att 
anmäla och att man skjuter problemet ifrån sig. Jag kan 
läsa Sofi as berättelse som ett exempel på att detta sätt att 
hantera problemet var en del av en praxis som utvecklats 
på den arbetsplats Sofi a praktiserade på. På denna akut-
mottagning gällde det att hålla ryggen fri och hållningen 
var så etablerad att fl era sköterskor inför både läkare och 
en praktikant kunde göra en falsk efterhandskonstruktion 
av händelseförloppet. 

En praxis behöver inte vara av godo, Allan Janik  beskriver 
det som att utöva en praxis är att »hylla vissa värden, när-
mare bestämt de värden som är inneboende i den praxis det 
är fråga om».156 

155 Lex Maria: »Om en patient i samband med vård, behandling eller under-
sökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att 
drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast göra 
anmälan till Socialstyrelsen .« 5§ tillsynslagen HSL 1996:786

156 Janik  1996, s. 62.
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Kunskap formas i praxis
När läkaren i Sofi as exempel börjar tala om Lex Maria 
startas en rad försvarsmekanismer upp, sköterskorna lägger 
sin energi på att inte bli inblandade och att inte bli kriti-
serade för sitt handlande. Det är uppenbart att någonting 
i kommunikationen om vad som hände saknas. I Sofi as 
beskrivning utbyter man information om rutiner och regler 
snarare än att tala om vad som gick snett eller borde gjorts 
annorlunda. Maria Hammarén  kopplar utvecklingen av en 
väl fungerande praxis till just kommunikationens innehåll. 
Enskilda handlingar blir svåra att förbättra om reaktionerna 
på dem uteblir, om kommunikationen tömts på väsentligt 
innehåll.

Kommunikationen kan också inskränkas av andra skäl – i en kultur 
som ensidigt ägnar sig åt antingen negativ eller positiv kritik häm-
mas så småningom samtalet om arbetets innehåll. För att förfi na 
våra handlingar krävs att någon annan erbjuder oss en horisont mot 
vilken handlingen kan avteckna sig och att vi förmår återvända till 
handlingen och alla de alternativa möjligheter som fanns – kort sagt, 
att vi lär oss att refl ektera.157

Någon sådan hjälp att refl ektera får inte Sofi a i sitt exem-
pel och någon refl ektion bland de övriga inblandade om 
alternativa handlingsvägar verkar inte heller ske. Samtalet 
stannar vid de eventuella formella åtgärderna. En praxis 
kännetecknas av att deltagarna i handling visar att de är 
väl förtrogna med skillnader och likheter i användningen 
av olika begrepp, bra som dåliga. Här verkar de inblandade 
vara outtalat överens om att det bästa är att händelsen inte 
anmäls eller att man åtminstone skall hålla sin egen yrkeska-
tegori bakom ryggen. Jag skall inte gå längre i tolkningarna 
av Sofi as exempel, det kan naturligtvis fi nnas fl er faktorer 
i händelsen än de som Sofi a beskriver. Vad jag vill peka på 
är att med praxisbegreppet riktas uppmärksamheten mot 
de meningskonstitutiva momenten i olika situationer och 

157 Hammarén , 2002, s. 8.
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de kan vara både rigida och dynamiska. Är de rigida, som 
kanske är fallet i Sofi as exempel, hämmar de utvecklingen av 
ny kunskap i bemärkelsen att de som är inblandade inte lär 
sig något nytt som kan komma framtida patienter tillgodo, 
deras yrkeskunnande utvecklas inte. Sådana förhållanden 
kan spåras i på vilket sätt samtal om verksamheten förs. Det 
är i utövandet av en verksamhet som begreppen formas och 
får sina innebörder. Wittgenstein  kallar det för en förståelse 
som växer fram ur beskrivningar snarare än förklaringar. 
Det krävs ett »intrasslande i våra regler« där språkspelen 
skall ses som jämförelseobjekt »som genom likhet och olik-
het skall kasta ljus över förhållanden i vårt språk.»158

Avvikelsehantering

Sjuksköterskan Ansti berättar om en episod från ett annat 
sjukhus. Ansti arbetar på intensivvårdsavdelningen och har 
fått en patient överförd från akutmottagningen.

Den gamla damen hade kommit till sjukhuset med hjärtstillestånd. 
Hon kom till oss på Intensivvårdsavdelningen intuberad och lades 
i respirator. När allt var stabilt kom ansvarig sjuksköterska och bad 
mig komma in på salen. Titta, sa hon, och pekade på patientens 
fotsulor som båda var blodiga av långa rivmärken. Vad hade hänt? 
Jag förstod genast vad som orsakat dessa djupa sår under fötterna. 
Babinskis tecken. Läkaren som tagit emot damen på akuten hade som 
en del i undersökningen kontrollerat refl exerna genom att kontrollera 
Babinskis tecken. Som tecken på skada böjs stortån uppåt istället för 
nedåt vid retning av fotsulan. Men med vilket instrument hade han/
hon gjort det? Jag skickade en avvikelserapport till verksamhetsche-
fen på akuten och undrade hur det kunde komma sig att patientens 
fotsulor såg ut som de gjorde. Jag skickade med fotografi er i färg för 
säkerhets skull. Tilläggas kunde att damen var diabetiker vilket med-
för att sår av detta slag kan vara mycket svåra att läka.

Efter någon vecka fi ck jag svaret. Det var skrivet av den läkare 
som tagit emot patienten. Hon kunde inte komma ihåg patienten 
och kunde inte heller påminna sig om vilket instrument hon använt 
för att kontrollera refl exerna. Med vänliga hälsningar, Agneta Sjögren 

158 Wittgenstein  [1953] 1992, § 66.
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[fi ngerat namn, min anm.]. Svaret var inte vad jag tänkt mig. Vid 
tillfällen som dessa undrar jag vad jag håller på med. Hur ska jag få 
fokuseringen på problemet och inte på den enskilda händelsen? Vi 
som hela tiden pratar om patienten i centrum och att allt vi gör ska 
vi göra för patienternas bästa.

Ansti skriver en avvikelserapport men det svar hon får 
gör det inte möjligt att lära sig något om händelsen. Vad 
är det som har gått snett, hur har såren på patientens 
fotsulor uppkommit? Är det en fråga om okunskap eller 
saknade behandlande läkare information? Ligger felet hos 
den enskilde eller är det ett organisatoriskt problem? Ansti 
som själv arbetat på akutmottagningen vet till exempel att 
undersökningsrummen inte alltid är utrustade med det som 
behövs och att en möjlig förklaring kan vara att läkaren i 
brist på tid tog det instrument som fanns till hands. Under 
sådana omständigheter är händelsen som avvikelserappor-
ten uppmärksammar, inte en fråga om brist på kunskap eller 
erfarenhet, problemet är av annan art.

Men inget av detta kommer i dagen eftersom både läkaren 
och dennas verksamhetschef, som också måste underteckna 
avvikelsen, väljer att inte förklara sig. Även i det här exemplet 
kan man säga att kommunikationen, som här sker i skrift vil-
ket ytterligare ökar distansen till själva handlandet, har tömts 
på relevant innehåll. Formaliseringen, som den beskrivs i det 
här fallet, stödjer inte utvecklingen av en god praxis. 

Papperstussar i näsan

I det material som fallstudierna frambringat fi nns också ett 
fåtal texter som handlar om övergrepp och kränkningar. 
Jag drar inga slutsatser beträffande antalet sådana texter, 
eftersom undersökningarna inte explicit efterfrågat exem-
pel på det man kan kalla brist på professionell hållning. 
Jag noterar att det är den nya generationens vårdarbetare 
– de som inbjöds till konferensen med Landstingsprojektets 
skrivgrupp – som i det fl esta fall uppmärksammar brister 
och felaktigheter. Sofi a berättar om en händelse: 
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På en av salarna vårdades två kvinnor varav den ena, efter en lång 
sjukhusvistelse, bestämt sig för att sluta ögonen och inte svara på 
tilltal eller ge omgivningen någon annan form av respons. Hon var 
djupt deprimerad och ville inte leva längre. Jag satte mig hos henne, 
höll henne i handen och sa några ord. Jag satt där främst för att visa 
att jag brydde mig om och fanns där. Jag förstod att hon hörde vad jag 
sa, för hon tryckte min hand ibland och vid ett tillfälle kunde jag se att 
hon lättade på ena ögonlocket. Hon var storväxt och jag skulle hjälpa 
till med att byta kläder och sängkläder efter att hon hade fått avfö-
ring i sängen. En undersköterska och den elev jag berättat om, var 
redan där och vi började hjälpa patienten med bytet. Efter en stund 
försvann undersköterskeeleven bakom skynket och kom tillbaka med 
två papperstussar som stack ut ur vardera näsborre. Undersköterskan 
skrattade till och undrade varför hon hade tussar i näsan, varpå hon 
svarade att det var för att det luktade så himla illa. Själv stod jag bara 
där, fast jag mest av allt hade lust att säga att hon hade valt fel yrke. 
Vad tänkte hon på när hon handlade som hon gjorde? Föreställde hon 
sig att patienten inte hörde eller kände bara för att hennes ögonlock 
var slutna? Patienten avled någon dag senare. 

De diskussioner Sofi a haft under sin utbildning om etik 
och gott bemötande ställs i skarp kontrast till händelser likt 
denna. Sofi a chockas av att eleven inför sin handledare kan 
uppvisa så dåligt omdöme. Och ännu värre, handledaren 
ingriper inte. Handledarens uteblivna reaktion är central i 
ett yrkeskunnandeperspektiv. Genom att låta bli att reagera 
medverkar handledaren till att befästa en dålig praxis. Hon 
öppnar för fl er handlingar av liknande karaktär. En utebli-
ven reaktion är också en reaktion. 

Det är på det här sättet verklighet blir språk och vice versa – som 
reaktion på tilltal. /…/ Överensstämmelse mellan ord och handling 
bygger upp en tillit till språket som kommunikationsmedel och till 
språket som plats för att uttrycka reaktioner. Reaktionen på tilltal är 
den grundläggande civilisationsprocess som varje generation på nytt 
måste bibringa nästa släktled.159

I Sofi as exempel är det handledaren som brister i och med 
att hon inte ingriper. Genom att spela med och skratta åt 

159 Hammarén , 2000, s. 6.
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elevens tilltag visar hon att det här sättet att agera är okej. 
I Sofi as text får vi inte veta varför. Men ett sätt att förstå 
den kyla och cynism som präglar händelsen kan vara att de 
inblandade tillämpar någon form av försvarsmekanism inför 
det lidande de möter på avdelningen. De är inte kunniga nog 
att möta det svåra i situationen och de uppfattar själva inte 
vidden av den kränkning de utför. Varken utbildning i ter-
mer av formell behörighet eller erfarenhet är någon garanti 
för att missgrepp inte skall kunna hända. Det kunnande som 
krävs för att upprätthålla en professionell hållning saknas 
uppenbarligen och man kan fråga sig varför. 

Ingela Josefson  och Lotte Alsterdal  har i fl era arbeten 
uppmärksammat hur senare års tendens att i vårdutbild-
ningar betona betydelsen av teoretiska kunskaper framför 
förtrogenhet och praktiskt kunnande har lett till en nedvär-
dering av det direkta patientarbetet.160 Kanske är Sofi as text 
ett exempel på detta? För en undersköterska har medicinska 
uppgifter som provtagning och såromläggningar hög sta-
tus.161 Att behöva ta hand om en patient som har avföring 
i sin säng ses som ett nödvändigt ont, något man måste stå 
ut med snarare än en uppgift som kan utföras med öm hand 
och respekt.

Undersköterskan Carmens inledande berättelse, där hon 
möter Ann-Marie, som steriliserats mot sin vilja, avslutas 
med orden »det är inte lätt att jobba med människor: en 
kontinuerlig utmaning, en konst att kunna hantera olika 
temperament och olika situationer. Man upptäcker sig själv 
med både goda och mindre goda sidor.«

Kanske är det avsaknaden av detta perspektiv som möj-
liggör det övergrepp Sofi a är med om? Att som vårdarbetare 
få möjlighet att upptäcka sig själv som en iakttagande, hand-
lande och tänkande person? Petra, som arbetar i intensiv-
vården med två decenniers erfarenhet av vårdarbete håller 
med om att synen på omvårdnad som »hantverk« tonats 

160 Josefson  1991, 1999, Alsterdal  2002, 2003. 

161 Alsterdal  2003, s. 34.
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ned till förmån för ett teoretiskt kunnande. Hon tar sjukskö-
terskeutbildningen som exempel. Den stämmer dåligt med 
hur de måste arbeta för att patientens vardag skall fungera. 
Petra saknar en viktig fråga: vad är jag för person?162

Långvårdsavdelningen

Anette är arton år och har fått arbete på en långvårdsavdel-
ning i en storstad. Det är inte hennes första arbete i vården, 
men ett av de första. Hon har tidigare arbetat extra i hem-
tjänsten.

Min första dag på avdelningen var jag så lagom kaxig. Patienterna låg 
fyra stycken på varje sal. Det fanns sammanlagt fyra salar. De döende 
låg på ensamrum vilket det fanns två av. Det första jag fi ck lära mig 
var att den kvinnliga chefen var en häxa man med alla medel skulle 
undvika. Hon kunde oförhappandes dyka upp på avdelningen. Men 
djungeltrumman satte igång mellan avdelningarna om hon var i antå-
gande. Då skulle alla ringar av från de nytvättade fi ngrarna, håret upp 
i tofs, och eventuellt läppstift torkas av. Sedan skulle vi ställa oss på 
led för inspektion. /…/

Det andra jag fi ck lära mig var att tävla. Avdelningens arbetssätt 
var uppbyggt så att två vårdbiträden hade ansvar för patienterna på 
ena halvan av avdelningskorridoren och två för den andra halvan. 
Två undersköterskor gick över hela avdelningen och lade om deci-
meterdjupa liggsår som kunde sitta överallt på patienterna - på axeln, 
höften, hälen, ryggen, till och med i nacken eller på baksidan av huvu-
det. Vi hade åtta patienter vardera plus varsitt enkelrum var med en 
’döing’ i. Tävlingen gick ut på vilken sida av avdelningen som snab-
bast fi ck upp sina patienter ur sängarna för att sedan binda fast dom 
med draglakan i rullstolarna så att de inte skulle glida eller ramla ur. 
Eller, ve och fasa, komma ihåg att dom faktiskt hade två ben att resa 
sig upp på! Mellan dessa frukostmatningar, avtvättningar, blöjbyten, 
påklädningar och uppsläpningar i rullstol skulle det också hinnas med 
ett visst antal rökpauser i rökrummet. Där inne i stanken satt vi och 
jämförde vilken sida som ledde tävlingen. För att sedan rusa ut och ta 
igen eventuell tidsmiss man gjort.

Den sista man tog hand om var ’döingen’. En stackars av dro-
ger halvsovande människa som inte alltid var gammal utan likaväl 

162 A. a. s. 33.
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kunde vara en fyrtioårig trebarnsmor som cancern var på väg att äta 
upp. Man gjorde munvård vilken betydde att man med pincett och i 
vatten doppad bomullstuss blötte ner tänder och läppar med jämna 
mellanrum. /…/ Vi hade vändschema på ’döingen’ och vältrade den 
stackaren på antingen höger eller vänster sida, uppbullad av kuddar 
och annat för att avlasta de värsta liggsåren. Minst en gång i veckan 
avled den som hamnat på ensamrummet. För att efter en mycket nog-
grann rengöring av rummet bebos av den som vi antog var näst på tur 
för att komma till de sälla jaktmarkerna. Vi kallade aldrig patienterna 
vid namn. Vi sa ’tvåan ett’ eller ’fyran tre’ vilket betydde patienten 
på sal två, säng ett.

Så här tjugo år senare kan jag inte låta bli att känna en viss jämfö-
relse med koncentrationslägren under andra världskriget med tanke 
på hur vårdslöst och känslokallt vi handskades med dessa patienter. 
Som om dom vore boskap nästan. Vi var ett gäng unga tanklösa 
fl ickor som föll in i detta arbetssätt på nolltid. Och vi accepterade det 
utan att tänka efter en enda sekund. Det fanns ingen som helst arbets-
moral eller gruppkänsla bland personalen och hierarkin var enormt 
betydelsefull. Att vi arbetade med fruktansvärt sjuka människor med 
dödsångest, hemska smärtor, ändlös ensamhet i livets slutskede var 
ingenting vi ens diskuterade. 

Därmed inte sagt att jag inte tänkte på det. Det låter som om 
att  detta inte berörde mig alls. Så var det inte. Den första månaden 
på avdelningen minns jag som i en dimma och i vad som kan liknas 
vid ett chocktillstånd. Den första gången man ser en mager, sjuk och 
vildögd gammal eller ung människa vråla ut sin smärta när ett djupt 
trycksår på höften läggs om glömmer man inte. Och bilden av en gam-
mal dam sittandes i dagrummet, i rullstol, fastbunden med draglakan 
och med huvudet nedfallet och pannan i bordet sitter fastklistrad på 
näthinnan. Den har visats på dokumentärer på tv och kanske i någon 
tidning, men på avd. 12 var det en daglig syn. Att vid arton års ålder 
minst en gång i veckan tvätta och linda en död var inte lätt. Speciellt 
som ingen känsla fanns med i arbetet. Och att visa att man var ledsen 
eller på annat sätt mådde dåligt av det man såg eller var med om var 
otänkbart. Det bemöttes av ett rått skratt av såväl biträden som avdel-
ningssköterskan. 

De som inte ville arbeta på detta sätt försvann snabbt ifrån avdel-
ningen. Jag var en av dem.

Anette beskriver en vårdpraxis som har spårat ur. De enda 
reaktionerna som ges på varandras arbete är de som stär-
ker de destruktiva mönstren. Anette talar om avsaknad av 
arbetsmoral och gruppkänsla och om en chef som fi nns på 
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distans men som kommer och gör inspektioner av sin perso-
nal. Patienterna och deras möjliga välbefi nnande har under-
ordnats tävlingen om vem som blir klar snabbast, och därmed 
får mest tid i rökrummet. De reaktioner man ger varandra på 
arbetet är korrumperade av snedvridna värderingar vilka hela 
tiden återskapas och förstärks. De dysfunktionella mönstren 
är så djupt rotade att Anette och andra som inte klarar av 
miljön slutar istället för att försöka förändra. 

I Äldreomsorgsprojektet (där Anette deltog) myntade 
deltagarna begreppsparet »att arbeta med hjärtat« eller 
att »arbeta mekaniskt«. Skrivgruppen menade att de som 
arbetade med hjärtat hade förmågan att se patienternas 
behov och vara kreativa med lösningar på problem medan 
de som arbetade mekaniskt bara kom till arbetet för att tjäna 
pengar vilket innebar att de inte brydde sig om outtalade 
eller underförstådda behov.163 Men i gruppen var man också 
överens om att hur man arbetade inte i första hand var en 
individuell fråga. Det kollektiva samspelet i arbetsgruppen 
inklusive ledningens arbetssätt var av överordnad betydelse. 
Fick man in någon som inte fungerade fi ck denne hjälp av 
gruppen att komma tillrätta. 

Icke-legitimerad i en refl ekterande praxis

Som ny i vården och på väg in i yrket kan man inte alltid 
välja praktik eller arbetsplats. I storstadsområden, skriver 
Mark, får man i regel inte en AT-tjänst innan man har vika-
rierat som underläkare. För Mark blev det i praktiken ett år 
som akutläkare innan han var färdig för AT-tjänst.

Jag var nyutexaminerad, full av energi, inte tillräckligt rädd men redo 
att ta mig an uppgiften som vikarierande underläkare på akuten. 
Oftast hann jag precis jobba undan nattens patienter innan morgon-
rapporten vid halv åtta tiden. Inte förrän jag märkte att byxorna i den 
storlek jag alltid hade på mig började kana ner för mina ben insåg jag 
att det ständiga jäktandet och uteblivna ätandet tog ut sin rätt.

163 Ur mötesprotokoll Äldreomsorgsprojektet 16 mars 2005.
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Nu efteråt kan jag känna att jag var alltför naiv, tog alltför stort 
ansvar och alltför stora risker. Men under tiden som akutläkare kunde 
jag nästan känna mig förnärmad när någon tyckte att det var fel att 
en icke-legitimerad läkare skötte akuten nattetid. Jag hade ju min 
mellanjour. Det fanns fl er som jag, som sökte sig till liknande tjäns-
ter, lockade av det spännande, snabba arbetet på en akutmottagning. 
En del slutade efter kort tid. Jag arbetade som akutläkare i nästan ett 
år. Då fi ck jag min AT-tjänst på ett litet sjukhus, delvis tack vare den 
merit mitt vikariat inneburit. 

Jag ångrar inte en minut av den tid jag arbetade som akutläkare. 
Där fanns fantastisk personal som höll humör och tempo uppe. Vår 
läkargrupp hade bra sammanhållning. Jag upplevde en stolthet i att 
vara akutläkare och utföra det arbete som ibland kallas för att ’skotta 
i gruvan’. Jag älskar fortfarande akut sjukvård och känner en trygghet 
i arbetet som jag har haft användning av många gånger efteråt. Det 
enda som känns lite synd är att jag inte hade lite mer tid att refl ektera, 
både över de patienter som jag träffade, samarbetet med personalen 
och min roll som läkare. 

Marks text kan läsas ur många perspektiv, den pekar på 
läkarkandidatens arbetsvillkor, på akutmottagningen som 
arbetsplats men också på frågan om hur man utvecklas till 
att bli en kunnig vårdarbetare. Jag vill återknyta till Dreyfus  
indelning av ett yrkeskunnandes olika steg, från novis till 
mästare. Det är möjligt att läsa Marks text – skriven i efter-
hand – som att en numera skicklig läkare refl ekterar över 
sig själv som nybörjare eller novis. När Mark skriver texten 
har han fl er patientmöten bakom sig, han har tjänstgjort på 
olika sjukhus och arbetar nu som läkare på en liten vård-
central. Med den utvidgade förståelsehorisont som Mark 
har upparbetat när han skriver sin text kan han i efterhand 
se att han tog på sig ett för stort ansvar och att han till och 
med var naiv. Men när han var mitt i arbetet på akuten såg 
han inte sina begränsningar (och hur skulle han kunna göra 
det?). Han kunde till och med känna sig förnärmad om 
någon ifrågasatte att en icke-legitimerad läkare utförde det 
jobb han gjorde. Men genom att utsätta sig för akutmottag-
ningens snabba tempo och omväxlande situationer har han 
upparbetat en säkerhet i handling. När Mark skriver att han 
idag känner en trygghet i arbetet läser jag det som att han på 
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akutmottagningen tidigt i sin karriär skaffade sig värdefull 
erfarenhet att luta sig emot.

När jag skriver att Mark nu har fl er patientmöten och 
fl era år i yrket bakom sig ligger det nära till hands att tänka 
sig erfarenhet i kvantitativa termer. Men så menar jag inte. 
Jag skulle vilja placera Marks text i linje med Hans-Georg 
Gadamers syn på erfarenhet. Att samla på sig erfarenhet är 
inte som att samla poäng i bemärkelsen ju fl er erfarenhets-
poäng desto kunnigare blir vi. Gadamer  förstår erfarenhet 
som en negativ men samtidigt produktiv process. I en be -
märkelse är man alltid oerfaren, begränsad i sin förståelse. 
Det betyder att när vi införlivar eller »gör« en erfarenhet av 
något kan vi konstatera att vi fram till nu inte sett sakerna 
rätt, precis som Mark uppmärksammar i sin text. I efter-
hand kan han förstå sina begränsningar. Erfarenheten, nära 
förbundet med språket är tillsammans med tiden det som 
hjälper oss att förstå bättre. Det är språket, enligt Gadamer 
som vägleder erfarenheten. Gadamer formulerar det som en 
vändning – när den som erfar också blir medveten om sin 
erfarenhet. Det är så man tillägnar sig nya horisonter inom 
vilka man öppnar sig för nya erfarenheter.164

När den vi kallar ’erfaren’ förverkligar sig och fulländar sin erfarenhet 
betyder inte detta, att han därmed kan allt och vet allt bättre. Den 
erfarne visar sig snarare vara den radikalt odogmatiske. Han har gjort 
så många erfarenheter, att han av dessa lärt att bli särdeles lämpad att 
göra nya erfarenheter och att lära av erfarenheter.165 

Ur ett patientperspektiv är Marks exempel naturligtvis pro-
blematiskt för om man som patient behöver uppsöka akuten 
är man inte intresserad av att fungera som studiematerial. 
Man förväntar sig att den skall vara bemannad med legiti-
merad personal som kan göra adekvata bedömningar och 
agera i enlighet med vad som behöver göras. Men man kan 
också fråga sig om Mark blivit en bättre läkare på grund av 

164 Gadamer  1997, s. 164–165.

165 A. a.
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den erfarenhet han skaffat sig under året på akuten? Har 
han blivit erfaren snabbare än om akuttjänstgöringen kom-
mit senare eller inte alls? Han har uppenbarligen stått öga 
mot öga med komplicerade situationer som han själv behövt 
lösa – vilken betydelse har det fått för utvecklingen av hans 
yrkeskunnande? 

Mark skriver sin text som en reaktion på Anstis text om 
avvikelsehantering på akuten. Han vill ge en motbild. Mark 
beskriver hur han – som nybörjare på en akutmottagning 
– fullgör sin läkartjänstgöring med liv och lust. Texten andas 
energi och arbetsglädje. Han omges av en fantastisk perso-
nal och upplever läkarsammanhållningen som god. Jag tol-
kar Marks text som att dessa faktorer, han kommer in som 
nybörjare på en väl fungerande arbetsplats, gör det möjligt 
för honom att fullgöra sitt arbete med gott resultat. Han 
beskriver ingen grundkänning, tiden som icke-legitimerad 
på akuten blir istället en positiv erfarenhet som han har stor 
nytta av i sin fortsatta läkargärning. 

I en väl fungerande praxis skapas ny kunskap och yrkes-
kunnandet får växa. En väl fungerande praxis kan ta hand 
om en oerfaren och utveckla dennes potential till något som 
bidrar till praktiken. Anettes text från långvårdsavdelningen 
visar det motsatta. En dysfunktionell praxis kväver eventuel-
la goda intentioner, förstärker destruktiva handlings mönster 
och låter ingen ny kunskap, inget yrkeskunnande växa. 

Organisatoriska ingrepp
Desto fl er texter än de som handlat om missgrepp och felbe-
handlingar tog upp problematik med anknytning till orga-
nisation, ekonomi, styrsystem och ledning. Mellan raderna 
i dessa texter kan jag läsa in en känsla av underlägsenhet 
som inte fi nns i texterna om patientmöten. I mötet med 
patienterna upplever sig vårdarbetarna som herre över sina 
handlingar. Där har de kontroll och auktoritet även när 
läget är osäkert och handlingsalternativen få. Men när det 
kommer till att beskriva sin roll i organisationen är perspek-
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tivet oftare att man upplever sig som offer för omständig-
heter. Läkaren Karin, som i tidigare kapitel skrivit texterna 
om kvinnan som vägrade ta sin medicin och mannen med 
bröstsmärta, refl ekterar så här över kvalitetsarbetet på sin 
arbetsplats.

Fortfarande undrar jag. 
Där satt vi alla, en novembermorgon. 
Min mottagning hade jag fått ställa in. Detta möte var oerhört viktigt 
och måste gå före allt annat, sade man mig.
En omfångsrik pärm hade vi att gå igenom – kvalitetssäkring och 
organisationsgranskning. Vi skulle besvara ett stort antal frågor och 
pärmen med våra svar skulle sedan gås igenom av anställda på andra 
sjukhus. 
Vi i vår tur skulle tillsändas motsvarande pärmar från andra sjukhus. 
Härigenom skulle kvaliteten inom svensk sjukvård säkras.
Vi var alla samlade men jag noterade att sjukgymnasten och kuratorn 
saknades. Kvalitetssäkring. Ett så tryggt ord, det smakade ofelbar-
het.
Under två dagar gick vi igenom pärmen. 
Sjukhusets mikrovärld med alla dess förgreningar avhandlades. 
Källsortering. Har patienterna tillgång till TV? Förvaras transporta-
bla gasfl askor enligt gällande föreskrift? Finns riktlinjer för hantering 
av hittegods? Vilka åtgärder skall vidtas vid bortfall av elektricitet? 
Finns ledningsinformationssystem som stöd för enhetens verksam-
hetsutveckling och styrning? Medger stödsystemen rapportering till 
ledningen för basenheten av resultatuppföljning inom olika patient-, 
diagnos- eller sjukdomsgrupper?
Sker regelbunden kontroll av att maten har rätt temperatur?
De fl esta av oss satt tysta. Många gäspade. Ögonpar sökte sig bort 
mot fönstret med det grå novemberljuset. Någon gick på toaletten 
tre gånger.
Någon på bakersta raden tog upp en stickning. 
Vi skickade aldrig vår pärm. Några pärmar från sjukhusen i Skövde, 
Ystad, Norrköping, Alingsås eller Borås kom aldrig. 
Fortfarande undrar jag. 
Fortfarande undrar jag till vilken nytta?

Vilket kvalitetssystem sjukhuset tillämpade är i samman-
hanget ointressant. Poängen som Karin lägger i dagen hand-
lar om att systemet griper in i Karins vårdpraktik på ett sätt 
hon uppfattar som förödande. Hon relaterar inte det som 
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kallas för systematiskt kvalitetsarbete till sin verklighet som 
yrkesutövande läkare. Frågorna går förbi henne och hon 
upplever istället att hennes och patienternas tid förslösas. 
Karins text kan läsas som ett exempel på det fi losofen Bengt 
Molander  kallar för en skilsmässa mellan begrepp och verk-
ställighet. Jag kan läsa Karins text som att kvalitetsorden 
i pärmen skiljts från den ansvarighet som Karin berättat 
om i sina tidigare texter. Karins verksamhet har situations-
bundna praktiska utgångspunkter medan kvalitetssystemet 
hon berättar om är anonymt, kontextlöst och allmänt. Det 
frågar om påståendekunskaper. Molander skyller på den 
tayloristiska tanketraditionen där praktisk kunskap reduce-
rats till teoretiskt vetande som in sin tur överförts till lagar, 
regler och formler.166 

Av det sjuttiotal texter som undersökningen omfattar är 
det endast en text (Karins) som explicit tar upp arbetet med 
ett visst kvalitetssystem. Ytterligare två texter, författade av 
vårdarbetare som i sin befattning arbetar med kvalitetsfrå-
gor, tar upp organisatoriskt problematik med anknytning 
till kvalitet. Jag har valt att inte uttalat fråga vårdarbetarna i 
de två fallstudierna om deras syn på kvalitetsbegreppet. Jag 
har istället varit nyfi ken på om och hur kvalitetsbegreppet 
kommit upp i vårdarbetarnas gemensamma arbete med sina 
egna texter och i samtalen kring texterna. I den mån kva-
litetsarbete alls kommit upp i samtalen är det med samma 
sorts ifrågasättande som fi nns i Karins text. 

Min syn på begrepp är att det är i praktiken de får sin 
mening och att det är i användningen av dem som de får sin 
innebörd. Sett ur detta perspektiv har inte ett begrepp (t. ex. 
kvalitet) egen inneboende kraft oavhängig av det samman-
hang där det används. Denna hållning är språkfi losofi sk 
och inspirerad av Wittgenstein  vars utgångspunkt (i hans 
senare fi losofi ) är att vi betraktar världen genom de begrepp 
vi har tillgång till och som blivit till i mänskliga gemenska-
per. Ett enskilt ord bär inte sin egen betydelse utan deltar 

166 Molander  1997, s. 28–29.
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i olika meningskontexter skapade av dem som brukar dem. 
Wittgenstein pekar på sambandet mellan ord, kunskap och 
handling. I arbetet med kvalitetspärmen som Karin beskri-
ver har detta samband lösts upp och jag tolkar det som att 
det är då, när orden inte kan kopplas till Karins handlings-
värld, de förlorar sin mening.167 

Kvalitetsutveckling – en ny folkrörelse?

Kvalitetsarbetet och arbetet med ständiga förbättringar drivs i allt 
fl er organisationer, såväl inom offentlig sektor som näringsliv. Allt 
fl er statliga myndigheter, landstingsorganisationer, kommuner, och 
företag har under senare år påbörjat kvalitetsarbetet med samma 
utgångspunkter och med samma verktyg som Stockholms stad. Även 
på europeisk nivå har offensiv kvalitetsutveckling blivit något av en 
folkrörelse. Den stora fördelen med detta är de möjligheter till jäm-
förelser som uppstår. 

Citatet är hämtat från en broschyr med titeln Stockholms stads 
kvalitetsutmärkelse utgiven år 1999. Broschyren riktade sig till 
stadens egna verksamheter och anställda som uppmuntrades 
att delta i den kvalitetstävling som staden ordnade (och 
ordnar) i anslutning till kvalitetsutvecklingsarbetet. Jag fi n-
ner citatet representativt för en tydlig trend inom vård och 
omsorgsområdet att utveckla och säkra kvalitet med hjälp av 
olika metoder.168

Jag vill här uppmärksamma det faktum att vårdarbetar-
nas texter i så liten omfattning handlar om det som i citatet 
ovan kallas för en ny folkrörelse. Kraven på att vårdenheter 
skall redovisa sin kvalitet har på senare år ökat inte minst 
på grund av övergången till resultatenhetssystem, där man 
organisatoriskt skiljer på beställarenheter (köpare) och utfö-
rarenheter (säljare).

167 Wittgenstein  [1953] 1996, se även Josefson  1991, Johannessen  1999, 
Hammarén  1999, 2002.

168 Se Erlingsdottìr 1999, Socialdepartement 2002:23, Bejerot , Hasselbladh  
2002, Socialstyrelsen  2003b.
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I avhandlingen Förförande idéer – kvalitetssäkring i häl-
so- och sjukvården beskriver Gu∂björg Erlingsdottìr hur 
kvalitetsidéer under 80-talet hämtas in till hälso- och sjuk-
vården från näringslivet. Olika metoder och arbetssätt prö-
vas och 1997 översätts idéen om kvalitetssäkring till lagtext 
då det skrivs in i den nya hälso- och sjukvårdslagen att kva-
litetssäkring skall ske. Erlingsdottìr undersöker implemen-
teringen av ett visst kvalitetssäkringssystem (auditing, orga-
nisationsgranskning) och genomför en fyra månader lång 
deltagande observation fördelad på två olika avdelningar på 
ett sjukhus. Organisations granskningen innebär att avdel-
ningarna skall förbereda sig på att bli granskade av externa 
kvalitetsrevisorer genom att gå igenom en kvalitetspärm 
med frågor. Erlingsdottìr fi nner inga spår av något kvalitets-
säkringsarbete i de dagliga rutinerna på avdelningarna.169 
»Kvalitetsarbete« är inget som upptar vårdpersonalens tid. 
På den ena avdelningen får man leta efter kvalitetspärmen 
när den efterfrågas. När avdelningsföreståndaren på den 
andra avdelningen får frågan om de alls medvetet arbetat 
med kvalitetsmanualen skriver Erlingsdottìr:

Jag fi ck ett mycket rakt nekande svar med förklaringen att det är så 
mycket annat som pockar på i det dagliga arbetet. ’Vi hinner inte ens 
med det vi behöver hinna med, det kräver tid att arbeta med kvali-
tetsstandarder och vi sätter hantverket med patienterna först.’

Avdelningsföreståndaren ansåg att erfarenhet var det som 
skapade säkerhet i arbetet och hon menade vidare att hon 
såg det som en risk för patienternas säkerhet om personalen 
började avsätta för mycket tid för att arbeta med dessa kvali-
tetsstandarder. Hon ansåg att pappersdokumentation var en 
sak och att praktiskt vårdarbete var något annat. Det visade 
sig att hon själv fyllt i organisationsgranskningsdokumenten 
och besparat sin personal besväret.170 Erlingsdottìr drar slut-
satsen att till och med de ansvariga på avdelningarna föreföll 

169 Erlingsdottìr 1999, s. 99.

170 A .a. s. 87–88.
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se organisationsgranskningen som ett rent administrativt 
arbete som det dagliga vårdarbetet snarast behövde skyddas 
från. Med implementeringen av det kvalitetsgransknings-
system Erlingsdottìr studerat blir intet, projektet läggs ned 
men sökandet efter andra system fortsätter. Sedan dess 
har Socialstyrelsen  fått utökat ansvar för tillsyn av hälso- 
och sjukvården och kraven på kvalitetssäkring har skärpts. 
Erlingsdottìr fi nner att kvalitetssäkringsidén allt mindre 
handlar om kvalitet och mer handlar om Socialstyrelsens 
och regeringens önskan att styra och defi niera vad som skall 
göras inom hälso- och sjukvården.171 Det som presenteras 
som en ny folkrörelse är i själva verket ett nytt styrsystem. 
Kanske är det det som Karin redan genomskådat?

Två tredjedelars beslut

Inger är distriktssköterska på en vårdcentral och hon har 
uppmärksammat ett överviktsproblem i vårdcentralens upp-
tagningsområde. Nu har hon mött så många patienter med 
övervikt att hon anser att åtgärder måste vidtas. Inger har 
fl era förslag som hon vill ta upp på en arbetsplatsträff med 
verksamhetschefen, som kan besluta om och fördela resur-
ser till de förslag Inger vill diskutera. Så här beskrev Inger 
arbetsplatsträffen:

Verksamhetschefen kommer ibland på besök. Han arbetar inte hos 
oss och har aldrig gjort det förutom vid ett tillfälle när vi stod helt 
utan läkare. Ungefär en gång i månaden dyker han upp och har ofta 
bråttom, tittar på klockan och måste gå innan vi är klara. Han är chef 
för tre vårdcentraler och två distriktssköterskemottagningar. Alla 
utom två vårdcentraler ligger två till fem mil från varandra. Dessutom 
arbetar han några timmar i veckan som försäkringsläkare och har 
också uppdrag från sjukvårdsdirektören i produktionsområdet. /…/ 
Sju minuter över tre kommer han in, stressad. Enhetschefen förklarar 
genast mötet öppnat. 

Vårdcentralerna är sedan årsskiftet självbärande ekonomiska 
enheter och får därför inte gå med minus. Nu har det hänt. Två av 

171 A. a. s. 201.
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dessa går back, den ena är vår lilla arbetsplats. Nu måste alla bromsar 
slås till igen. Vi har hört det förut, nyanställningsstopp, inga vikarier, 
inköpsstopp, ingen betald utbildning- eller kompetensutveckling. 
Alla måste tänka på kronor och ören. Det är egentligen den stora 
vårdcentralen som har problem med sina kostnader på grund av en 
fl ytt till nya lokaler. Hur vi ligger till är svårt att få reda på, faktiskt 
omöjligt. En ekonom har anställts för att försöka utreda saken. 
Tillsvidare får vi nöja oss med de stora dragen. Hur nu det ska göra 
oss motiverade att påverka våra kostnader? Politikerna har bestämt 
att de chefer som inte ’sköter sig’ tappar mandatet att fatta beslut 
i ekonomiska frågor. Vår chef har då såvitt jag förstår inte »skött« 
sig till två tredjedelar. Och får då fatta beslut bara på en tredjedel av 
sin befattning. Sjukvårdsdirektören som sitter på ett sjukhus sex mil 
från verksamheterna tar över beslutsfattandet på de dåligt skötta två 
tredjedelarna. När sommaren är slut äger det första beredningsgrupp-
smötet rum. Från det mötet hälsar och tackar verksamhetschefen all 
personal för att alla arbetat och sparat så bra under sommaren att det 
nu ser mycket ljusare ut på den ekonomiska fronten. 

Inger avslutar sin text med orden »det är svårt att förstå hur 
allt hänger ihop«. På hennes vårdcentral har de, luttrade 
som de är, jobbat på precis som vanligt. Ändå har det regist-
rerats i någon ekonomisk post att deras besparingsiver lett 
till minskade kostnader. Inger drar igång sitt överviktspro-
jekt ändå och drar slutsatsen att hon inte kan förvänta sig 
något stöd uppifrån. Jag läser Ingers text som att det fi nns 
en spricka mellan ledningens och vårdcentralspersonalens 
logiker. Deras perspektiv är väsenskilda och ändå är de delar 
av samma verksamhet och beroende av varandra. Ingers och 
vårdcentralens logik är inriktad på det nära patientarbetet 
och på de problem de brottas med i just sitt upptagnings-
område. I deras tankevärld är den patientorienterade verk-
samheten central men den krockar med en övergripande 
landstingslogik, här representerad av verksamhetschefen. I 
Ingers beskrivning av landstingslogiken är den inte i första 
hand patientorienterad utan snarare inriktad på att lösa 
resursproblem ur ett övergripande organisatoriskt/ekono-
miskt perspektiv. 
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Plattform för patientorientering?
Inger text kan sättas in i ett större sammanhang. Arbets livs-
forskarna Monica Hane  och Bengt-Åke Wennberg  be  skriver 
i rapporten Plattform för patientorientering att svensk sjukvårds 
nuvarande organisationsmodell genomgick ett formeran de 
stadium på 1950- och 60-talen. De personer som då ledde 
förändringsarbetet var födda i början på 1900-talet och 
inspirerades av de organisatoriska mönster det tidiga 1900-
talet formades kring. Det handlade om samma sorts utveck-
ling som många storföretag genomgick med uppstyckade 
arbetsmoment, hierarkiska strukturer och en mekanisk män-
niskosyn. Men när arbetslivet i övrigt fortsatte att utvecklas 
och moderna arbetsorganisatoriska principer utvecklades, 
verkade nya organisationsidéer ha svårt att tränga in i vår-
den. 

Human relationstankarna från 1930-talet med betoningen på indivi-
derna och senare läror har inte lyckats utmana organisationskulturen 
i vården. Bidragande orsaker till detta är den medicinska hierarkins 
traditioner men säkert också den monopolliknande strukturen i 
svensk sjukvård.172

Svensk hälso- och sjukvård, dess kvalitet, kostnad och effekti-
vitet har uppmärksammats ur många perspektiv på senare 
år. Journalisten Christer Lövkvist  kallar sjukvårdskrisen 
för »Den oändliga historien« i en artikel i Göteborgs-Posten 
med underrubriken »Krisen i svensk sjukvård är evig och 
till viss del avsiktlig«. Mellan 1975 och 2001 ökade antalet 
landstingsanställda läkare från 8 500 till drygt 24 000 – en 
ökning med 185 procent. Antalet sjuksköterskor ökade 
under samma tid från 31 000 till 71 000 vilket motsvarar 
en ökning med 130 procent. Trots denna enorma ökning 
av resurser och kompetens noteras en blygsam ökning av 
antalet läkarbesök, endast 24 procent fl er läkarbesök sker 
2001 jämfört med 1975. Den genomsnittliga läkaren träf-
far idag mindre än hälften så många patienter som hennes 

172 Wennberg , Hane , 2004, s. 38.
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kollegor gjorde 1975, fyra per dag jämfört med nio.173

Åtstramningar likt dem Inger beskriver diskuteras i boken 
Politik och marknad i framtidens sjukvård ur ett annat perspek-
tiv:

En förmodligen viktig förklaring till de krisstämningar som fi nns, inte 
minst inom sjukvården, ligger i att det skett stora omfördelningar mel-
lan olika delar av sjukvården. Den slutna vården har reducerats, främst 
genom neddragning av antalet vårdplatser. Däremot har den öppna 
vården och läkemedelskonsumtionen stigit kraftigt. Besparingarna 
inom den slutna vården uppfattas också som kraftigare genom att det 
skett kraftiga personalminskningar, främst vad gäller sjukvårdsbiträ-
den. /…/ Vidare har vårdproduktionen på många håll i sjukvårdssek-
torn ökat kraftigt under denna tid utan samtidigt tillskott av resurser. 
Man har presterat mer vård för pengarna. Den ökade produktiviteten 
har naturligtvis inte tillkommit utan ansträngning.174 

Inte utan ansträngning
Undersköterskan Ina, som tidigare skrivit texterna om chefs-
juristen på minnesutredning och Christer som skulle på 
magnetkameraröntgen, beskriver vad hon uppfattar som 
ekonomiska tokryck med följande exempel:

– Kan vi inte göra utredningen på två dagar istället för fyra? 
Frågan kom från en av överläkarna i den arbetsgrupp som jag är 

med i. Gruppen bildades efter att klinikchefen kallat till ett möte om 
budgeten. Beställarna ville inte betala för den verksamhet vi bedriver. 
De jämförde med andra, mindre minnesenheter, trots att vi har både 
länsansvar och ska vara en spjutspetsverksamhet. Vi fi ck direktiv om 
att vi måste ’titta över verksamheten’ och se vad vi kunde spara in på, 
alla måste hjälpas åt. 

Hjärtat slog ett extraslag. Menade hon allvar med att halvera 
utredningstiden? Hon vet ju hur stresskänsliga patienter vi har och 
att schemat redan nu är tufft för många. Även yngre patienter brukar 
berätta att de känner sig alldeles slut efter en dag hos oss. Jag pro-
testerade med dessa argument, ifrågasatte om inte kvaliteten fi ck ge 
vika för effektiviteten och tillade att kontaktpersonerna inte kan göra 

173 Lövkvist  2003.

174 Arvidsson G, Jönsson B 1997, s. 15.
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någon bedömning av patienten om observationstiden blir så kort. Jag 
fi ck medhåll från fl era i gruppen och förslaget blev till slut en kom-
promiss på tre dagar. /…/ Efter en tid säger avdelningsföreståndaren 
att det inte blev så farligt med besparingarna. Vi har tydligen fått 
mer pengar än vad som först sades. Plötsligt ändras vår arbetsgrupp 
till att inte längre vara en besparingsgrupp, utan en förändrings- och 
utvärderingsgrupp.

Ytterligare någon tid senare sticker föreståndaren in huvudet på 
expeditionen och säger:

– Vi har överproducerat! Dra ner på tempot. Om patienter ringer 
återbud så behöver ni inte fylla luckorna så snabbt. 

Efter allt prat om att effektivisera, arbeta smartare, och de ökande 
kraven, ska vi plötsligt arbeta långsammare och många av oss skakar 
på huvudet. Vi behöver dock inte fundera så länge på det, för redan 
några veckor senare kommer nya direktiv:

– Jobba på som vanligt.
Jag tänker på hur våra försök att fi nna rytm och mening i vårt arbete 

störs av alla dessa tokryck. Det får mig att känna mig mer som en nicke-
docka eller som någon som arbetar på börsen och ska följa alla konjunk-
tursvängningar, än en undersköterska som ska ha patienten i fokus.

Inas berättelse är en inifrånupplevelse av hur företagsekono-
miska styrsystem påverkar hennes arbete med patienterna. 
Det fi nns en beställarenhet som köper Ina och hennes kol-
legors tjänster på minnesutredningsavdelningen. Här gäller 
kontraktsstyrning, resultatbudget, målformulering, betal-
ning efter prestation, kvalitetssäkring och mätning.175 Ina 
letar efter rytmen. I en annan text beskriver hon hur hon 
trött på bussen hem, i alla fall känner sig nöjd med att hon 
hann sitta med en man som var rädd för röntgenmaskinen 
när han röntgades. Hon fylls av tillfredsställelse när hon tän-
ker hur mycket han uppskattade att hon stannade kvar och 
höll honom i hans tå när han röntgades. Ina fi ck en kram 
efteråt. Genom att hålla i hans tå blev röntgenbilderna bra 
vid första försöket, hade mannen varit orolig och fått panik 
hade schemat för röntgen störts, kanske hade han fått vänta 
fl era dagar och i vilket fall som helst skulle en ny röntgen 
innebära en merkostnad för avdelningen. 

175 A. a., Erlingsdottìr 1999, Quist , 2003.
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Företagsekonomiska tankesätt är nära besläktade med kva-
litetssystemens idéer. Den som betalar för något vill givetvis 
veta att det man köper har de kvaliteter man önskar eller har 
kommit överens om. I förlängningen drabbas patientarbetet 
av konjunktursvängningarna, vilket Ina och hennes kollegor 
klarar att parera, men bara till en viss gräns. Idag har Ina läm-
nat arbetet på minnesutredningsavdelningen.

Vad skall vi mena med kvalitet?
Svensk hälso- och sjukvård har som övergripande kvalitets-
defi nition antagit den internationella standarden ISO för att 
defi niera kvalitet.176 Kvalitet är »alla sammantagna egenska-
per hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga 
att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov«.177 I 
ljuset av vårdarbetarnas texter kan jag se en skarp skiljelinje 
mellan en patientorienterad logik och en mer övergripande 
strukturell och administrativ logik. Kanske fi nns gränsytan 
formulerad redan i hälso- och sjukvårdens egen kvalitetsde-
fi nition? När vårdarbetarna skriver om sitt yrkeskunnande 
har de oftast det outtalade eller underförstådda som primär 
utgångspunkt för sitt handlande. Carmens inledande text 
om »tillsyn« hos Ann-Marie handlar i praktiken om något 
annat och mer än att bara göra frukost och titta till Ann-
Marie. Hon tröstar, leker och skapar kontinuitet i Ann-
Maries förvirrade vardag. Tommy och Evert som låter Lisa 
lämna vårdavdelningen trots att hon inte får, bedömer inte 
situationen utifrån vad som står i deras arbetsinstruktion 
utan vad som faktiskt händer när de mött Lisa på avdel-
ningen. Vårdhandlingar har ofta ett ärende bortom det som 
är faktiskt och uttalat. 

Jag mötte en gång en sjuksköterska i korridoren på ser-
vicehuset där jag arbetade. När jag frågade henne om vart 
hon var på väg svarade hon att hon var på väg upp till pen-

176 DS 2002:23

177 SOSF 2005:3
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sionären Johan för att ta en kopp kaffe. Eftersom jag visste 
hur mycket sjuksköterskan hade att göra lät det märkligt i 
mina öron att hon ansåg sig ha tid med kafferep. Jag frå-
gade henne om det. Hon svarade att Johan skulle åka till 
sjukhuset på fredag och då var det tvunget att han skulle 
vara nyduschad. Duschen var planerad till torsdagen men 
sjuksköterskan visste att Johan inte var särskilt villig att 
duscha oavsett nödvändigheten. Därför tänkte hon redan 
idag börja »bygga upp förtroendet« mellan sig och Johan 
genom att dricka kaffe med honom. Även om de inte talade 
om duschen idag skulle hon ha användning av förtroendet 
mot slutet av veckan. Hennes egentliga ärende låg så att säga 
bortom själva kaffehandlingen. Det är den här sortens hand-
lingar som är vårdarbetets själva fundament – men deras 
fl yktighet gör dem ogripbara och de blir sällan föremål för 
uppmärksamhet. Istället förläggs fokus till det direkt synli-
ga, inte minst genom kvalitetssäkringssystemens inriktning 
på vad som kan skrivas ned och bedömas i text. 

Socialstyrelsen , som övergripande tillsynsorgan, menar att 
»an  vändningen av kvalitetsindikatorer, dvs. mätbara variab-
ler som kan användas för uppföljning, utgör en väsentlig grund 
för sådana kvalitetsförbättringar.«178 Doku mentationen är 
kvalitetsarbetets nervsystem (och kund logiken dess hjärna) 
skriver Eva Bejerot  och Gu∂björg Erlings dottìr i en kritisk 
granskning av kvalitetssäkringsmetoders materialisering i 
hälso- och sjukvården. Den sammanlagda patientrelaterade 
administrationen upptar en fjärde del av arbetstiden för läka-
re och sjuksköterskor.179 (Lägg där till alla annan administra-
tion som inte är direkt patientrelaterad.) 

Språket skapar distans, skriver Pehr Sällström , och bru-
ket av terminologi ökar avståndet till det kroppsliga direk-
ta vårdarbetet.180 Distansen blir ytterligare accentuerad av 
skrift språket som förleder oss att tro på kvalitetssäkringssys-

178 Socialstyrelsen  2006, s. 5.

179 Bejerot , Erlingsdottìr 2002, s. 73.

180 Pehr Sällström  i personligt brev 8 juni 2005.
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tem som garant för god vård och professionellt bemötande. 
Till vissa delar kanske effekten blir den rakt motsatta, när 
det är fi nare att sitta framför datorn och dokumentera än 
att utveckla sitt handlag i mötet med patienten, då har fokus 
förskjutits på ett sätt som är förödande för vårdpraktiken.

Fånga vatten med en håv

Jag är här inte ute efter att kritisera kvalitetssystem och 
ekonomiska styrmodeller i största allmänhet. Vad jag är ute 
efter är att problematisera utvecklingen av yrkeskunnande i 
vården i relation till arbetsvillkor och förutsättningar. Och 
arbetsvillkor och förutsättningar konstitueras genom de 
formella system dit jag räknar organisationsmodell, eko-
nomiskt styrsystem och numera också kvalitetssystemen. 
När det kommer till det yrkeskunnande som vårdarbetarna 
berättat om har jag svårt att se hur det kan fångas i termer 
av indikatorer eller mätbara variabler. Kanske är det möjligt 
på Dreyfus indelningens lägre nivåer, när det kommer till att 
bedöma om någon är formellt behörig för arbetet eller ej. 
Nybörjaren behöver tydliga regler att förhålla sig till. Men 
när något går snett skyller nybörjaren på regeln inte på sitt 
eget handlande. När det kommer till skicklighet och mästar-
skap – som kännetecknas av ett ansvarigt handlande i osäkra 
och svårbedömda situationer, är kvantitativa mått eller klara 
instruktioner till föga hjälp. 

Vårdens kvalitetssystem och kvalitetsmetoders ursprung 
kan sökas i främst två dominerande perspektiv. Inom vård 
och omsorg dominerar tjänsteforskningstraditionen som 
med företagsekonomiska rötter, sätter »kundens upplevda 
kvalitet i centrum«. Här är till exempel brukarundersök-
ningar med frågor om brukaren/kunden/vårdtagarens upp-
levelse av en viss vård eller serviceinsats vanlig. Inom häl-
so- och sjukvården tolkas kvalitetsbegreppet också utifrån 
en medicinsk tradition där vårdkvalitet ses som objektivt 
mätbara faktorer/företeelser som kan uppskattas oavsett 



konsten att vårda och ge omsorg166

patientens upplevelse.181 Här skiljer man till exempel på 
strukturkvalitet (nivån på befi ntliga resurser) processkva-
litet (information som kan fås från journaler, enkäter och 
andra instrument) och resultatkvalitet (jämförelser mellan 
resultat och uppsatta mål). Ett ofta använt kvalitetsinstru-
ment i Sverige är Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) 
»SIQ:s kvalitetsutmärkelse«. Verktyget är »ett sätt att ställa 
frågor som leder till insikt om hur den egna verksam heten 
fungerar« vidare skall man »stimulera och bidra till en 
positiv utveckling i alla delar av samhället« genom att »ge -
ne  rera, samla och sprida aktuell kunskap om kundorienterad 
verksamhetsutveckling, liksom metoder för praktisk till-
lämpning«182. En bärande idé bakom de fl esta kvalitets-
system är att kvalitet är något som kan och skall beskrivas 
uppifrån och kan granskas utifrån. 

»Metodiskt arbete är vår tids lösen« skriver lundafi loso-
fen Hans Larsson  (1862–1944) och varnar i boken Intuition 
för hur vår drift att överföra naturvetenskapliga metoder 
på allehanda områden leder till att vi förlorar vår blick för 
sådant som inte är direkt synligt för ögat. Det kan hända, 
fortsätter han, att tanken för en tid »så upptages av det 
som ligger närmast till och är lättast åtkomligt för ett plan-
mässigt förfarande, att den kommer bort ifrån och förlorar 
känsligheten för sådant, som är mindre påtagligt och endast 
med svårighet skönjbart /…/«.183 Året är 1892 och Larsson 
oroas över att vår förmåga att uppmärksamma sådant som 
tidigare varit allmänt förstått suddats ut. 

Pehr Sällström  gör en parallell mellan vård och konst och 
menar att där vetenskapen tar slut måste konsten ta vid.

Vetenskapsmannen måste kunna motivera, dvs. ange grunderna för 
sina handlingar och beslut, rationellt. Konstnären behöver inte och 
kan inte göra detta. Ty konstnärens handlingar är inte rationellt 
grundade, de grundar sig på en ’känsla’, känslan för det adekvata i 

181 Socialstyrelsen  2003, s. 9.

182 www.siq.se

183 Larsson  [1892] 1997, s. 7.
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den givna situationen. /…/ Även den som vårdar är oförmögen att 
(ständigt) ange rationella grunder för sina beslut och handlingar. 
(Och om man tvingas ange det, är det icke sanna grunder, utan efter-
handskonstruktioner.) Mångt och mycket måste kunna få gå av sig 
självt, spontant, utan kritiska grubblerier. Vårdpraktiken måste ha 
en slags självklarhet – vi vet spontant hur vi skall behandla varandra. 
Hur man gör är sällan något entydigt givet. Det fi nns inte ett svar 
som är det rätta. Eller en åtgärd som är den rätta. En enda lösning på 
ett föreliggande problem.184

»Stämmer mitt arbetssätt med uppsatt mål?«
Av de sjuttiotal texter som de två fallstudierna omfattar 
är det bara läkaren Karin som explicit tar upp kvalitetsbe-
greppet. I ytterligare två texter, författade av personer som 
arbetar med kvalitetsfrågor, behandlas kvalitet på ett mer 
indirekt sätt. Undersköterskan Neda, som skrivit texten om 
avdelning 90, där alla var olika, arbetar med kvalitetsupp-
följning på sin arbetsplats. Det betyder att hon under delar 
av sin arbetstid besöker hjälptagare och med hjälp av ett 
frågeformulär stämmer av om de får den hjälp de behöver 
och om den hjälp de får beskriv i biståndsbeslutet. Hon 
arbetar halva sin tid som undersköterska och andra halvan 
med kvalitetsuppföljningar. Uppföljningarna sammanställs 
och ligger sedan till grund olika typer av kvalitetsredovis-
ningar som arbetsplatsen är ålagd att göra, både till exter-
na uppdragsgivare (förvaltningen) och internt till ledning, 
kvalitetsråd m. fl . Nedas text börjar med en frågeställning: 
»Stämmer mitt arbetssätt med uppsatt vårdmål? /…/ Gör 
jag för mycket eller för lite?« Hon fortsätter:

Jag går till min vårdtagare Ester som är 98 år gammal. Jag skall hjälpa 
henne med det vardagliga. Hon sitter färdigklädd vid köksbordet och 
har redan bäddat sängen själv. /…/ Den enda hjälp hon vill ha på 
morgonen är att jag sitter med henne och tar en kopp kaffe tillsam-
mans med henne. Vid kaffebordet säger hon alltid:

– Av allt det goda som man förtär bland alla jordiska drycker, ju 
kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker. Den styrker 

184 Pehr Sällström  i personligt brev 8 juni 2005.
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kroppen, den livar själen, den känns från hjässan ja ned i hälen!
Och så skrattar vi tillsammans. Den stunden vill jag inte byta mot 
någonting annat. Jag vet att ledningen tycker att jag är för mycket 
hos Ester men jag struntar i vad ledningen och arbetskamraterna 
säger. Det är bra för vårdtagaren och jag mår bra av att arbeta så, så 
jag fortsätter med att sitta hos Ester.

Väl medveten om vad biståndsbeslutet säger att hon skall 
göra hemma hos Ester, väljer Neda ändå att sätta sig ner 
och dricka kaffe tillsammans med Ester. Längre ned i texten 
motiverar Neda sitt handlande med att »det oftast går att 
prioritera och organisera arbetet bättre«. Hon menar att 
den tid det tar att sitta med Ester kan hon arbeta in utan att 
det behöver drabba andra sysslor. Om Neda skulle göra en 
kvalitetsuppföljning på sin egen arbetsinsats hos Ester skulle 
Ester sannolikt vara nöjd trots att den hjälp hon får inte är 
helt i enlighet med biståndsbeslutet. Med hjälp av Nedas 
exempel träder två olika sorters verkligheter fram, en som 
utspelar sig i mötet mellan Neda och Ester och en annan 
som utspelar sig på de arenor där Nedas kvalitetsuppfölj-
ningar används. 

Kvalitetssystem kan säkert till många delar vara värde-
fulla på olika sätt. Men vad jag vill problematisera är att 
yrkeskunnande i människovårdande organisationer till stora 
delar består av kunskapsformer som inte låter sig fångas med 
hjälp av kriterier eller indikatorer. Dessa kunskapsformer 
(praktiska, erfarenhetsgrundade eller tysta) faller i skym-
undan när utvecklingsarbete för det mesta handlar om att 
det som är mätbart och synligt för blotta ögat. Författaren 
Einar Már Gu∂mundsson   liknar det med att försöka över-
sätta fågelsång till mänskligt språk. På vägen till människors 
språk förlorar sången sin betydelse och om verkligheten 
bara är det ytskikt vårt öga kan uppfatta, kunde fotografi et 
ersätta måleriet, skrivkonsten kunde ersättas med enkla rätt-
skrivningsregler och musiken blir en uppgift för öronspecia-
lister.185 Det man kan fånga med kvalitetssystemens hjälp är 

185 Gu∂mundsson  , 2005.
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påståendekunskap, det som låter sig uttryckas explicit och i 
ja eller nej-teser.

Om praxis

Jag beskrev inledningsvis att yrkeskunnande är nära för-
bundet med upplevelsen av kvalitet och att det är skillnad 
på proffs och amatörer. Vårdarbetarnas texter lagda tillsam-
mans visar i vilken mångfald av situationer och omständig-
heter de förväntas kunna utföra sitt arbete. Deras berättelser 
är inriktade på att beskriva komplexa, problematiska situa-
tioner med många olika handlingsalternativ. De omständig-
heter som tecknats vill jag knyta till en utvecklingspraxis 
dvs. det handlar om en verksamhet som inte till fullo låter 
sig beskrivas med artikulerade regler. Jag har tidigare upp-
märksammat detta förhållande i termer av ett sorts översätt-
ningsarbete där den yrkeskunnige behärskar en större hand-
lingsrepertoar är den som är mindre kunnig. Nybörjaren och 
novisen behöver tydliga explicita (normativa) regler som 
vägleder deras handlande medan de regler de mer skickliga 
vårdarbetarna förhåller sig till i sitt arbete är mer öppna och 
mångtydiga. Situationerna de berättar om förutsätter att de 
kan gå utanför reglerna när så behövs och deras kunnighet 
kan sägas bestå i ett slags gränsöverskridande. När läkaren 
Karin undrar till vilken nytta hon var tvungen att avsätta en 
hel arbetsdag för att besvara frågor i en pärm har frågorna 
en annan utgångspunkt än den Karin utgår ifrån i de situa-
tioner när hennes yrkeskunnande ställts på sin spets, jag 
tänker på texterna hon skrev om mannen med bröstsmärta 
och kvinnan som vägrade ta sin medicin. Frågorna i pärmen 
utgår ifrån att det fi nns en uppsättning nödvändiga och till-
räckliga villkor som tillsammans kan omfatta och säkerställa 
en kvalitetsnivå, en standard, på sjukhuset. 

Filosofen Gilbert Ryle skulle kalla detta för ett katego-
rimisstag där man försöker inordna ett fenomen under en 
rubrik där det absolut inte hör hemma. Misstaget består i 
att man tagit information för kunskap. Maria Hammarén  
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ser det som en accelererande trend i arbetslivet där en allt 
mer utarmad kunskapssyn likställer kunskap med informa-
tion.186 

Ett alternativt sätt att se på kvalitetsbegreppet är att 
acceptera det som ett öppet och instabilt begrepp som inte 
låter sig hållas fast eller kategoriseras. Tore Nordenstam  
föreslår en alternativ väg till förståelse av begrepp som går 
igenom en sorts kulturförståelse. Här gäller istället att förstå 
hur handlingar och begrepp samverkar i en viss kultur.187 
Wittgenstein  inför begreppet språkspel för att rikta upp-
märksamheten på att språk och mänsklig aktivitet är sam-
manvävda och förbundna. För att förstå något om kvalitet 
måste begreppet undersökas i sitt specifi ka sammanhang. I 
praxis får orden sin mening och det är i praxis vår förståelse 
för begreppen visar sig.188

Patientperspektiv
Det patienter som kommit till tals har fram tills nu gjort det 
genom vårdarbetarnas texter. Det kan vara på sin plats att 
belysa hur kvalitet kan uppfattas ur ett patientperspektiv. 
Under avhandlingsarbetets gång kom jag i kontakt med Åsa 
Pehrsson , som tillbringat stora delar av sin tonårstid boende 
på olika behandlingshem. I ett fl ertal texter har Åsa beskrivit 
sina erfarenheter från mötet med ungdomspsykiatrin. 

När Åsa skriver den här texten har hon kommit till ytter-
ligare ett nytt behandlingshem. Här rådde en annan atmos-
fär än på de tidigare hemmen hon bott på.

/…/ Men nästa ställe var annorlunda. ’Kubbspel på tomten’ visade 
sig vara bara lite ’Kubbspel på tomten’. Ingen obligatorisk framklämd 
naturlig miljö att iaktta patienternas beteende under. Och så kunde 

186 Hammarén , 1999, s. 191.

187 Nordenstam  2005, s. 33.

188 »Praxis ger orden dess mening« är ett citat från Wittgenstein  hämtat 
från Remarks on Colour (1969, § 317). Exempel på olika språkspel lämnar 
Wittgenstein i Filosofi ska undersökningar (1992) § 23. 
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personalen iaktta patienterna i en naturlig miljö i alla fall. Eftersom 
det var frivilligt ville alla vara med. 

Personalen var också med och skrattade, kastade kubbar på varan-
dra och hostade i Glenns öra, precis när han kastade mot ’kungen’. 
Glenn log sitt underfundiga leende när kubben for tre meter över 
’kungen’, och han förlorade för elfte gången. 

Det viktigaste var inte att slå ner ’kungen’, det viktigaste var 
någon som vågade hosta en i örat när man stod där elfte gången. 
Trots att man var mentalpatient. Man vill inte få det underlättat eller 
höra att ’det var så nära så det räknas’, spänd tystnad när man står 
där elfte gången. Och råkar någon andas i onödan när man ofelbart 
missar, får man ’naturligtvis göra om’. Då gick Glenn in och låg på 
sitt rum istället. 

Fjäsk har man nog av vid det laget. Fjäsk hjälper en inte att se vem 
man är. Fjäsk ser till att man aldrig får reda på hur sjuk man egentli-
gen är. Varför tror folk inte att vi vet att vi är galna? Vi vet inte alltid 
hur och på vilket sätt, men vi hajar i alla fall att man ska kunna pricka 
’kungen’ från en meter den elfte gången. 

Den här texten innehåller vare sig ordet kvalitet eller yrkes-
kunnande men handlar ändå om Åsas upplevelse av ett pro-
fessionellt vårdteam. Personalen har hittat en ton i mötet 
med ungdomarna som skapar trygghet och förtroende. Den 
skämtsamma atmosfären som personalen bygger upp hand-
lar egentligen om att ta ungdomarna på allvar vilket är 
förutsättningen när deras livsomständigheter i övrigt är 
kaotiska. Det viktigaste är att någon vågar hosta en i örat, 
att någon vågar möta en som människa och inte som en 
skör mentalpatient. Åsa berättar om en omgång kubbspel 
i behandlingshemmets trädgård, men berättelsen låter oss 
samtidigt förstå en hel del som inte uttalas explicit. Vi för-
står att här pågår något mer än bara vanligt kubbspel och 
vårdpersonalen spelar spelet på ett sätt som skapar förtro-
ende bland patienterna. Ingen upplever kubbspelet som en 
obligatoriskt framklämd naturlig miljö och eftersom man 
har förtroende för personalen kan man spela avslappnat 
och utan att känna sig iakttagen. Vårdare och patienter är 
inbegripna i en praxis där vårdarna behärskar den mängd 
olika situationer som kan uppstå, på ett sätt som skapar en 
bekväm och okonstlad atmosfär. Denna atmosfär är i själva 



verket en nödvändig förutsättning för att nå patienterna 
med den behandling de behöver. För en utomstående kan 
det se ut som »bara« ett kubbspel på tomten, en trevlig 
stund utomhus – men i själva verket pågår fl era olika akti-
viteter samtidigt. Det är också en poäng att Åsa beskriver 
hur denna känsla byggs upp av vårdteamet gemensamt. Hon 
pekar inte ut någon enskild i personalgruppen, den positiva 
stämningen skapas av vårdpersonalen tillsammans.

Att behärska ett språk i den bemärkelse Wittgenstein  
pekar på i sin språkfi losofi  handlar om att lära sig behärska 
en ofantligt stor mängd olika situationer. I dessa situatio-
ner ingår alltid språkanvändning som en viktig del, men 
på många olika sätt. Personalen som spelar kubb med sina 
patienter i exemplet ovan har säkert gjort det förut. Deras 
kunnighet består i att de kan anpassa sitt handlade till de 
omständigheter och komplikationer som fi nns i den aktu-
ella patientgruppen. Deras förståelse för vad som händer i 
patientgruppen är byggd på erfarenheter från tidigare exem-
pel – inte från regler och föreskrifter om hur man observerar 
patienter i naturlig miljö. (Och sannolikt inte från någon 
kvalitetsmanual.) Edward H. Levi  beskriver utvecklingen av 
en sådan förståelse som att man genom exempel lär sig hur 
värld och begrepp hålls samman. Levis poäng är att det är 
känsligheten för hur begreppens innehåll och tyngdpunkt 
förändras som måste upparbetas.189

189 Levi  1949, s. 59.



Man betänker aldrig tillräckligt att ett språk egentligen 
bara är symboliskt, bara bildlikt, och aldrig uttrycker föremålen 
 omedelbart utan bara som i ett återsken. Detta är särskilt fallet, 
när det är tal om ting, som endast närmar sig erfarenheten och 

som man mer kan kalla förlopp än föremål /…/. Man kan 
inte hålla fast dem och ändå skall man tala om dem. 

Man söker därför efter alla slags formler för att 
åtminstone liknelsevis komma dem närmare.

J. W Goethe 
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6. Vård som konst

En forskare måste under arbetet ta ställning till för vem 
man skriver. En del forskare skriver helst till andra forskare, 
och riktar sig främst till det akademiska och vetenskapliga 
sammanhang de tillhör. Andra vänder sig till sina uppdrags-
givare med beslutsunderlag eller ny kunskap inriktat på att 
lösa ett visst problem. Ytterligare andra forskare väljer en 
opinionsbildade roll och vänder sig till en bildad allmänhet 
med artiklar och böcker. Slutligen fi nns det forskare som 
vänder sig till dem man genomfört undersökningen tillsam-
mans med, till de närmast berörda, dem vars liv och arbete 
studien gäller. Jag har haft ambitionen att mitt forsknings-
projekt skall vara tillgängligt för dem arbetet handlar om, 
vårdarbetarna.

En avhandling innebär alltid ett vetenskapligt anspråk 
och inbyggt i själva avhandlingsproceduren ligger att arbetet 
måste genomgå en vetenskaplig granskning. Att leva upp 
till akademins krav ställer lätt praktikertillgängligheten åt 
sidan. Man kan inte skriva på ett sätt som tilltalar alla (hur 
gärna man än vill.) Som ett komplement till den traditio-
nellt författade avhandlingen har jag därför arbetat med 
att ge mina forskningsresultat gestalt med hjälp av andra 
former än den textmässiga.
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En dokumentär komposition
I arbetet med avhandlingen har jag vid fyra tillfällen inbju-
dit till dialog om mina forskningsresultat (se bilagor för 
närmare beskrivningar av inbjudningarna). Jag har då valt 
att presentera avhandlingsarbetet i form av en skådespelar-
uppläsning som interfolierats av tre korta vårdfi lmer från 
äldreomsorgen. På detta sätt har det empiriska underlaget 
sammanställts i vad jag har valt att kalla för en dokumentär 
komposition. Vid två tillfällen har presentationer gjorts i 
Dia logseminariets regi på Dramaten. Föreställningen har vid 
varje tillfälle varit ca 60 minuter lång och följts av ett samtal 
eller refl ektioner av inbjudna gäster som givits möjlighet 
att förbereda synpunkter på arbetet. Deras uppgift har varit 
att utifrån sina olika perspektiv och erfarenheter reagera på 
och kommentera avhandlingsprojektet. Följande personer 
har på detta sätt kommenterat materialet, vilket dokumen-
terats i minnesanteckningar (och vid ett tillfälle med hjälp 
av fi lmupptagning). Den 29 maj 2005 Dialogseminarium 
på Dramaten, Tornrummet: Anders Edfeldt, överläkare, 
psykiater; Pehr Sällström , författare, fysiker; Lars Sjöstrand, 
överläkare, psykiater. Den 5 oktober 2005 PA-forum, Folkets 
Hus Stockholm: Chris Heister, moderat landstingspolitiker, 
Christina Norlin Mistander, projektledare arbetsgivaravdel-
ningen Sveriges Kommuner och Landsting, Elisabeth Brolin, 
ombudsman, Kommunalarbetarförbundet, Eva Arvidsson, 
äldreomsorgschef, Järfälla Kommun, Lotte Alsterdal , fi l. dr 
Arbetslivsinstitutet, Ingrid Bohlin, distriktssköterska Bergs-
hamra vårdcentral, Norrtälje m. fl . Dialogseminarium på 
Dramaten den 13 november 2006: Suzanne Osten, regissör 
och Bo Göranzon , professor yrkeskunnande och teknologi. 
Alla föreställningarna har varit öppna och offentligt annon-
serade, bland annat i Dramatens annonser i dagspress. Till 
varje tillfälle har dessutom särskilda inbjudningar gjorts 
till personer verksamma i vården och andra med relevans 
för projektet. Arbetet med att presentera den dokumen-
tära kompositionen har varit ett sätt att nå ut och komma 
i kontakt med personer som inte i vanliga fall läser forsk-
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ningsrapporter eller avhandlingar. De reaktioner och kom-
mentarer som jag under detta arbete tillägnat mig har varit 
mycket värdefulla för själva skrivprocessen. Medverkande 
skådespelare har vid varje tillfälle varit Marie Göranzon och 
Anna Pettersson. Det har varit mycket betydelsefullt att få 
mina texter och min komposition av det empiriska underla-
get, gestaltade av skådespelare utifrån deras egna tolkningar 
av textens innebörd och mening. Deras samspel på scenen 
har givit ytterligare dimensioner till projektet. Oklarheter i 
materialet avslöjas obönhörligt när det skall läsas upp högt 
och nya poänger har lagts i dagen när publiken gapskrattat 
på oväntade ställen. Mötet med publiken har varit nödvän-
digt, deras reaktioner har visat vad som ger intryck, vad som 
är trovärdigt eller provocerande. 

Dialog byggd kring autentiska utsagor
Föreställningen utspelar sig i form av en kvalitetsrevision på 
äldreboendet Daggkåpan. Marie Göranzon  är verksamhets-
chef och Anna Pettersson gestaltar den tillresta kvalitetsrevi-
sorn. Mötet mellan verksamhetschefen och kvalitetsrevisorn 
inleds med att verksamhetschefen talar i telefon med Ella, 
ett vårdbiträde som befi nner sig hemma hos Torsten. Ella 
har problem med Torsten, som inte vill duscha inför ett 
läkarbesök senare under dagen. Sonen, som skall följa sin 
Torsten till sjukhuset, hotar att anmäla om fadern inte är ren 
och fi n när han senare under dagen kommer för att hämta 
sin far. Mellan verksamhetschefens telefonsamtal med Ella 
förhörs hon av kvalitetsrevisorn som vill veta hur det står till 
med arbetsplatsens kvalitetsarbete. 

Frågorna som revisorn ställer är hämtade från Stockholms 
stads kriterier för god kvalitet 1999, artikelnummer 811-10170. 
Skriften/kriterierna utgjorde frågeunderlag för de enheter 
inom vård, skola och omsorg som tävlade om Stock holms 
stads utmärkelse för god kvalitet 1999. Verk samhetschefen 
svar är hämtade ur dokument från samma tävlingsomgång.

Varje förhörsdialog avslutas med att en annan röst bryter 
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in. I föreställningarna har en tredje skådespelare190 då läst 
vårdarbetarnas texter hämtade från antologin Liv och lust i 
vården – vårdarbetare berättar, dvs. samma texter som använts 
i avhandlingen. 

På föreställningen på Dramaten den 29 maj 2005 använ-
des istället patientberättelser författade av Åsa Pehrsson191  
som vittnar om hur just hon upplevt i sina många möten 
med ungdomspsykiatrin. Dialogens tredje röst; patienten 
berättar om stressade läkare, om personal som inte förstår 
och om hur det är att vingla på Västerbrons räcke och vänta 
på att någon skall ge sin reaktion på hur sjuk hon egentligen 
är. Det är denna version som publiceras här.

Dialogen avbryts vid tre tillfällen då tre korta dokumen-
tära vårdfi lmer bryter in i samtalet. Under två år har jag 
kontinuerligt följt en grupp vårdbiträden i äldreomsorgen. 
Vårt gemensamma projekt har bestått i att med fi lmens 
hjälp försöka beskriva yrkeskunnande i vården. Jag har med 
kamera följt dem i deras vardagsarbete och återkommit till 
gruppen med grovt redigerade fi lmavsnitt som vi diskuterat 
utifrån vad det innebär att vara professionell. Ur ett totalt ca 
35 timmar oredigerat fi lmmaterial har sedan tre kortfi lmer 
sammanställts (sammanlagt ca 13 minuter) som visar auten-
tiska vårdsituationer. Inget autentiskt ljud förekommer på 
fi lmerna. De har istället ljudsatts med musik hämtad från 
CD:n Spår av Sven Åberg  och Göran Månsson.

Tanken med dessa fi lmavbrott som projiceras upp på 
samma vita overhead-duk som kvalitetsrevisorn visar sina 
overhead-bilder på är att sakta ner dialogens rytm och ge 
betraktaren möjlighet till refl ektion. 

190 Dessa skådespelare har varit Maria Sundbom, Marit Falk och Cecilia 
Nilsson.

191 Åsa Pehrsson beskriver erfarenheter från ungdomspsykiatri, behandlings-
hem och vårdavdelningar där hon levt mellan 1995 och 2003. Hennes 
texter har uppmärksammats i Svenska Dagbladet (16/7 2003) och i Ordfront 
Magasin (27/5 2004). Hon har också medverkat i Sveriges Radios P1 om 
sina erfarenheter av psykiatrin.
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Med dialogens hjälp
Att ta en dialog till hjälp för att kommunicera och pröva 
forskningsresultat var inte ett avlägset val eftersom fi loso-
fi ska dialoger är återkommande litterära inslag i den forsk-
ningsmiljö jag tillhör. I förordet till Den inre teatern – fi lo-
sofi ska dialoger 1986–1996 beskrivs intresset för fi losofi ska 
dialoger:

Motstridiga krafter spelar mot varandra, öppenhet och åskådlighet 
gäller. Läsarens engagemang kan påminna om reaktionerna vid en 
teaterföreställning; inlevelse och distans, en känsla för att fl era roller 
spelar spelet.192

Platon  och Galilei  skrev i dialogform, så även upplysningsfi lo-
soferna d’Alembert och Diderot . Matematiken Lars Gårding 
har på senare tid formulerat sig i dialogform och Bo Göranzon  
skrev tillsammans med Anders Karlqvist den sedan tidigare 
omnämnda dialogen »Bortom all visshet« som ett komple-
ment till avhandlingen Det praktiska intellektet. Även inom 
teatern fi nns en tradition att i dialog sammanföra autentiska 
utsagor.193 Med detta vill jag säga att mitt tillgripande av 
dialog och gestaltning sker i en sedan långt tillbaka etable-
rad tradition att utnyttja dialogens form i sökandet efter en 
djupare förståelse kring ett visst fenomen.

Att kommunicera forskningsresultat med hjälp av skåde-
spelare, fi lm och dialog har i mitt fall varit ett sätt att försöka 
ge vårdarbetarnas kunskap och erfarenhet gestalt. Jag har 
inspirerats av Ingela Josefsons  beskrivningar av hur en fors-
kare kan nå ut med sina resultat. 

En viktig förutsättning för att en forskare skall kunna nå sin publik är 
att de i sin gestaltning av kunskapen knyter an till de berördas erfa-
renheter. Men det får inte stanna vid ett enkelt ’känna igen sig’. Det 
gäller också att tillföra nya erfarenheter och insikter.194 

192 Florin , Göranzon  1996.

193 Se t.ex. Hare  1993, 2004.

194 Josefson  1985, s. 53.
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Kvalitetsrevisionen – AKT I

(Verksamhetschefen talar i telefon när kvalitetsrevisorn kommer 
in. På scenen fi nns en overhead apparat, en vit fi lmduk, två stolar 
och ett konferensbord.)

VERKSAMHETSCHEFEN:
(talar i telefon, försöker övertala)

Jo, jag vet att det är svårt. Jag förstår det. Men vi har 
ju pratat om det här fl era gånger, Ella. Han måste 
bara idag. Vi kan inte vänta längre nu. Du får försöka 
lirka med honom.

(lyssnar)

Nej, men det får liksom inte bli en jättestor grej av 
det, du måste få det att verka helt naturligt. Har du 
förklarat för honom hur viktigt det är? Att han har ett 
läkarbesök idag. 

(lyssnar)

Ella, jag förstår, snälla du, jag tror dig, det är inte det. 
Ta det bara lugnt och sansat. Mmmmm. Sätt dig ner 
och ta en kopp kaffe med honom. Har du lagt fram rena 
kläder och visat honom hur fi n han kommer att bli?

(lyssnar) 

Hmm, hmm. Men då får du hälsa honom från mig 
om inget annat hjälper. Säg att chefen har sagt det. 
Tala om för honom att det är mig du har pratat med. 
Ella, nu har jag inte tid längre, men jag skall se till att 
någon annan tar dina lunchärenden. Jag måste sluta 
nu, jag sitter i ett möte. Hör av dig om hur det gick, 
du kan prata in på svararen.

(lägger på luren, sätter sig vid konferensbordet)
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Du får ursäkta, vi har ett specialfall, jag var tvungen 
att ta det. Ibland är det lite … ja, du vet säkert själv 
hur det kan vara. Ursäkta mig.

KVALITETSREVISORN:
Vi är bara några minuter försenade, vi hinner nog 
ändå. Jaha, nu är det dags igen. Hur länge sedan var 
det ni blev examinerade här? Är det två år sedan nu?

VERKSAMHETSCHEFEN:
Ja, det stämmer. Två år. Vårt certifi kat är från 2003. 
Så nu det är dags att få ett nytt, förhoppningsvis.

KVALITETSREVISORN:
Känner ni er redo? Det är mycket arbete man får läg-
ga ner på kvalitetsfrågorna. Har ni, så att säga, gjort 
hemläxan?

VERKSAMHETSCHEFEN:
Ja, vi har jobbat på så gott vi kan. Det händer så 
mycket nytt som man skall hålla reda på, det är många 
nya ord som dyker upp. Det här med åtaganden är 
nytt för oss. Vi har ju arbetat med en programförkla-
ring tidigare …

KVALITETSREVISORN:
Till och med på europeisk nivå har offensiv kvali-
tetsutveckling blivit en folkrörelse. Alla gör det. Den 
stora fördelen är alla jämförelser man får möjlighet att 
plötsligt göra. Kvalitetsarbetet är ett bra sätt att veta 
hur man ligger till i förhållande till konkurrenterna.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Konkurrenterna ja, jo, man får väl börja tänka i de 
banorna nu. Det är vi ju inte vana med direkt. I vår 
bransch har det ju varit mer samarbete som gällt tidi-
gare.
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KVALITETSCHEFEN:
Den här strikta bedömningstekniken, som vi i kvali-
tetsutmärkelsen använder, är unik. När konkurrenter-
na väl börjat använda den kommer man lätt på efter-
kälken om man inte, så att säga, är med i matchen. 
Man måste ju veta hur man ligger till i förhållande till 
sina konkurrenter.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Javisst, det har framgått alldeles tydligt på era frå-
gor. Annars hade vi ju inte suttit här. Men jag kan 
inte sticka under stol med att en del av personalen, 
jag menar medarbetarna, har tyckt att det varit lite 
svårt …

KVALITETSREVISORN:
(Kvalitetsrevisorn börjar packa upp papper ur port följen. 
Verksamhetschefen servar med konferensblock, penna, häller 
upp kaffe och bjuder på kaka under tiden kvalitetsrevisorn 
talar.)

Vårt viktigaste verktyg, kvalitetskriterierna, kan upp-
fattas av en del som svåra och abstrakta. Det har vi 
tagit hänsyn till och producerat det starkt förenklade 
kriteriematerialet Språngbrädan. Det skall fungera som 
ett särskilt stöd för dem som inte hänger med. Att 
man kan hantera verktyget är en förutsättning. I ett 
ständigt förbättringsarbete är detta faktum givetvis en 
avgörande fördel.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Ja, jovisst, uhum …

KVALITETSREVISORN:
Det gäller att skapa en kvalitetskultur. Man måste 
tänka kvalitet i allt man gör. Och det gäller för såväl 
ledare som medarbetare. Som det står här (läser innan-
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till) »Stadens kriterier för god kvalitet är ett verktyg 
för en kundorienterad verksamhetsutveckling.« Och 
jag vill såhär inledningsvis passa på att påminna om 
de tretton grundläggande värderingarna. 

(lägger på en färgglad powerpointbild på overheaden. På den vita 
duken syns kriterierna som räknas upp: 

KUNDORIENTERING, ENGAGERAT LEDARSKAP, 
ALLAS DELAKTIGHET, KOMPETENSUTVECKLING, 
LÅNGSIKTIGHET, SAMHÄLLSANSVAR, 
PROCESSORIENTERING, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER, 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR, LÄRA AV ANDRA, SNABBARE 
REAKTIONER, FAKTABASERADE BESLUT, SAMVERKAN) 

KVALITETSREVISORN:
Som du förstår är det ingen slump att kundoriente-
ring kommer först.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Nej, nej, det har vi förstått. Den frågan har vi ägnat 
mycket tid, det hoppas jag syns i vår kvalitetstext. Jag 
ser att du har fått den, bra.

KVALITETSREVISORN:
Ja, då kör vi väl gång då. För att leva upp till kunder-
nas krav behövs processer. Vilka är era huvudsakliga 
processer?

VERKSAMHETSCHEFEN:
(lägger på overhead med en stor klocka och en nyckel på)

Vi kallar vår huvudprocess »livskvalitet dygnet runt«. 
Då menar vi alla hjälpinsatser runt en viss hjälptagare, 
jag menar kund. Kundens behov och önskemål styr 
vad som skall göras. Sedan har vi en process som vi 
kallar »från arbetspassets början till slut«. Då tänker 
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vi oss från att man som personal, jag menar medarbe-
tare, går på sitt arbetspass tills att man slutar. Vi har 
rutiner för alla moment, för rapportering, för nyckel-
hantering och så vidare.

KVALITETSREVISORN:
(stänger av overheadapparaten)

Tack. Då frågar jag; hur utreder ni problem när pro-
cesserna inte fungerat så som det var tänkt? Jag und-
rar alltså inte vad ni gör utan hur ni gör det.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Om vi får ett klagomål utreder vi vad som hänt och 
vilka som är inblandade. Om ledning eller medarbe-
tare upptäcker att processer inte fungerar analyserar 
vi problemet i ledningsgruppen. Sedan åtgärdar vi och 
meddelar berörda. (blir störd, tar upp och visar mobilen) 
Du, det ringer här … du, kan jag ta det, jag tror att 
det är viktigt … 

(kvalitetsrevisorn nickar, verksamhetschefen reser sig och går 
undan utan att säga något, mobiltelefonen mot örat)

***

PROJEKTION KORTFILM NR 1: ONSDAG ca: 2 min 56 sek
[I den första fi lmen ser vi vårdbiträdet Gullvor hjälpa 
Sonja som är blind, 97 år, med morgonhygien och 
frukost. I en sekvens hjälper Gullvor Sonja att bor-
sta tänderna. Gullvor borstar tandprotesen medan 
Sonja sitter bredvid och borstar och sköljer sin gom. 
Därefter serverar Gullvor frukost och diskar upp. 
Sekvensen avslutas med att Gullvor kör Sonja i rull-
stolen fram till sängen och hjälper Sonja att lägga sig.]

***
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PATIENTEN:
(sitter bland publiken, reser sig går fram på scenen, tilltalar publi-
ken) 

När jag kom till mitt första behandlingshem var jag 
mycket frustrerad. Kände att jag inte riktigt förstod 
hur sjuk jag egentligen var. Jag hade dittills bara 
vårdats på ungdomspsyk, som var sett som korttids-
vård. När jag fi ck reda på att jag inte skulle bli en 
korttidspatient var det mycket chockerande för mig. 
Visserligen hade jag legat på ungdomspsyk i nästan 
ett år, men jag trodde nog inte att jag skulle vandra 
vidare, utan ut. När jag kom dit första gången bemöt-
tes jag som en allvarligt sjuk människa. Jag kunde inte 
skoja eller använda ironi för plötsligt tog alla det på 
allvar. Jag började testa min omgivning. Jag slängde 
ur mig saker jag skulle göra, bara för att se om de 
tyckte det var helt normalt för Åsa. – Kan jag låna 
gitarren in på rummet?

KVALITETSREVISORN:
(bläddrar ointresserat i sina papper; tittar inte på patienten)

– Vad skall du göra med den?

PATIENTEN: 
Vaddå? Förväntas man göra något annat med gitarren 
än att spela på den? Test: – Slå sönder den.

KVALITETSREVISORN:
(tittar ut i rummet, gör en snabb bedömning)

– Då får du betala den sedan.

PATIENTEN:
Okej. Här inne får jag alltså slå sönder en gitarr på 
rummet med enda påföljd att jag skall betala sedan. Så 
sjuk är Åsa, att ingen tycker det är särskilt konstigt att 
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hon tar in en gitarr på rummet och slår sönder den. 
Så okonstigt att de kanske inte ens skulle komma in 
och checka hur Åsa mår när de hör kraschandet. 

(suckar, tänker efter)

PATIENTEN:
Oftast började det som skämt, men när jag såg att 
de tyckte att det var helt normalt att bete sig så, då 
var jag ju tvungen att uppfylla mina, ibland, ack så 
dumma skämt.
Om ni inte kommer ut från personalrummet nu, så 
rymmer jag.
Jag skall krossa alla fönster på andra våningen. 
Jag skall slå sönder TV:n.
Nu känner jag för att hoppa från Västerbron.
Fick jag ingen respons på dessa ur luften tagna idéer, 
blev jag ju tvungen att utföra dem. För att få en reak-
tion. Positiv eller negativ. Jag såg till att det syntes när 
jag rymde, så att någon jagade efter mig. Trots att jag 
verkade utföra en riskabel balans på Västerbroräcket, 
vinglade jag bara omkring i väntan på att någon skulle 
ge sin idé till vad jag skulle göra. 

Polisen reagerade alltid bra i bro-situationerna. De 
gick bara helt frankt fram och plockade ner mig, bar 
mig till polisbilen. Inget tjafs, inga nya idéer om hur 
pass kapabel jag var till att hoppa. Vill man hoppa 
hoppar man innan polisen hinner dit. Vill man bara 
veta hur sjuk man är inväntar man någon som kan 
säga det. 

(går och sätter sig)

***
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För höga badkarskanter? AKT II

(Verksamhetschefen kommer tillbaka, talar i telefon, kvalitetsrevi-
sorn dricker vatten.)

VERKSAMHETSCHEFEN: 
(talar snabbt)

Ja, hej Ella, jag såg att du hade ringt. Hur har det 
gått?

(lyssnar)

Nej, men ta det lugnt bara. Jag är inte arg på dig. Men 
vi måste bara fi xa det här. Han skall vara hos doktorn 
klockan fyra på Huddinge Sjukhus och sonen hämtar 
honom klockan tre. Då måste han vara nybadad och 
fräsch.

(lyssnar)

Ja, jag förstår. Men har du hälsat från mig? Vad sa han 
då?

(lyssnar, suckar uppgivet)

Ja, okej. Nej, nej, nej, jag har inte tid att prata med 
honom, jag sitter i ett möte … 

(börjar tala tydligt med sin professionella röst, är urtrevlig)

Jamen hej Torsten. Hur står det till? Det är Eva-Karin 
Knutsson, jag är Ellas arbetsledare, vi träffades förra 
veckan. Det var trevligt att höra din röst. Hur mår 
Murre? Har han fångat några möss på sistone?

(skrattar, lyssnar) 
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Jadå, Ella är söt, hon är mycket omtyckt. Och hon 
är inte så ung som hon ser ut. Men du, Torsten, du 
har ju en tid hos doktorn idag. Du vet väl att din son 
kommer och hämtar dig.

(lyssnar)

Nej, jag förstår att det inte är lätt men Ella gör sånt 
varje dag. Det är hennes jobb vet du, hon är jätteduk-
tig. Det är inget du behöver oroa dig för. Nu när hon 
ändå är där och har gott om tid, skall du inte passa på 
och låta henne hjälpa dig i badet?

(lyssnar)

Jo, jag vet att du kan själv och det är du som bestäm-
mer Torsten, vi vill bara hjälpa till. Ibland kan det vara 
lite jobbigt första gången, men det är helt naturligt. 

(lyssnar)

Jag lägger mig inte i, det är din son som vill det, jag 
har pratat med honom idag på förmiddagen. Du för-
står, han är lite orolig för din … Han vill att du skall 
dofta som en nyponros när du kommer till doktorn. 
Torsten, vänta lite …

(lyssnar)

Ja, hej Ella. Nu måste jag sluta, men jag skall säga dig 
snabbt, att om Torsten lovar att han skall göra det 
själv så måste du ändå stanna och hjälpa honom. Han 
har sagt att han skall duscha och byta kläder själv i 
fl era veckor och det blir bara inte gjort. Det måste ske 
idag. Sonen kommer att anmäla annars. Har han ett 
sånt där gammalt högt badkar, tror du han klarar bad-
karskanten?
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(lyssnar)

Men du, kolla om han kan sitta på en stol, om dusch-
slangen räcker …

(lyssnar)

Ja, ja, pröva det, vi hörs sen. Hälsa honom att jag bju-
der på en nubbe om han kommer på kräftskivan, om 
inget annat hjälper … ja, ja, lycka till, hej, hej. (lägger 
på luren)

KVALITETSREVISORN:
Är du klar? Då fortsätter vi. Då skall vi se här, var 
va’ vi nu. Värdegrunden är klar. Åtaganden, proces-
ser, problem, jo här var vi. Då går vi in på metoder. 
Frågan lyder (läser innantill) »Hur utvärderar och för-
bättrar ni metoder för styrning av processerna?«

VERKSAMHETSCHEFEN:
Vi har rutiner för allt som skall göras. Rutinerna fi nns 
nedtecknade i en pärm i personalrummet. Där kan 
alla läsa hur man hanterar olika saker. 

KVALITETSREVISORN:
(varken rör eller tittar på pärmen)

Du säger rutiner, ja, man kanske kan säga att rutiner 
är en sorts stödjande process. Jag är inte säker på det 
men vi utgår ifrån att det kanske kan vara så. Det får 
jag kolla med bedömningsgruppen. Frågan jag ställer 
är hur ni gör för att förenkla stödjande processer för 
era medarbetare.

VERKSAMHETSCHEFEN:
(bläddrar i sina papper, börja sortera mappar på bordet, rabblar)

Stödjande, stödjande, stödjande, nu skall vi se här. 
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Vänta lite bara, snart hittar jag den. Här är den. Så 
här har vi sagt. Vi skall alltid ha interna rutiner och 
arbetsmetoder som innebär att tiden utnyttjas på mest 
effektiva sätt. Målet är att rätt person i rätt tid skall 
ha rätt information och utifrån detta kunna agera pro-
fessionellt. Här, här är den!

(Verksamhetschefen hittar äntligen overheadbilden som läggs 
på. På den vita fi lmduken syns: TILLGÄNGLIGHET, 
KONTINUITET, BEMÖTANDE, ORGANISATION, 
REKRYTERING, UTBILDNING.)

KVALITETSREVISORN:
Nu går vi över till kompetens och delaktighet. (läser 
innantill) »Medarbetarnas kompetens och delaktighet 
är de viktigaste förutsättningarna för att tjänsterna 
kan utföras med ett bra resultat.« Så nu vill jag att du 
beskriver vilka övergripande mål, strategier och hand-
lingsplaner ni har för att utveckla medarbetarna.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Våra arbetsmetoder skall vara väl anpassade och kvali-

tetssäkrade för att uppfylla sitt syfte. Det betyder att vi gör 
halvårsvisa utvärderingar av mål och strategier. 

KVALITETSREVISORN: 
Kan du vara mer konkret? Frågan är hur ni utvecklar 
era medarbetares kompetens?

VERKSAMHETSCHEFEN:
Utvecklar kompetens …

(vänder sig till publiken)

– Har du barn? frågar Ann-Marie mig när jag förbere-
der hennes frukost.
– Ja, det har jag. En pojke och en fl icka, svarar jag. 



1916. Vård som konst

Hon ställer den här frågan varje gång.
– Du måste vara lycklig. Jag fi ck inte ha barn. De ste-
riliserade mig på grund att jag var epileptiker. Hon 
börjar gråta. Jag lämnar brödet på bordet och sätter 
mig bredvid Ann-Marie. Jag håller om henne och för-
söker göra allt jag kan för hon ska glömma den hem-
ska händelsen. Ann-Marie minns inte mycket av sitt 
liv, men steriliseringen minns hon. Sin man kommer 
hon också ihåg, för att han var snäll mot henne.
Utan att själv vilja det blir jag också barnslig, precis 
som Ann-Marie. 
Jag leker lekar med henne som jag inte ens lekte med 
mina barn när de var små. Jag lyckas få henne att skratta.
Hennes rum är fullt av dockor, små kuddar, nallar, 
prydnader …
– Har du sett min apa
min söta fi na lilla apa
har du sett herr Nilsson … sjunger Ann-Marie.
Hon är snäll och rolig, ett litet stort barn, hon får mig 
både att skratta 
och gråta.
 – Hej då Ann-Marie, vi ses imorgon! säger jag, men 
hon hör mig inte, hon matar sin lilla fl icka.

(kommer av sig)

Förlåt, vad var frågan? 

KVALITETSCHEFEN:
Vi var på medarbetarnas kompetens. Hur många av 
de anställda har formell kompetens? Och hur gör ni 
med dem som inte har formell kompetens? Du har 
något resonemang här i ert revisionsunderlag om 
någon Eva som vi inte förstår.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Jo, vi har försökt ta Eva som ett exempel. Eva har inte 
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formell utbildning men hon har arbetat i många år 
och är mycket uppskattad. 

KVALITETSREVISORN:
Men då får ni väl se till att hon får en formell kompetens?

VERKSAMHETSCHEFEN:
Men det har liksom känts onödigt. Att skicka henne, 
som är den som handleder och utbildar våra nyan-
ställda, till skolbänken … Det känns liksom bortkas-
tat, hon gör mest nytta där hon är.

KVALITETSREVISORN:
(släcker ned overheadapparaten)

Hörrudu, jag är inte säker på att vi skall fortsätta på 
det här spåret. Jag ser här i er förra revision att ni fi ck 
just den formella kompetensen som förbättringsmöj-
lighet. En förbättringsmöjlighet kan man också kalla 
för en svaghet eller brist. Det var något som ni skulle 
förbättra tills nästa gång, det vill säga tills idag. Nu 
säger jag till dig i förtroende; det är sånt här vi exa-
minatorer tittar på. Det är den formella kompetensen 
som ger poäng. Jag kommer att bortse från det här 
med Eva. Kan man få lite mer kaffe?

***

PROJEKTION KORTFILM NR 2, ca 3 min 25 sek
[I den andra fi lmen ramlar en gammal man och blir 
hämtad till sjukhuset med ambulans. Filmen visar för-
loppet från det att allt är som vanligt och den gamle 
mannen tittar på tv. I nästa sekvens ligger mannen 
på golvet och väntar på ambulansen, och vi får följa 
hur det går till när ambulanspersonalen kommer och 
undersöker honom, hur han på bår lastas in i ambu-
lansen med avfärd till sjukhus och sedan hem igen.]
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***

PATIENTEN:
(reser sig upp, vänder sig till publiken)

De visar runt, jag hälsar på två nya kontaktperso-
ner. De förklarar »rutinerna«, det vill säga reglerna. 
Oftast blev de förklarade som »vanor« eller »akti-
viteter«, men det visade sig ganska snart och brutalt 
att de var diktatoriska regler. Jag kunde förstå dikta-
toriska regler för såna som jag, jag hade bara svårt att 
förstå dem under täckmanteln »aktiviteter«.

På nästa ungdomshem blev chocken störst. Det var 
inte alls ett trevligt, avslappnat »städfi ka« efter städ-
passet. Det var en halvtimme som man på sekunden 
skulle attendera. Det skulle intagas kakor och kaffe. 
Man skulle berätta hur det känts att städa vardags-
rummet … och vad man tyckte om Julias städning av 
övre hallen.
Jag mådde för dåligt för att hålla reda på hur Julias 
städning i övre hallen hade tett sig. Jag hade nog med 
att få hela trappen att skina. Men det dög inte, lärde 
jag mig snabbt. Storögt och nickande övertydligt 
meddelade de mig att det var bäst för mig att jag bör-
jade jobba med mina minnen på allvar. Hittade då, i 
paniken över att verka oseriös, på något som verkade 
lagom sjukt, knäppt. Något sånt där enkelt de ville 
höra, som att det påminde mig om min mamma, och 
sedan övergå i gråt, typ. Då blev de nöjda. Spann som 
katter och log analytiskt segervisst över kakor och kaf-
fe: Nu kom de äntligen någon vart med den där Åsa. 

(går och sätter sig)

***
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Redovisa resultat – AKT III

(Verksamhetschefen fyller på kvalitetsrevisorns kaffekopp och bju-
der på ny omgång av kakor.)

KVALITETSREVISORN:
Nu vill jag att ni redovisar resultatet av arbetet med 
att utveckla era tjänster och varor. Det ni redovisar är 
resultatet av arbetet med att ge era varor och tjänster 
avsedda egenskaper. Och som du har förstått vill vi 
gärna se resultaten i trender och nivåer i grafi sk form. 

VERKSAMHETSCHEFEN: 
Varor och tjänster är ju ett nytt sätt att tänka för oss 
… Men en konkret sak vi har gjort är inköp av nya 
möbler och växter till gemensamhetsutrymmen. Och 
vi har skaffat en ny tv apparat. Resultatet har blivit 
att fl er söker sig till det som händer i foajen, vi har en 
ökning med 45 procent mot tidigare. Sedan 1999 har 
vi för varje år ökat vårt utbud med 50 procent vilket 
vi mäter genom att räkna antal erbjudanden och akti-
viteter.

KVALITETSREVISORN:
Då vill jag att ni jämför resultaten med de egna mål-
värdena, ledande verksamheters och konkurrenters 
målvärden.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Det är inte så lätt att få reda på konkurrenternas mål 
eller målvärde. Äldreboendet Humlan som ligger 
härintill har allsång varje lördag. Och så vet jag att de 
brukar ha tipspromenad. Men hur ofta är svårt att ta 
reda på. En del av våra pensionärer brukar gå dit, jag 
vet inte hur det skall räknas.
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KVALITETSREVISORN:
Men om du tänker efter? Du kanske kan komma på 
något annat mål. Eller målvärde. Om du funderar en 
stund. I den uppdaterade versionen av certifi kations-
förfarandet har ju till exempel klagomål skrivits in 
som poänggivande. 

VERKSAMHETSCHEFEN:
Klagomål, jo, men det har vi tänkt på. Den som har 
inkommit med ett klagomål skall ha en kontakt sam-
ma dag med någon ur verksamhetsledningen. Det är 
ett mål vi har. 

KVALITETSREVISORN:
(lägger på en overhead med orden KUNDENS BEHOV – KUND-
TILLFREDSTÄLLELSE) 

Kriterium 7.4 handlar om mätning av kundtillfreds-
ställelse. Här fi nns det många poäng att hämta. (läser 
innantill) »En organisations långsiktiga framgång be -
ror på dess förmåga att skapa värde för dem som den 
fi nns till för – kunderna.« Hur mäter ni hur nöjda 
respektive missnöjda era kunder är?

VERKSAMHETSCHEFEN:
Vi har en enkät med 24 frågor, där vi använder både 
öppna och slutna svarsalternativ. Kunderna uppskat tar 
på en fem-gradig skala från mycket nöjd till mycket 
missnöjd. Vi hjälper dem så gott vi kan, det är inte så 
lätt för alla att hänga med. Alltså om man är mycket 
nöjd, ganska nöjd eller bara nöjd. Det är ju inget fel i 
att bara vara nöjd.

VERKSAMHETSCHEFEN:
(vänder sig till publiken)
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Maggan säger alltid, till alla som vill höra att hon inte 
får komma ut. Hemtjänsten har inte tid med henne. 
Inte en enda gång har hemtjänsten hjälpt henne ut. 
Hon sitter i sin lägenhet och stirrar drömmande ut 
genom köksfönstret. I ur och skur. Hemtjänsten besö-
ker henne en gång på morgonen, två gånger under 
dagen, två gånger på kvällen och två gånger på natten. 
Vi har frågat henne om hon vill komma med till äld-
reboendet och ta en kopp kaffe. Eller om hon vill följa 
med och handla sin mat. Eller om hon vill komma på 
allsången, knytkalaset, sittgympan eller gudstjänsten. 
Maggan säger nej. På vintern är det för kallt. På som-
maren är det för varmt. På våren för halt. Och hösten 
för regnig. 

Vi har frågat om det fi nns någon plats hon längtar till. 
Någon bekant hon vill besöka, någon park hon minns 
från ungdomen, någon affär eller något konditori på 
stan. Nej, säger Maggan. Faktum är, säger hon när 
man talat med henne länge, att jag trivs bäst hemma 
för mig själv. TV:n är ett bra sällskap, den kräver inte 
så mycket av mig, säger Maggan. Jag slumrar gärna 
en stund i favoritfåtöljen efter lunch. Andra kanske 
tycker att jag är konstig, säger Maggan, men sån är 
jag, trivs bäst i fåtöljen framför tv:n. 
Det är väl på TV:n hon har hört att hemtjänsten inte 
har tid med de gamla. 

KVALITETSREVISORN:
Jahapp. Om du inte har något att tillägga så är vi 
klara. Vad jag kan se här i ert inlämnade material så 
har jag allt underlag som behövs för att göra bedöm-
ningen. Då skall jag bara fylla i protokollet här.

VERKSAMHETSCHEFEN:
(stänger av overheadapparaten)
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Nej, jag har inget mer att lägga till. Det var nog 
allt …

KVALITETSREVISORN:
Då är jag skyldig att formellt upplysa dig om att certi-
fi eringsfasen är avslutad, det betyder att ni nu inte 
kan tillföra bedömningen mer information. Här får 
du ett kvitto på att jag mottagit ert kvalitetsdokument 
som omfattar 125 sidor, det står där. (överräcker pap-
per)

VERKSAMHETSCHEFEN:
Jaha, då är det bara att vänta med spänning nu då. 
Kan du säga något om hur lång tid det tar?

KVALITETSREVISORN:
Nej, nu går jag till min bedömningsgrupp med ert 
dokument som vi var och en läser, bedömer och 
poängsätter. Sedan sammanträder gruppen för att nå 
konsensus. Man vet aldrig hur lång tid det tar, förra 
veckan examinerade vi parkförvaltningen och då var 
gruppen oenig, det tog oss fyra dagar att komma över-
ens. Det är ett slitigt arbete. Så tiden kan jag inte säga 
något om. Det tar den tid det tar.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Kan du kanske säga något om hur resultaten kommer 
att presenteras i år. Blir det offentliga bedömningar 
där man kan se hur man ligger till på varje kriterium 
eller …

KVALITETSREVISORN:
(stänger av overheadapparaten)

Du, det är inte bestämt än. Det enda jag med säkerhet 
kan säga är att ni kommer att få en återföringsrap-
port, för det är vi skyldiga att skriva. Där kan ni se 
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era svagheter, jag menar förbättringsmöjligheter. Så 
mycket är i alla fall klart.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Jaha. Om vi är klara då, så får jag tacka för besöket. Vi 
ser fram emot att höra av er så snart ni kan.

(verksamhetschefen tar upp mobiltelefonen och börjar slå ett num-
mer, blir avbruten av kvalitetsrevisorn)

KVALITETSREVISORN:
Jag har en fråga till men jag tar den när du har ringt.

VERKSAMHETSCHEFEN:
Nej, nej, jag kan vänta litet, det är lika bra att vi blir 
klara här.

KVALITETSREVISORN:
(reser sig upp)

Jo, du, Eva-Karin. Nu när det här är överstökat får jag 
passa på och fråga dig om en annan sak? 

VERKSAMHETSCHEFEN:
Javisst. Jag följer dig ut. Fråga på bara.

KVALITETSREVISORN:
(går ut tillsammans)

Jo, det gäller min mamma, hon börjar bli gammal och 
skakig. Glömsk kan man väl säga utan att överdriva. 
Vi måste börja tänka på hemtjänst eller något annat 
boende för hennes del. Eva-Karin, du som har koll 
på olika ställen och så, fi nns det något du kan rekom-
mendera, något ställe som du vet fungerar bra? Det är 
ju så svårt när man själv inte känner till allt …
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***
PROJEKTION KORTFILM NR 3: ca 3 min

[I den tredje fi lmen visas blandade sekvenser från 
fl era olika vårdbiträdens arbete i hemtjänsten. Någon 
skämtar med en gammal dam, en krånglig förfl yttning 
med lyft utförs, lakan viks och en matlåda lämnas. I 
en sekvens, fi lmad via en spegelvinkel sker ett blöj-
byte.] 

***

PATIENTEN:
(reser sig, vänder sig till publiken)

Jag tyckte det kändes som att göra en provspelning 
eller ha kvartsamtal. Läkaren skulle vara inne hos mig 
en mycket liten stund. På den lilla stunden måste jag 
övertyga om att jag inte vill ha Stesolid och att jag 
kan hantera en frigång, alltså permission utan perso-
nal. Säger jag minsta fel, eller fl ackar med blicken ser 
jag galen-fi ltret åka ner över ögonen och allt vad jag 
säger från och med nu är psykotiskt. Ja, då blir man ju 
helknäpp, svettas, nervös, darrar och frigången kunde 
istället bli ett extra-vak om man inte samlade ihop sig. 
Och välkammad och fi n var man, hade på sig rena klä-
der och tvättat öronen. 
Mina två kontaktpersoner på avdelningen svassar i 
bakgrunden och försöker muntra upp det hela, hjälpa 
överläkaren så att Åsa skall få frigång. De vet att jag 
klarar av det, jag vet att jag klarar av det, den ende 
som inte vet det – men ändå den som kommer att 
bestämma – är överläkaren. Är överläkaren knäpp 
har han inte lyssnat på vårdarna utan ställer istället 
knäppa frågor till mig som bara gör mig mer nervös 
och stammande. Mer knäpp. Är det en bra överläkare 
vet han att vårdarna vet mer om hur Åsa mår än han 
själv. Han ger istället en trygg attityd mot mig och får 
mig att slappna av. Slappnar jag av kan jag faktiskt till 



och med säga att jag inte kan garantera att frigång är 
så bra egentligen. 

(tänker efter)

Men nästa ställe var annorlunda. »Kubbspel på tom-
ten« visade sig vara bara lite »Kubbspel på tomten«. 
Ingen obligatorisk framklämd naturlig miljö att iaktta 
patienternas beteende under. 
Och så kunde personalen iaktta patienterna i en 
naturlig miljö i alla fall. Eftersom det var frivilligt 
ville alla vara med. 

Personalen var också med och skrattade, kastade kub-
bar på varandra och hostade i Glenns öra, precis när 
han kastade mot »kungen«. Glenn log sitt underfun-
diga leende när kubben for tre meter över »kungen«, 
och han förlorade för elfte gången. 
Det viktigaste var inte att slå ner »kungen«, det vik-
tigaste var någon som vågade hosta en i örat när man 
stod där elfte gången. Trots att man var mentalpati-
ent. Man vill inte få det underlättat eller höra att »det 
var så nära så det räknas«, spänd tystnad när man står 
där elfte gången. Och råkar någon andas i onödan när 
man ofelbart missar, får man »naturligtvis göra om«. 
Då gick Glenn in och låg på sitt rum istället. 

Fjäsk har man nog av vid det laget. Fjäsk hjälper en 
inte att se vem man är. Fjäsk ser till att man aldrig får 
reda på hur sjuk man egentligen är. Varför tror folk 
inte att vi vet att vi är galna? Vi vet inte alltid hur och 
på vilket sätt, men vi hajar i alla fall att man ska kun-
na pricka »kungen« från en meter den elfte gången. 



Kan man lära sig människokännedom? 
– Ja; några kan det. Men inte genom en 

undervisningskurs utan genom ’erfarenhet’ 
– Kan en annan därvid vara en persons lärare? 

–Javisst, han ger honom då och då den rätta vinken. 
– Så ser här ’inlärandet’ och ’utlärandet’ ut. 

– Vad man lär sig är ingen teknik; man lär sig riktiga omdömen. 
Det fi nns också regler med de bildar inget system, och bara den 

erfarne kan använda dem riktigt. I olikhet mot räkneregler. 
Det svåraste är här att låta obestämdheten 
riktigt och oförfalskat komma till uttryck.

Ludwig Wittgenstein
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7. Avslutande diskussion

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras avhandlingsar-
betets resultat i några övergripande huvudspår som arbetet 
kommit att följa. I avsnittet har jag också valt att beskriva 
hur resultaten under arbetets gång växt fram för att på så 
sätt belysa hur resultaten förhåller sig till mina ursprungliga 
observationer inför forskningsprojektet. Men först några 
ord om karaktären på de resultat ett arbete som detta kan 
ge. 

Som tidigare framgått har avsikten inte varit att söka 
konkreta lösningar på några givna problem, istället har 
avsikten varit att problematisera och utveckla perspektiv på 
yrkeskunnande i vård och omsorgsarbete. Undersökningens 
centrala tema har varit det praktiska kunnandets uttryck 
och betydelse i relation till upplevelsen av kvalitet. Den har 
haft som ambition att söka en ny språklig dräkt åt aspekter 
på yrkesutövningen som gängse vård- och kvalitetstermi-
nologi har svårt att formulera. Undersökningen har skett 
i två steg, berättelser skrivna av vårdarbetare har samlats 
in med hjälp av dialogseminariemetoden. Jag har därefter 
valt att föra en dialog med berättelserna med utgångspunkt 
i två konstnärliga yrkestraditioner, skådespelarkonst och 
musikalisk uppförandepraxis. Förbindelsen till konstnärliga 
yrkestraditioner har gjorts för att öppna upp för nya per-
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spektiv och göra det möjligt att undersöka vårdarbete på sätt 
som kan komplettera annan forskning om kompetens och 
yrkeskunnande i vården. Vad jag har varit ute efter är vad 
Wittgenstein kallar för aspektväxling. Ett känt fenomen, 
vårdarbete i det här fallet, betraktas ur nya synvinklar och 
nya aspekter låter sig upptäckas. Med Wittgensteins formu-
lering » mitt synintryck har förändrats, och jag inser nu att 
det inte bara har färg och form utan också en helt bestämd 
’organisation’. – Mitt synintryck har förändrats; – hur var 
det förut; hur är det nu? – Om jag framställer det genom en 
exakt kopia /…/ så visar sig ingen förändring.«195 

Att tolka vårdarbetarnas berättelser i analogi med konst-
närlig yrkesutövning har varit mitt sätt att söka bidra med 
nya horisonter, förbindelser och belysning av vård- och 
omsorgspraktik. Min ansats har därmed varit det som i 
praxisnära forskning ibland kallas nyfi kenhetsforskning. Jag 
har med en kvalitativ ansats sökt identifi era och beskriva 
exempel på praktiskt kunnande. Vilka är då upptäckterna? 
Vad anser jag att mitt arbete kan bidra med? 

 

En upptäckt: Kompetens som kliché
I den litteraturstudie som jag 2003 genomförde på uppdrag 
av Socialstyrelsen  avseende kompetensbegreppets innebörd 
var följande beskrivningar på vad kompetens inbegriper 
återkommande i litteraturen: Kompetens är förmågan att 
framgångsrikt utföra ett arbete. Kompetens är förmågan 
att identifi era, utnyttja, vidga tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymmet som arbetet innebär.196 Kompetens är 
kunskaper tillsammans med färdigheter och värderingar.197 
Kompetens är en följd av en persons förståelse av arbetet.198 
Utöver dessa olika innebördsriktningar används i forskning 

195 Wittgenstein  1992, s. 225.

196 Ellström  1994, Pedagogiska grunder, 1998.

197 Stensmo 1994.

198 Sandberg, Targama 1998.
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om vård och omsorg en mängd olika benämningar om kom-
petensbegreppet; reell kompetens, faktisk kompetens, infor-
mell, formell, affektiv, kognitiv, relationell, social, praktisk, 
kritisk kompetens och så vidare.199 Jag anser att kompetens-
begreppet i litteraturen givits så många olika betydelser att 
det tillslut kommit att betyda allt och ingenting. Kompetens 
som begrepp är vad Tore Nordenstam  kallar för poröst, 
öppet och instabilt.200 Det låter sig inte konkretiseras till 
någon praktisk användbarhet utan breder istället ut sig i 
en mängd olika innebörder och sammanhang. Försök att 
avgränsa begreppet blir antingen så allmängiltiga eller så 
snäva att det förlorar sin användbarhet. 

Jag fann i arbetet med litteraturstudien att gemensamt 
för de fl esta av dessa beskrivningar var tanken att ett kom-
petent handlande är följden av att man lärt sig följa reg-
ler och instruktioner i en någorlunda stabil och beskrivbar 
praxis. Vårdarbete bestod av uppgifter som gick att förutsäga 
och formulera. Få beskrivningar hade ansats i oförutsägbara 
moment eller osäkra situationer. Man kan säga att få beskriv-
ningar omfattade några praktiska yrkesomständigheter alls, 
i litteraturen var dessa komplicerande omständigheter oftast 
bortskalade. Dessutom var språkbruket allmänt och teore-
tiskt hållet och snarare riktat till ett forskarkollektiv än till en 
yrkespraktik. 

När jag läste vårdarbetarnas texter från den första fallstu-
dien med landstingsanställd vårdpersonal stod deras berät-
telser i skarp kontrast till böckernas allmänna beskrivningar 
av kompetensbegreppet. Detaljerat och nyansrikt valde de 
nästan uteslutande att uppmärksamma kniviga situationer 
med osäkra handlingsalternativ. Deras berättelser hand-
lade oftast om när de måste kringgå eller rent av bryta mot 
regler och instruktioner. Vårdarbetarna gjorde inga gene-
raliseringar, de präglades av en här och nukänsla och deras 
beskrivningar var inte allmänt hållna. (Detta är givetvis 

199 Se Socialstyrelsen  2003a.

200 Nordenstam  2005.
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också en följd av mitt metodval, men jag vill ändå uppmärk-
samma denna genomgripande skillnad mellan forskares och 
praktikers sätt att beskriva en verklighet. Vi bad dem aldrig 
att berätta om när de bryter mot regler men ställda inför 
uppgiften att beskriva när deras yrkeskunnande ställts på sin 
spets var det sådana exempel de valde att lyfta fram.) 

En distinktion: Kompetens/Yrkeskunnande
Till ett första resultat räknar jag den distinktion mellan 
yrkeskunnande och kompetens som formulerades efter ar -
betet med litteraturstudien och den första fallstudien. I 
avhandlingen har jag arbetat med denna distinktion där 
det jag kallat kompetensperspektivet har fått representera idén 
att vårdarbete är en sorts rutinpraxis som kan regleras med 
uttömmande och artikulerade regler. Förhållandet mellan 
arbetet och arbetaren objektiveras liksom att förhållandet 
mellan den som ger hjälpen och den som tar emot hjälpen 
avpersonifi eras. Det blir uppgiften (vad som skall göras) på 
bekostnad av personen (vem det är och vad den kan) som 
bestämmer vilken kompetens som behövs. Alla är i detta 
perspektiv utbytbara. Formuleringen av uppgiften bestäm-
mer vilken kompetens som behövs. Följer man denna tan-
kelinje fullt ut är den ansvarigt handlande omdömesgilla 
vårdarbetaren utesluten från vårdarbetet. 

I det yrkeskunnandets perspektiv som jag istället utgår ifrån 
består vårdarbete av föränderliga situationer – möten med 
olika fall – som bara delvis låter sig beskrivas i termer av 
konkreta arbetsuppgifter. Här måste varje situation bedö-
mas utifrån till saken hörande relevanta omständigheter – 
vilka kan skilja sig åt från fall till fall. Yrkeskunnandet består 
i förmågan att hantera en mängd skiftande situationer där 
regler är öppna och mångtydiga. Där kompetensperspekti-
vet utgår ifrån uppgiften och vilken komponent som behövs 
för att lösa uppgiften är yrkeskunnandets perspektiv att 
arbetet utförs i och är beroende av gemenskap med andra, 
arbetskollegor, patienter och anhöriga.
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Jag prövade att formulera distinktionen på gruppen lands-
tingsanställda vårdarbetare i den första fallstudien. Var detta 
ett möjligt sammanhang att placera in deras exempel och 
erfarenheter i? Kunde de se någon skillnad mellan kompe-
tens och yrkeskunnande i den bemärkelse jag ansåg mig ha 
funnit? Detta prövande skedde i arbetet med antologin som 
vi tillsammans arbetade fram.201 De läste mina kapitelutkast 
och gav mig återkoppling när vi träffades i skrivseminarier 
och för redaktionellt arbete. Vårdarbetarna fann att mina 
första skriftliga beskrivningar av skillnaden mellan yrkes-
kunnande och kompetens vaga och fega (ja, det ordet använ-
des) och de ville att jag tydligare skulle beskriva vad som 
skiljde det ena från det andra. De fann distinktionen klar-
görande och praktiskt användbar (men de hjälpte mig som 
sagt att förtydliga den). Några av dem har senare använt sig 
av distinktionen på den egna arbetsplatsen och utbildnings-
sammanhang. 

Ett perspektiv: yrkeskunnandets
Till denna distinktion (kompetens/yrkeskunnande) har jag 
lagt till ytterligare en dimension eller avgränsning. Som en 
följd av att jag betraktar kompetens som en kunnighet i att 
i uppgiftens namn följa regler och yrkeskunnande som en 
kunnighet att hantera oförutsägbara situationer, har jag 
primärt intresserat mig för ett väl utvecklat yrkeskunnande. 
Vad är det som de skickliga kan? Vad skiljer mästaren från 
novisen och vad kan den skillnaden lära oss om yrkeskun-
nande? 

Jag har valt att fokusera på ett yrkeskunnande som kän-
netecknas av det som bröderna Dreyfus  benämner skicklig-
het eller mästarskap. I undersökningen har jag inte tolkat 
vårdarbetarnas exempel i termer av gott, rätt eller vällovligt 
handlande men jag har förståelse för att andra läsare kan 

201 Se mitt kapitel i antologin Liv och lust i vården – vårdarbetare berättar, 2004, 
s. 136.



konsten att vårda och ge omsorg208

göra den tolkningen av min undersökning. Så här beskriver 
till exempel min forskarkollega Adrian Ratkić   min under-
sökning:

Hon har använt sig av analogier till musikers yrkesutövning samt 
analogier till skådespelar- och regikonst för att igenom dessa kunna se 
och refl ektera kring vårdarbetarnas yrkeskunnande. Hennes ana logier 
har dessutom en funktion att avgränsa hennes perspektiv från kon-
kurrerande forskningsprojekt på samma forskningsobjekt, exempelvis 
socialpsykologin eller kvalifi kationsforskningen. /…/ Analogierna 
[har] en normativ roll. Med hjälp av analogier skapas bilder av det 
goda yrkeskunnandet, /…/ som vårdarbetare borde sträva efter.202

Även om jag själv inte ser min undersökning som en jakt 
efter att beskriva det eftersträvansvärda yrkeskunnandet så 
protesterar jag inte mot Ratkic  beskrivning. Mitt forsknings-
fokus har i detta arbete främst varit inriktat på att få fram 
fylliga, nyanserade och detaljrika exempel och att med ana-
logins hjälp ge dem en ny belysning. Jag ser eventuella bilder 
av det goda yrkeskunnandet som en oundviklig bieffekt.203 

Vad jag har velat göra kan bättre beskrivas i termer 
av ett nytt språk som kan bidra till en bättre förståel-
se för yrkeskunnande i vården. Mitt problem har varit 
att viktiga aspekter (praktiska, erfarenhetsgrundade) på 
yrkeskunnan de nedvärderats som en följd av att vårt språk 
präglats av defi nitioner med inriktning på det synliga, mät-
bara. Fenomen som inte är direkt synliga för blotta ögat 
– men nog så avgörande för upplevelsen av kvalitet i vården 
har hamnat i skymundan. Vårdarbetarnas berättelser har 
behövts för att råda bot detta, för att avslöja klichéer och 
för att ge en praktiskt förankrad innebörd i sådant som vi 
säger när vi vill beskriva det fantastiska men ogripbara i 
vården. Med den här undersökningens hjälp vill jag peka ut 
på vilket sätt det inte rör sig om slumpen, eller en personlig 

202 Ratkic  2005, s. 136–137.

203 Silfverberg  har utförligt behandlat aspekter på »det goda« vårdarbetet, se 
Silfverberg 1996, 1999. 
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talang. Vårdarbetarnas berättelser i den här undersökning-
en visar att ett väl utvecklat yrkeskunnande är följden av ett 
kollektivt arbete. 

En ansats: att prövas till kunnighet
Hur utvecklas ett yrkeskunnande i termer av en djup för-
ståelse, förtrogenhet och bred handlingsrepertoar? Hur går 
det till, praktiskt och konkret? Vad visar vårdarbetarnas 
berättelser på den punkten? De huvudspår som jag vill peka 
ut som kännetecknande för ett väl utvecklat yrkeskunnan-
de, grundade i vårdarbetarnas berättelser, börjar alltid i en 
situationsbeskrivning, ett här och nu och något som mås-
te genomföras. Den refl ekterande verksamhet som många 
arbetslivsforskare intresserat sig för i termer av avsatt tid för 
refl ektion eller speciella metoder för refl ektion förekommer 
inte alls i vårdarbetarnas berättelser. Någon handledning, 
avlastningssamtal eller speciell rutin nämns inte som förkla-
ringar till varför man klarat en viss knivig situation. Ingen 
hänvisar till ett visst kvalitetssystem. När jag läser vårdar-
betarnas texter framstår deras känsla av ansvarighet inför 
patienten som en avgörande aspekt i varför de handlar som 
de gör. De skickliga väjer inte för det svåra, de ser sig inte 
som bifi gurer i en lång vårdkedja, de ser sig istället som en 
del av situationen.

Vad som gör att de klarar att hantera det oförutsägbara 
och svårbedömda väljer jag därför att formulera som att 
de har prövats. De har ställts inför situationer som de med 
större eller mindre delaktighet och ansvar tvingats att klara 
av. De har tagit med sig erfarenheter mer eller mindre med-
vetet från en situation till en annan, en erfarenhet av hand-
ling som de i nästa prövning upptäckt sig kunna använda. 
Allan Janik  kallar det för att man ställs inför för prototypiska 
exempel, händelser som griper tag i en och som i efterhand 
framstår som avgörande för ens yrkesutveckling.204 

204 Janik  1996.
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En utmärkt skildring av hur ett yrkeskunnande utveck-
las genom ett sådant prövande fi nns i boken Återstoden av 
dagen av Kazuo Ischiguro.205 Bokens huvudperson, en but-
ler, beskriver hur butlerns yrkeskunnande utvecklas genom 
erfarenheten av speciella ögonblick »som vid en viktig punkt 
i ens utveckling dyker upp som en utmaning och tänjer en 
till gränsen av ens förmåga och över den, så att man däref-
ter bedömer sig själv enligt andra regler.« Vårdarbetarnas 
texter i den här undersökningen innehåller fl era sådana 
situationer där man tvingats över gränsen för vad man 
uppfattat som sin förmåga. När man en gång erfarit ett 
sådant genomgripande ögonblick kan det inte göras ogjort. 
Vårdarbetarna berättar om hur dessa ögonblick infi nner sig 
när de ställs inför situationer där man bara kan förbereda sig 
till en viss gräns. De berättar ofta om situationer när osäker-
hetsmomenten visar sig vara fl er än vad man kan rimligen 
förutsäga. De beskriver lägen då förhandsinformation om 
situationen gör det möjligt att tänka ut och förutse några 
alternativa handlingsvägar, men långt ifrån alla. Dessa för 
deras yrkesutveckling viktiga punkter är sådana situationer 
som handlat om att ta ansvar, att utöva omdöme, att kunna 
urskilja och bedöma till saken hörande omständigheter och 
därifrån agera på ett riktigt sätt. 

En konsekvens: vård som skapande verksamhet
När det verkligen gäller i vårdarbetarnas exempel är förmå-
gan att gå förbi regler och föreskrifter nödvändig. Jag före-
drar att kalla det för en form av gränsöverskridande vilket är 
något som sällan uppmärksammas i policys eller kvalitetsbe-
skrivningar. I många beskrivna fall handlar det om att göra 
tvärtemot vad en föreskrift, lag eller regel anger. Gadamer  
formulerar det som att situationen kräver något av en (vilket 

205 Ishiguro 1989, s. 79. Har även fi lmatiserats med Anthony Hopkins i 
huvudrollen. Yrkeskunnandet är dock mer framträdande i boken än i fi l-
men.
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inte betyder att man ser sig som offer för omständigheter, 
när det kommer till dem jag kallar skickliga och mästare är 
det snarare tvärt om).

Ty när man i en situation måste se vad den kräver av en, så betyder 
det inte att man iakttar det i denna situation som synliga som sådant, 
utan att man lär sig att se den som en situation för handling och där-
med i ljuset av vad som är rätt.206 

Vad handlar detta om? Man måste ta steget förbi det som 
Dreyfus  kallar kompetensnivån (att följa regler) till nästa 
nivå, att bli skicklig, att bli en mästare. Detta steg innebär 
att man klarar av att hantera det oförutsägbara och att man 
i kraft av en större och djupare förtrogenhet med en viss 
praxis blivit säker i sina bedömningar. På den här nivån är 
arbetet en skapande verksamhet. Omständigheterna låter sig 
inte helt fullt styras men de kan i allra högsta grad hanteras, 
förebyggas och pareras. 

Om vårdarbete är en skapande verksamhet på det sätt 
som här beskrivits måste detta vägas in i valet av upp-
följningsmetoder och kvalitetssystem. Den här undersök-
ningen har visat att vårdarbetarnas yrkeskunnande bärs 
fram av situationsbundna, praktiska utgångspunkter. Upp-
levelsen av kvalitet i vården är följden av deras skicklig-
het att möta och hantera olika situationer och att kunna 
anpassa sina bedömningar ifrån fall till fall. De arbetar uti-
från en patientnära logik som står i direkt konfl ikt med de 
allmänna och kontextlösa indikatorer som kvalitetssystem 
tillämpar. Vårdarbetarna beskriver hur deras patientrelate-
rade vardagsproblematik möter en övergripande anonym 
landstingslogik. Konsekvenserna kan bli förödande på fl era 
plan. Om kvalitetsmetoderna inte uppmärksammar yrkes-
kunnandets betydelse (i den bemärkelse som avhandlingen 
visat) blir följden att kvalitetsredovisningar endast i ytlig 

206 Hans-Georg Gadamer  Warheit und Methode andra delen avsnitt II.2.b kapi-
tel Aristoteles  aktualitet för hermeneutiken översättning Gunnar Bergendal  
2002, s. 9.



konsten att vårda och ge omsorg212

bemärkelse kan sägas ha någon giltighet. Genom att inte 
fokusera på yrkeskunnande i bemärkelsen skicklighet och 
mästarskap stöds heller inte utvecklingen av detsamma. 
Om utvecklingsarbete koncentreras kring projekt där den 
rådande tankefi guren är att kvalitet är följden av ett norma-
tivt regelföljande så skapas inte de prototypiska prövningar 
som vårdarbetaren måste möta för att kunna utvecklas i 
yrket. Och vad blir följden om det gränsöverskridande som 
undersökningen uppmärksammat uteblir? Vad blir följden 
om vårdarbetarnas handlings utrymme begränsas? Att de 
alltmer enbart följer regler och instruktioner och inte ges 
möjlighet att utveckla sin blick för vad situationen bjuder? 
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Sammanfattning

Syftet med avhandlingen är att beskriva och problemati-
sera vårdarbetares yrkeskunnande. Ett sekundärt syfte är 
att diskutera vårdarbetets villkor och förutsättningar i ett 
vidare organisatoriskt perspektiv. En utgångspunkt har varit 
att praktiskt och erfarenhetsgrundat kunnande inte belyses 
i tillräcklig omfattning i traditionell vårdterminologi. En 
annan utgångspunkt behandlar yrkeskunnandet i relation 
till kvalitet i vården. Undersökningen har genomförts med 
en kvalitativ ansats. Ambitionen har varit att bidra med en 
vidare begreppsvärld som mer träffande fångar fenomen 
inom vårdarbete som faller utanför gängse beskrivningar 
av vårdarbete. Detta torde i sin tur kunna leda till en ökad 
förståelse för det praktiska kunnandets betydelse i vård och 
omsorgsarbete. 

Två fallstudier har genomförts med hjälp av dialog semi-
nariemetoden som är ett sätt att utforska praktiskt kun-
nande. Metoden har utvecklats vid avdelningen för yrkes-
kunnande och teknologi, Kungliga Tekniska Högskolan. 

Den första fallstudien genomfördes under 2003 genom 
dåvarande Landstingsförbundets försorg (numera Sveriges 
Kommuner och Landsting). Tolv vårdarbetare med olika 
yrkesbakgrund samlades i skrivseminarier vid åtta tillfällen. 
Den andra fallstudien genomfördes i ett äldreomsorgsföre-
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tag under 2005 då sju vårdarbetare med olika befattningar 
samlades i skrivseminarier vid fem tillfällen. Deltagarna i 
båda skrivprojekten uppmanades att skriva om när deras 
yrkeskunnande ställts på sin spets med hjälp av konkreta 
exempel från deras yrkespraktik. 

Författaren gör skillnad mellan begreppen kompetens 
och yrkeskunnande, där kompetens i föreliggande arbete 
får betydelsen att kunna följa regler i situationer som är 
möjliga att förutse. Yrkeskunnande däremot används i för-
änderliga situationer som måste bedömas i varje enskilt fall 
utifrån aktuella omständigheter. Ett yrkeskunnande består i 
förmågan att bruka sitt omdöme i en mängd olika situatio-
ner där regler är öppna och mångtydiga. De fallstudier som 
ovan beskrivits resulterade i sjuttiofem stycken olika texter 
författade av de medverkande vårdarbetarna. Tjugofyra av 
dessa texter presenteras i avhandlingen och beskriver svår-
bedömda och problematiska vårdsituationer.

I avhandlingens första del undersöks vårdarbetarnas tex-
ter om yrkeskunnande i analogi med konstnärlig yrkesprak-
tik såsom skådespelarkonst och musikalisk uppförande praxis. 
I texterna framträder ett yrkeskunnande som kännetecknas 
av fantasi, uppfi nningsförmåga och risktagande. Dessa kun-
skapskategorier kommer till användning när situationen 
man förväntas bemästra kräver mer än vad som kan beskri-
vas i instruktioner och regler. Ofta beskrivs händelseförlopp 
som kräver ett omedelbart ingripande där handlingsalterna-
tiven är osäkra och diskutabla. Begrepp som närvaro, kon-
centration, maskspel, improvisation och refl exiva tekniker 
kan med fördel användas för att fånga dimensioner av vård-
arbete som gängse vårdterminologi och kvalitetsspråk inte 
uppmärksammar. 

I avhandlingens andra del problematiseras aspekter av 
yrkeskunnande i vården som knyter an till organisationspro-
blematik och kvalitetsarbete. I några texter berättar vård-
arbetarna om omskakande vårdsituationer som inbegriper 
felbehandling, kränkning och dåligt bemötande. Dessa be -
skrivningar sätts i relation till hur ett yrkeskunnande ut -
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vecklas, och under vilka omständigheter det inte gör det. 
När ett yrkeskunnande inte får hjälp att utvecklas i ett 
kollektiv av yrkesverksamma som värnar om en god vård-
praktik, ges istället utrymme för dysfunktionell praxis. Om 
formella styrsystem som organisation, resursfördelning eller 
kvalitetsarbete inte omfattar eller stödjer ett yrkeskunnan-
des utveckling utan istället hämmar handlingsmöjligheterna, 
är risken stor att yrkeskunnandet urholkas. I förlängningen 
kan den personliga ansvarskänslan för både patienter och 
yrke äventyras. 
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English summary

On skills among healthcare workers – investigates how health-
care workers use skills in diffi cult healthcare contexts. It 
is aiming to describe how practical knowledge is employed 
in decision making in problematic situations. A secondary 
aim is to discuss the conditions of working in healthcare 
in a wider organizational perspective. One viewpoint that 
has been used is that traditional healthcare terminology 
excludes important aspects of practical and experienced-
based knowledge. The study has been conducted with a 
qualitative approach aiming to contribute with a wider 
terminology for phenomenons that traditional healthcare 
descriptions miss out on. 

Two case-studies have been performed using the dia-
logue seminar method developed at the Royal Institute of 
Technology: Department of Skills and Technology. This 
method, using elements of reading and writing to explore 
practical knowledge was used to gather information.

The fi rst case-study was performed in 2003 in collabora-
tion with the Swedish Association of Local Authorities and 
Regions. Twelve healthcare workers with different back-
grounds and working experiences were gathered in writing 
seminars at eight occasions. The second case-study was 
performed in 2005 when seven healthcare workers with dif-
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ferent positions in the same elderly care company met for 
writing seminars at fi ve occasions. The participants were 
requested to write about concrete examples of caring dilem-
mas from their own working experience.

The author makes a distinction between »competence« 
and »skill«. In this work competence means the ability 
to follow rules in predictable situations. Skill is what the 
healthcare worker uses in unpredictable situations that have 
to be judged and handled in each and every new situation 
depending on current circumstances. 

The above described case-studies have produced sev-
enty-fi ve narratives written by the participating healthcare 
workers. Twenty-four of these narratives are presented in 
this study. In the fi rst part of this work the narratives are 
investigated in analogy with artistic occupations such as the 
practice of professional actors and musicians. 

The healthcare workers often describe courses of events, 
characterized by uncertain and problematic circumstances 
in need of immediate interventions. The author discusses 
similarities between the healthcare workers practice and 
the artistic practices in terms of the ability to improvise, 
capacity of invention, use of fantasy and risk-taking aspects. 
When what it takes to master the situation is more than 
what rules and regulations can predict and describe these 
kinds of skill are necessary in handling diffi cult caring situ-
ations. The author fi nds that conceptions from professional 
artistic occupations like presence, concentration, refl ective 
techniques and interpretation can be used with relevance to 
describe important dimensions in healthcare work. 

In the second part attention is given to some aspects of 
healthcare workers skills being in confl ict with organiza-
tional structures and commonly used quality development 
methods. Some narratives exemplify bad and inadequate 
healthcare situations containing misconduct and abusive 
behaviour. The author interprets these situations as exam-
ples of dysfunctional practice. These narratives are investi-
gated in relation to how professional skills are developed in 
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a sound healthcare practice and under which circumstances 
they are not. The author fi nds that the most important con-
dition in developing a professional skill, is the participation 
in a team of colleagues who care for and maintain a sound 
healthcare practice. When there is no such team work-
ing together undue behaviour is more likely to occur. It is 
found to be conclusive that organizational structures, qual-
ity methods and resources support this kind of collective 
work in sound practice. If not there is a risk that the sense 
of personal responsibility concerning both the patients and 
the profession itself decreases.
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Appendix: Fallstudier

Kapitlet beskriver de två forskningsprojekt som med dialog-
seminariemetodens hjälp tagit fram den empiri som avhand-
lingen bygger på. Det första projektet genomfördes under 
2003 på uppdrag av dåvarande Landstingsförbundet, nume-
ra Sveriges Kommuner och Landsting. Det andra projektet 
genomfördes under 2005 på uppdrag av ett privat vård-
företag med hemtjänstverksamhet i två olika stadsdelar i 
Stockholm. Projekten har det gemensamt att de genomförts 
som s. k. research partnership vilket betyder att fl era par-
ter tillsammans formulerat uppdrag och målsättningar.207 
Projekten har sålunda haft fl er målsättningar än att vara en 
ren datainsamlingsmetod med syfte att besvara en forskares 
frågor. 

Redovisningarna för de olika projekten följer samma 
struktur, först kommer en bakgrund och presentation av 
medverkande vårdarbetare. Därefter följer en beskrivning av 
projektens genomförande som inkluderar autentisk material 
såsom introduktionsbrev, skrivanvisningar och refl ektioner 
kring genomförande. Kapitlet avslutas med en jämförande 
refl ektion kring de båda projekten.

207 Se Stock Whitaker  & Whitaker  1985.
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Landstingsprojektet: Bakgrund – uppdrag
Landstingsförbundet, numera Sverige Kommuner och Land -
sting, är en arbetsgivarorganisation med uppdrag att beva-
ka kommuner och landstingsorganisationers intressen. Vid 
tiden för projektet arbetade Landstingsförbundet på fl era 
olika fronter med frågor som berörde rekryteringsproblema-
tik och verksamhetsutveckling. Allt färre ungdomar sökte 
sig till vårdutbildningar och stora pensionsavgångar bland 
befi ntlig personal var att vänta. Hur ser villkoren ut för 
hälso- och sjukvårdens medarbetare idag och hur kan de 
förbättras för att göra landsting och regioner mer attraktiva 
som arbetsgivare? Så löd Landstingsförbundets fråga när 
vi hösten 2002 började diskutera ett gemensamt projekt. 
Landstingsförbundets intresse i projektet var »att belysa 
och analysera villkoren för vårdens medarbetare i vid bemär-
kelse för att stödja och driva utvecklingsarbetet framåt.« 
Forskaren Lotte Alsterdal  från Arbetslivsinstitutet inbjöds 
tillsammans med mig att planera undersökningen vilken 
sedan genomfördes med hjälp av dialogseminarie metoden.

Projektet, som fi ck namnet Villkor i vården utformades för 
att uppmärksamma villkoren för det yrkeskunnande som 
inte låter sig uttryckas, eller är svårt att fånga under direkta 
former i ett direkt språk. Från Landstingsförbundets sida 
fanns ett genuint intresse att med berättelsers hjälp för-
djupa perspektiven på vårdarbete. Med berättelserna kunde 
man komplettera och belysa information som framkommit 
genom andra undersökningar.208 En projektbeskrivning for-
mulerades:

208 Se t. ex. Jag skulle välja mitt yrke igen, Landstingsförbundet 2003, Vårdens 
villkor – om arbetets villkor i vården och andra branscher, Landstingsförbundet 
2003 Vårdenhetschefens villkor samt Vi vet att vi gör ett bra jobb … – en studie 
om tillgänglighet, arbetsmiljö och resursutnyttjande i hälso och sjukvård, Lands-
tingsförbundet 2004.
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projektbeskrivning 2003-01-17

En undersökning om vårdarbetets äventyr, dilemman och höjd-
punkter:

Vad innebär det för dig att arbeta i vården? 

I vilka situationer ställs ditt kunnande på sin spets? 

Vad driver dig och vad får dig att vilja stanna i vården? 

Hur skulle vårdpersonal beskriva sina villkor och arbetsomständig-
heter om de fi ck möjlighet att delta i ett undersökande arbete och 
hjälp att hitta ett »språk« för att uttrycka också erfarenheter som inte 
kan beskrivas som fakta? Projektet Villkor i vården har som mål att 
belysa och skapa förståelse för vårdpersonalens arbets- och livsvillkor. 
Poängen är att en grupp anställda undersöker, refl ekterar över och 
skriver om sina erfarenheter och förbättringsförslag. De berättelser 
som blir resultatet skall fungera som underlag för diskussion om 
framtida behov av förändringar och förbättringar med syfte att klara 
personalförsörjningen på sikt. 

Berättelser – ett sätt att fånga erfarenhetsgrundad kunskap

Undersökningen ska grunda sig på deltagarnas egna texter upp-
byggda kring exempel, deras refl ektioner över sina villkor och förslag 
till förbättringar. Berättelserna utvecklas och fördjupas i takt med att 
undersökningen fortskrider. Deltagarna bidrar med sin erfarenhet, 
men får under skrivandet ta del av infallsvinklar och handledning 
som ger bränsle och fokus åt texterna. 
Syftet med projektet är att öka förståelsen och kunskapen om problem 
och glädjeämnen i vårdarbetet. Angreppssättet är att fånga erfarenhe-
ter genom skriftliga berättelser och gemensam refl ektion. Personliga, 
men samtidigt väl genomarbetade berättelser kan ha potential att 
fånga stämningar, tankar och dilemman som är viktiga, men svåra att 
komma åt med hjälp av traditionella forskningsansatser. 

Att skriva som metod för refl ektion

En grundtanke är att det går att komma längre genom att använda 
en metodik och ett kunskapsteoretiskt perspektiv som uppmärksam-
mar kunnande som är svårt att uttrycka i ett exakt språk och under 
direkta former, så kallad tyst kunskap. Ett sätt att få tag i sina exempel 
och uttrycka sig kring sin praktik är att läsa andra texter, till exem-
pel skönlitterära arbeten och att tillsammans söka efter träffsäkra 
uttryck. 
Målet är ett antal berättelser som på ett levande och nyanserat sätt i 
form av exempel beskriver hur det är att arbeta i vården. Perspektivet 
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ska också omfatta hur livet i sin helhet påverkas av vårdarbetet. Be -
rättelserna presenteras under undersökningens senare skeden genom 
att ett antal inbjudna personer som också är verksamma i vården ges 
tillfälle att läsa och diskutera. Det sker vid en konferens där kursdel-
tagarna deltar och kanske får inspiration till att utveckla sina texter 
vidare. Intresset för berättelserna kan också diskuteras vid en konfe-
rens med inbjudna politiker och tjänstemän för att se hur de tas emot 
och vilka frågor som väcks. I nästa steg kan problem och förslag som 
beskrivs i berättelserna ligga till grund för vidare bearbetning av fors-
kare och andra som kan bidra med mer kunskap och fl er perspektiv. 
På vilket sätt och vilka personer som kan komma ifråga avgörs i ett 
senare skede och beror av vad materialet har berätta. 

Skrivgrupp & idéprotokoll

Skrivgruppen samlas första gången i mars 2003 och tiden för skrivar-
betet beräknas till ett år. Under denna tidsperiod ordnas även konfe-
renser med andra inbjudna för att pröva och utveckla materialet.
Gruppen träffas vid åtta tillfällen för att läsa upp sina texter för var-
andra, få handledning, refl ektera över och bidra med fl er nyanser, 
frågeställningar och idéer till varandras texter. Andra typer av texter 
som kan inspirera i skrivandet skickas före varje möte ut till gruppen 
som läser och antecknar sina associationer och frågor i marginalen. 
En viktig del av undersökningen är ett idéprotokoll från varje möte 
som följs upp nästa gång gruppen träffas. Poängen med protokollet är 
att hålla kvar tankar och idéer för att nästa gång återkomma till och 
vidareutveckla samtalet och skrivandet.

Olika perspektiv på vårdarbete

Varje deltagare arbetar under projekttiden med en egen berättelse 
uppbyggd kring exempel ur hennes vardag. Deltagarna i undersök-
ningen är verksamma i slutenvård, psykiatri eller primärvård. De till-
hör olika yrkesgrupper som; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 
röntgenassistenter, sjukgymnaster med fl era. Deltagarna har rekryte-
ras på basis av sina erfarenheter, intresse och lust att skriva. De är i 
olika åldrar och har varierande erfarenheter som yrkesutövare. 

Projektledning

Projektet drivs av Landstingsförbundet och ingår som en del i det 
större projektet »Vårdens villkor«. Delprojektet leds av Lotte Alster-
dal , fi losofi e doktor och forskare på Arbetslivsinstitutet och Lotta 
Tillberg, doktorand i ämnet yrkeskunnande och teknologi vid KTH, 
båda med mångårig erfarenhet av att arbeta med anställda i vård 
och omsorg och med erfarenhet av arbetslivsforskning på området 
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praktiskt yrkeskunnande och tyst kunskap. Deltagarna i projektet 
och forskarna ska tillsammans utforska vårdarbetets villkor utifrån 
gemensamt intresse av att utveckla sjukvården.

Genomförande

Gruppen samlas för skrivseminarium åtta ggr mellan mars och 
december 2003. Varje samling omfattar 4h. Första samlingstillfället 
inleds med en genomgång av arbetssättet att skriva – en metod för 
refl ektion. Ett av skrivseminarierna omfattar en heldag då en eller 
fl era externa föreläsare inbjuds för att ge inspiration till kursdelta-
garnas eget skrivarbete. De deltagare som behöver kan få individuell 
handledning.
I halvtid – september – genomförs en konferens i form av en del-
av rapportering. Konferensen utformas i samråd med Landstings-
förbundet och kursdeltagare, och syftar till att dels informera om 
projektets utveckling, dels att inbjuda andra t. ex. forskare, förtroen-
devalda, chefer, vårdarbetare att lämna sina perspektiv på villkor i 
vården. 

Slutrapport 2004

Projektet slutredovisas i en bok vars syfte är att medverka till ökad 
förståelse för vårdarbetets villkor och möjligheter. Boken skall kunna 
fungera som inspiration både för den som redan arbetar i vården, är 
under utbildning eller överväger ett vårdarbete. 

Projektbeskrivningen användes bland annat för att rekry-
tera medverkande till projektet. De tre öppet formulerade 
frågorna återkom senare i en inbjudan till tolv erfarna vård-
arbetare, beredda att skriva om sin erfarenhet. Vad innebär 
vårdarbete för dig? I vilka situationer ställs ditt kunnande på sin 
spets? Vad driver dig och vad får dig att vilja stanna i vården? Vi 
valde att ställa öppna frågor och uppmanade deltagarna att 
berätta om självupplevda händelser, konkreta situationer 
och verkliga människor. Kring dessa frågor arbetade pro-
jektets deltagare i åtta skrivseminarier genomförda med 
dialogseminariemetoden. 

Rekrytering

Ett avgörande moment i arbetet var att sätta samman »skriv-
gruppen«, dvs. att få tag på erfarna personer som var bered-



konsten att vårda och ge omsorg226

da att skriva om sina erfarenheter. Det fanns en tydligt 
uttalad ambition både från Landstingsförbundet och från 
oss projektledare att sätta samman en grupp som kunde 
representera en mångfald av perspektiv på vården. Det gällde 
inte bara att hitta personer som var intresserade av att skriva 
utan också att »få loss« dem från sitt ordinarie arbete. 
Eftersom gruppen skulle vara liten (12 personer initialt) var 
det viktigt att alla som kom med var engagerade och hade 
förutsättningar att skriva och läsa i den utsträckning som 
krävdes. Av dessa skäl gjordes ingen allmän inbjudan, vi val-
de istället att rekrytera deltagarna via personliga kontakter i 
landstingsvärlden. Här kom förutom Landstingsförbundets 
kännedom om potentiella deltagare, Lotte Alsterdals  kon-
taktnät till nytta. Som fl itigt engagerad föreläsare hade 
hon kännedom om vårdarbetsplatser där man tidigare visat 
intresse för skrivprojekt och vi kunde via dessa kanaler söka 
efter personer som var villiga att delta. Detta betydde inte 
att vi personligen kände dem som kom att utgöra skrivgrup-
pen; snarare gick rekryteringsprocessen via mun-mot-mun 
metoden. Arbetsplatser där intresse för skrivprojekt tidigare 
funnits fi ck frågan; känner du någon läkare/undersköterska/
osv. som är intresserad av att skriva? Allteftersom platserna 
fylldes på blev våra önskemål mer specifi ka. Nu behöver vi 
någon som kan representera ett sjukhus i glesbygd; vi kon-
taktade en undersköterska på ett sjukhus i glesbygd som i 
sin tur rekommenderade sin överläkare osv. En pensionerad 
undersköterska rekryterades på basis av att hon tidigare 
skrivit och publicerat texter om vårdarbete. Därmed visste 
vi på förhand att hon skulle kunna bidra med bra exempel i 
diskussionerna. De andra i gruppen hade inte, så vitt vi vet, 
skrivit eller publicerat sig tidigare. Alla medverkande fi ck i 
förväg ta del av projektbeskrivningen och kunde utifrån den 
ta ställning till att medverka eller ej. De medverkande pre-
senteras i kapitel Presentation av skrivgrupperna.

Förutsättningar

Projektets deltagare kom som synes från hela landet och re -
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presenterade en mångfald av olika landstingsverksamheter, 
från liten vårdcentral på landsbygd till storstadssjukhus och 
så vidare. Vårdarbetarnas medverkan hade i alla fallen utom 
ett medgivits av närmaste chef vilket betydde att de deltog 
i skrivseminarierna på betald arbetstid. En person som 
inbjöds till gruppen fi ck inte sin medverkan godkänd varken 
av närmaste chefen eller av det landstingets utbildnings-
ansvarige med motiveringen att man inte hade ansvar för 
kompetensutveckling utanför det egna landstinget. Denna 
person valde att medverka i projektet på egen (fri)tid. Ingen 
av deltagarna fi ck såvitt vi vet skriva sina texter på arbetstid, 
detta förutsattes att man gjorde utanför ordinarie arbetstid. 
Vi (projektledarna) hade väntat oss att detta skulle bli ett 
problem men så blev inte fallet. Jag uppfattade att de med-
verkande såg det mer angeläget att få vara med och beskriva 
sina erfarenheter än att ifrågasätta formerna för projektet. 
Man uppskattade Landstingsförbundets initiativ att upp-
märksamma den här sortens frågor. 

Vid första samlingstillfället bestod skrivgruppen av tolv 
personer. Två personer kom att avbryta sin medverkan. 
I det ena fallet, en sjuksköterska, var skälet förändrade ar -
betsvillkor. Den avdelning där sjuksköterskan arbetade fi ck 
fl era uppsägningar och vår projektdeltagare fi ck rycka in 
och arbeta mer än vad som ursprungligen var planerat. Det 
andra avhoppet gällde också en sjuksköterska; hon kom in 
på en eftertraktad vidareutbildning och valde att inte med-
verka i skrivgruppens arbete. 

Genomförande

Ur välkomstbrevet 2003-01-24

Du är välkommen till första mötet med projektgruppen i Landstings-
förbundets lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm. Vi projektledare 
ser fram emot att träffa er för att tillsammans undersöka hur det är att 
arbeta i vården och hjälpa varandra med att fästa viktiga erfarenheter 
på papper. 

I detta utskick bifogar vi projektbeskrivningen där Du kan läsa 
mer om projektets målsättningar och genomförande. Några av er har 
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redan läst den i en tidigare version. Vi kommer att berätta mer om 
de praktiska detaljerna vid vårt första samlingstillfälle. Du får också 
boken Skriva – en metod för refl ektion av Maria Hammarén  som hand-
lar om att använda skrivande som metod för att formulera tankar och 
refl ektera över sina erfarenheter. Som en impuls till samtalet under 
vår första träff har vi valt fotoboken Kunskapsarvet 1897–2002 Det 
industriella Sverige. Ett tema som kan verka avlägset i ett projekt som 
handlar om era erfarenheter från vårdens villkor. Men är det verkli-
gen så? Vår erfarenhet är att det kan vara värdefullt att hämta impul-
ser från helt andra håll än dem man till vardags verkar i. Det kan 
sätta igång fantasin, väcka minnen och associationer. Uppgiften är 
att bläddra i boken och tänka fritt. Får du någon association till din 
egen verksamhet eller yrkeskunskap? Kanske fi nns en bild som talar 
just till dig och dina erfarenheter som kan ge upphov till idéer? 

När vi träffas för första gången den 21 mars kommer vi att berätta 
mer om arbetssättet att skriva om sina erfarenheter och exempel. 
Fundera gärna över vad du vill skriva om och ta med några idéer till 
mötet att diskutera med oss och de andra deltagarna. Om du redan 
har börjat skriva vill vi gärna ha in texten i förväg så att vi kan läsa 
den innan vi träffas. Maila eller skicka i så fall din text till Lotta 
Tillberg.

Samlingstillfällen
Vi samlas i Landstingsförbundets lokaler på Hornsgatan 20 (T-bana 
Slussen) i Stockholm. Den 21 mars börjar vi med kaffe och fralla 
kl. 9.30 på kafé Tolvan (högst upp). Vi möter upp i receptionen. Vi 
avslutar kl. 14.30 med avbrott för gemensam lunch mellan kl. 12.00-
13.00. Vi kommer att träffas sammanlagt 8 gånger. Datum för de 4 
första samlingstillfällena är: 
21 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni. 
Höstens samlingstillfällen kommer att bokas in i samråd med delta-
garna.

Resor
Biljetter beställs och ersätts via arbetsplatsen som därefter faktu-
rerar Landstingsförbundet för uppkomna resekostnader. Faktura 
skickas till Landstingsförbundet: kontaktperson Christina Norlin 
Mistander.

Litteratur
En viktig del i arbetssättet är att få inspiration och impulser till det 
egna skrivandet via litteratur. Vi kommer att välja texter utifrån vilka 
frågeställningar och ämnen som kommer upp under skrivandet. Du 
behöver inte ta med dig den stora fotoboken till det första samlings-
tillfället – vi har exemplar av boken på plats.
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Din text 
Inför varje träff skickar, mailar eller faxar du din text enlig anvisning 
i brevet, till Lotta Tillberg på nedstående adress.

Som projektledare hade Lotte Alsterdal  och jag med oss två 
närbesläktade men ändå olikartade sätt att arbeta med skriv-
seminarier. Från Södertörns Högskola hade Lotte, med erfa-
renhet av vidareutbildningen av undersköterskor209, med 
sig en tradition där skrivseminariets deltagare arbetade på 
en och samma text över tid. Den tanke man en gång bör-
jat med utvecklades i takt med att nya impulser tillfördes i 
form av återkoppling från andra medverkande, läsning av 
klassisk/fi losofi sk litteratur och handledning i skrivarbetet. 
Själv hade jag med mig erfarenheter från doktorandkurser 
på KTH och Försvarshögskolans projekt om IT och militärt 
yrkeskunnande.210 Här hade varje skrivseminarium ett tema 
och som deltagare skrev man oftast en ny text till varje sam-
lingstillfälle. Impulser i form av litteratur och återkoppling 
från andra deltagare skedde på liknande sätt dock med min-
dre betoning på handledning i själva skrivandet. 

I projektet Villkor i vården tillämpades båda ovan beskriv-
na varianter. Några av deltagarna skrev på samma text med 
en längre sammanhängande berättelse som resultat medan 
andra valde att berätta om olika exempel och teman som 
aktualiserades under skrivseminariernas gång. Alla deltagare 
fi ck handledning i sitt eget skrivande med utgångspunkt i 
vår gemensamma strävan att göra sina erfarenheter rättvisa 
och tydliga för andra. Alla texter skickades in till projektle-
darna före samlingarna. När samlingen sedan genomfördes 
fanns texterna kopierade till alla deltagarna. Lotte och jag 
hade under projektet en arbetsfördelning som innebar att 
Lotte gav skrivråd och personlig handledning i skrivandet 
medan jag koncentrerade mig mer på arbetet med idéproto-

209 Vidareutbildningen av undersköterskor är ett samarbete mellan Karolinska 
In  stitutet och Södertörns högskola. Fem poängs kurser i Vårdfi losofi , moral 
och etik har genomförts på olika nivåer. 

210 Tillberg 2002.
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kollet. Vi arbetade tillsammans med texternas innehåll och 
att göra förbindelser mellan olika exempel och motexempel. 
Att Lotte och jag hade olika perspektiv och erfarenhets-
bakgrund gav energi och friktion till arbetet. Vi såg ofta 
olika saker i de texter vi läste och vi var i fl era avseenden 
inte eniga om innebörden i exemplen. När detta uppstod 
formulerade vi vår oenighet i frågor till skrivgruppen nästa 
gång vi sågs. 

Författarbesök

När hälften av seminarietillfällena var avklarade bjöds för-
fattaren Majgull Axelsson , författare till romanen Aprilhäxan 
att medverka vid ett skrivseminarium. Inför mötet läste 
deltagarna Aprilhäxan där ett av huvudspåren behandlar en 
svårt handikappad kvinnas möte med vården. Efter skriv-
seminariet där Majgull lyssnat till de texter deltagarna för-
fattat samtalade vi om hur man gör en text eller erfarenhet 
trovärdig. Majgull uppmanade vårdarbetarna att pröva fl er 
perspektiv genom att föreställa sig hur någon av aktörerna 
i deras berättelser tänkte. De skulle inte vara rädda för att 
använda sin fantasi och pröva, också en fi ktiv text kan säga 
läsaren något om vårdens villkor. Två fi ktiva texter direkt 
inspirerade av samtalet med Majgull författades av Ansti 
Magnell och Alice Johansson och publicerades senare i anto-
login Liv och lust i vården. 

Möte med en ny generation vårdarbetare

Efter fem skrivseminarier arrangerades den 19 september 
2003 en konferens där projektdeltagarna och deras texter 
mötte »omvärlden«. Ett av syftena med konferensen var 
att inför det fortsatta skrivandet få med andras synpunkter 
och perspektiv på texterna. Hur uppfattades det man fram 
till nu skrivit om av dem som nyss påbörjat sin yrkesbana 
i vården? Till konferensen inbjöds personer som tillsam-
mans fi ck representera den nya generationens vårdarbete. 
Vi bjöd in personer som var under utbildning, praktik 
eller max arbetat några år i vården. Även representanter 



231Appendix: Fallstudier

från Landstingsförbundets avdelning för arbetsgivarfrågor 
medverkade. Totalt deltog tjugonio personer. »Den nya 
generationens vårdarbetare« rekryterades främst genom att 
de som deltog i skrivgruppen kontaktade personer som de 
hade eller nyligen haft som elever. Ambitionen var att dessa 
skulle återspegla de yrkesgrupper som fanns i skrivgruppen. 
Ur inbjudan:

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter över generations-
gränserna och tillsammans utforska och beskriva villkor i vården. 
Vi vill ta del av dina reaktioner, associationer och exempel från din 
utbildning och ditt möte med vården och ställer därför samma frågor 
till dig som skrivgruppen arbetar med. Vad driver dig att arbeta i 
vården? Vad får dig att vilja vara kvar? I vilka situationer ställs ditt 
kunnande på sin spets? Vilka dilemman möter du? 

Inför konferensen sammanställdes ett konferensunderlag 
bestående av skrivgruppens texter. De inbjudna uppmanades 
att läsa och refl ektera över texterna samt i förväg skriva en 
egen text. Konferensens förmiddag ägnades åt skrivgrup-
pens texter. Skådespelaren Marie Göranzon  gjorde fyra upp-
läsningar ur konferensunderlaget – texterna – och därefter 
lämnades ordet fritt för samtal. Syftet med uppläsningarna 
var fl era. Textförfattarna fi ck möjlighet att höra sina berät-
telser läsas upp av någon annan än sig själva inför en publik 
bestående av både blivande kollegor och representanter för 
arbetsgivaren. Uppläsningarna, som bestod av att Marie 
läste fl era av deltagarnas texter på rad, skulle också tjäna 
både som impuls för tanken och utrymme för refl ektion. 
Konferensen skulle hellre innehålla eftertanke och väl valda 
ord än snabba byten av repliker och åsikter. Eftermiddagen 
ägnades åt den »nya generationens« texter. Alla utom en 
hade skrivit om konkreta exempel och associationer i anslut-
ning till konferensmaterialet. Dessa texter återfi nns i boken 
Liv och lust i vården – vårdarbetare berättar under rubriken 
»den nya generationen«. 
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Idéprotokoll
Idéprotokollen från Landstingsprojektet omfattar cirka 100 
sidor. Mötesanteckningarna har varje gång sammanställts 
av en och samma person, Lotta Victor Tillberg . Inför var-
je utskick av mötesanteckningarna träffades jag och Lotte 
Alsterdal  och gick igenom anteckningarna. Denna parallella 
arbetsprocess med en projektledargenomgång av texterna 
tjänade fl era syften. Ett syfte var att tillsammans ur anteck-
ningarna vaska fram ämnen viktiga att förtydliga och åter-
komma till. Vi hade ofta »hört« olika och uppfattat olika 
innebörder vilket vi formulerade i frågor till deltagarna vid 
nästa samlingstillfälle. Ett annat syfte var att följa och fånga 
hur samtalen om texterna förhållit sig till texternas innehåll. 
Vad hade vårdarbetarna känt igen sig i, vad hade man ifråga-
satt och vad hade man haft delade meningar om? Ett tredje 
skäl till att vi träffades och gick igenom idéprotokollen var 
att om möjligt uppmärksamma vad som inte sagts eller 
verkat motsägelsefullt. Ett sådant exempel uppmärksammar 
Lotte Alsterdal i sin avslutande refl ektion kring projektet. 
Flera av vårdarbetarna hade tidigare i sitt yrkesliv haft 
arbetsledande befattningar. När de uppmanades att beskriva 
dilemman i chefens yrkespraktik märkte vi två saker, de 
tyckte alla att det var svårare och skriva om chefserfarenhe-
ter och deras texter ändrade karaktär. Chefstexterna inne-
höll mer allmänna påståenden och mindre av berättande om 
människor. Lotte undrade varför:

Min fråga till Ansti och Eva var följande: Ni är båda intensivvårdssjuk-
sköterskor. När ni skriver om patientarbete lever era berättelser, men 
när ni skriver om era nuvarande administrativa uppgifter uttrycker ni 
er i allmänhet och använder ett mer distanserat språk. Varför är det 
så? Frågan intresserade dem. Det är svårt att vara ledare och i ledar-
rollen ingår att tänka sig för och inte peka ut andra. Dessutom är det 
enklare att skriva om utmaningar man lämnat bakom sig. Men är det 
hela förklaringen? /…/ 

Resultat
Det första resultatet efter projektets genomförande är anto-
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login Liv och lust i vården – vårdarbetare berättar, med texter 
författade av projektets deltagare (vårdarbetarna). Boken 
omfattar 158 sidor och består av fyrtiofyra stycken texter 
författade av vårdarbetarna som ingick i projektet. Dessa 
träffades och arbetade med sina texter kontinuerligt under 
2003. Utöver dessas texter innehåller boken fjorton stycken 
texter författade av »den nya generationens vårdarbetare« 
dvs. personer som nyss börjat sin karriär i vården. Boken 
innehåller dessutom ett förord av Annelie Löfgren och Boel 
Callermo från Landstingsförbundets Arbetsgivarpolitiska 
avdelning. En introduktion till projektet Villkor i vården 
lämnas av projektledaren på Landstingsförbundet Christina 
Norlin Mistander. Som redaktörer för antologin funge-
rade jag och Lotte Alsterdal , vi har också bidragit med en 
gemensam inledning samt varsin avslutande kommentar. 
Boken presenterades på en presskonferens arrangerad av 
Landstingsförbundet i juni 2004.

Vårdarbetarnas texter har också använts i andra dialog-
seminarieprojekt både som impulstexter och som bakgrunds-
läsning samt presenterats i artiklar i tidningen Äldreomsorg. 
Antologin utgjorde underlag för min licentiatavhandling 
som presenterades på KTH i februari 2005.

På Sveriges Kommuner och Landstings Arbetsgivar kon-
ferens 2005 iscensattes texterna i en dokumentär komposi-
tion med titeln Initiativkraft trots tokryck och snålblåst med ett 
efterföljande panelsamtal där både medverkande i projektet, 
politiker, forskare och andra beslutsfattare medverkade. Se 
bilaga 3.

Äldreomsorgsprojektet: Bakgrund – uppdrag
Uppdraget i äldreomsorgsprojektet var att tillsammans med 
en ledningsgrupp i äldreomsorgen utforska vad yrkeskun-
nande i äldreomsorgsarbete innebär. Uppdragsgivaren var 
ett vårdföretag som på uppdrag av två stadsdelar i Stockholm 
driver hemtjänst för äldre och handikappade. Vårdföretaget 
ansvarade för vård-, service- och omsorgsinsatser till ca 500 
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hjälptagare fördelat på två olika enheter. Syftet med projek-
tet som formulerats i samråd med VD var att:

• Underlätta för olika funktioner i gruppen att förstå 
varandra

• Hitta samarbetsformer som tar tillvara på den poten-
tial mångfald i vid bemärkelse innebär

• Skapa bättre förutsättningar att göra arbetsplatsen till 
en kreativ miljö

De som deltog i projektet var sålunda arbetskollegor med 
varandra verksamma i olika befattningar i företaget. Dessa 
hade tidigare både enskilt och tillsammans deltagit i olika 
former av externt anordnade ledarskapskurser. Nu ville man 
pröva något som utgick ifrån den egna verksamhetens förut-
sättningar vilket man saknat tidigare externa utbildningar. 
Det fanns också en poäng i att göra något tillsammans i 
ledningsgruppen för att utveckla den egna verksamheten 
som stod inför förändringar i form av ökad konkurrens, ny 
organisation och på andra sätt förändrade förutsättningar. 

Rekrytering

En grundförutsättning i projektet var att ledningsgruppen 
bestående av fem personer skulle ingå. Urvalsfrågan kom 
istället att handla om och i så fall hur ledningsgruppen 
skulle kompletteras med andra medverkande, till exempel 
VD eller andra funktioner i företaget. Ur min synpunkt som 
forskare ville jag ha med en mångfald av perspektiv och såg 
en fördel i att öka antalet deltagare så att eventuella bortfall 
inte skulle påverka gruppens arbete allt för mycket. Jag hade 
gärna sett både VD och några röststarka vårdbiträden med-
verka. Jag önskade också att skrivgruppen skulle återspegla 
företagets personalbas som till ca 50 procent bestod av 
personer med invandrarbakgrund. I ledningsgruppen fanns 
vid detta tillfälle ingen person med invandrarbakgrund. Jag 
mötte inget motstånd kring dessa önskemål och vi förde 
diskussioner fram och tillbaka kring olika lösningar. Från 
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företagets sida önskade man en gruppsammansättning som 
gav så stor spridning och effekt av projektet som möjligt, 
man ville ha med personer som hade förtroende hos övriga 
anställda. Till slut kom praktiska omständigheter att avgöra 
gruppens sammansättning. Eftersom företaget höll på att 
introducera en ny vice VD beslutades att VD inte skulle med-
verka i projektet. På så sätt skulle den blivande vice VD: n 
få möjlighet att på egen hand och i sin egen takt bekanta 
sig med sina nya medarbetare i ledningsgruppen i ett sam-
manhang där inga dagliga verksamhetsbeslut skulle fattas. 
Två vårdbiträden/undersköterskor med invandrarbakgrund 
tillfördes gruppen, en från varje enhet. Dessa utvaldes av 
sina närmaste chefer på grundval av att kunde tänka sig att 
skriva om sina erfarenheter samt att de i andra sammanhang 
framfört åsikter om verksamheten även när den inte över-
ensstämde med ledningens (vilket också kom att visa sig i 
deras texter). Projektgruppen kom således att bestå av sju 
personer från vårdföretaget och att det inte blev fl er berodde 
främst på kostnadsfrågan. Det var ett stort praktiskt och 
ekonomsikt åtagande att under nio dagar plocka ut hela 
ledningen och två nyckelpersoner ur den dagliga verksam-
heten. De medverkande presenteras i kapitel Presentation av 
skrivgrupperna.

Förutsättningar

Jag har tidigare arbetat i det vårdföretag som projektet ge -
nomfördes i. När dialogseminarieserien genomfördes hade 
det gått fyra år sedan jag slutade. Jag kände alla projekt-
deltagare sedan tidigare uppdrag i företaget men jag hade 
inte arbetat tillsammans med någon av dem. Däremot har 
jag tidigare innehaft samma arbetsuppgifter. Således var jag 
känd och förtrogen med den praktik deltagarna arbetade i. 
De problem som de brottades med hade jag delvis mött tidi-
gare på egenhand. Att vara förtrogen innebär både för- och 
nackdelar. Risken med att vara förtrogen är att man inte 
uppmärksammar sådant som faller utanför ens egna förut-
fattade meningar. Fördelen är att man kanske har en djupare 
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förståelse för hur sambanden ser ut och var motsättningarna 
fi nns. En annan möjlig problematik med att jag var känd 
sedan tidigare i företaget skulle kunna handla om själv-
censur dvs. att deltagarna inte skulle välja att ta upp vissa 
ämnen på grund av att jag hade en nära relation till VD. Att 
döma av texterna som deltagarna skrev uppfattade jag inte 
att detta var något stort problem. Uppdraget var att tillsam-
mans utforska yrkeskunnande med allt vad de kunde inne-
bära ur deras perspektiv. Jag uppfattade inte att de väjde för 
något problematiskt eller kontroversiellt, snarare tvärtom. I 
de exempel som de valde att beskriva fanns både kritik och 
beröm gentemot den egna organisationen. Jag uppfattade 
att texterna innehöll både självkritik, refl ektioner kring bris-
ter och dilemman. Vid det enda tillfälle VD själv medverkade 
valde två deltagare att skriva texter om (mer eller mindre) 
interna regelbrott vilket medförde en mycket givande efter-
följande diskussion. Jag tolkade det som att samtalsklimatet 
i ledningsgruppen var öppet och ärligt. 

Vid de två första av sex skrivseminarier anlitades extern 
hjälp (utbildningskonsult Marie Mauritzson) för att skriva 
idéprotokoll och vid de efterföljande tillfällena roterade 
uppgiften band deltagarna. Dialogseminarieserien kon-
struerades så att externa impulser hela tiden skulle följa 
skrivarbetet. Vid varje samlingstillfälle anslöt vid lunch en 
extern gäst som fått möjlighet att läsa deltagarnas texter i 
förväg. Detta var ett sätt att pröva om konstnärliga yrkes-
utövare kunde bidra till att utveckla bättre beskrivningar 
av yrkeskunnande i äldreomsorgen. Så här såg schemat 
ut:

aktiviteter våren 2005

Tid: kl. 10.00-16.00 (när inget annat anges)
Plats: Kungliga Dramatiska Teatern (när inget annat anges)

24 februari INTRODUKTION: Skriva – metod för refl ektion, in -
troduktion till dialogseminariemetoden. Lotta Victor 
Tillberg , fi l. lic. samt
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 Bo Göranzon , professor yrkeskunnande och tekno-
logi, Kungliga Tekniska Högskolan

16 mars SKRIVSEMINARIUM: Att organisera praktisk kun-
skap – om kreativa miljöer

 STUDIEBESÖK: Rundvandring på Dramaten (sam-
ling kl. 9.00 i receptionen, vi slutar kl. 15.00) 

13 april SKRIVSEMINARIUM: Yrkeskunnande i svåra situa-
tioner. Samtal med fi l. dr Lotte Alsterdal , Arbets livs-
institutet.

24 april STUDIEBESÖK: Föreställningen »Nästan ensam«, 
vi ser Anna Petterssons egen uppsättning på Stads-
teatern tillsammans.

11 maj SKRIVSEMINARIUM: Från idé till genomförande; 
om fantasi och uppfi nningsrikedom. Samtal med 
Anna Pettersson, skådespelare, regissör.

23 maj STUDIEBESÖK: Vi besöker en examenskonsert på 
Kungliga Musikhögskolan som förberedelse inför 
samtal den 1 juni.

29 maj  DIALOGSEMINARIUM: Vård som konst – dialogse-
minarium på Dramaten. En dokumentär komposi-
tion av Lotta Victor Tillberg s avhandlingsarbete.

1 juni  SKRIVSEMINARIUM: Från nybörjare till mästare 
– musiken som exempel. Samtal med Clas Pehrsson , 
professor Kungliga Musikhögskolan 

24 augusti EXAMINATION: Om tyst kunnande och risker – kon-
sten att hantera det oväntade. Examination och sam-
tal med Bo Göranzon . 

Deltagarna fi ck i mån av möjlighet skriva sina texter på 
arbetstid och det ingick i överenskommelsen att de skulle 
avlasta varandra för att möjliggöra skrivande på arbetstid. 
I praktiken tror jag inte att någon av dem lyckades med 
det. Den tidsperiod som projektet genomfördes under, med 
planeringsfas slutet på 2004 och genomförande under 2005, 
var för personalen på vårdföretaget en turbulent tid. På den 
ena enheten pågick en upphandling vilket medförde att de 
framtida anställningsförhållandena var osäkra under en lång 
period. Resultatet av upphandlingen blev att ungefär hälften 
av personalstyrkan skulle återgå till kommunal tjänst. Detta 
innebar en stor extra arbetsbelastning för de medverkande 
i projektet. När dessa nya omständigheter blev kända dis-
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kuterade vi om vi skulle avbryta projektet och fullfölja det 
senare. Projektdeltagarna ville dock, trots sin arbetsbelast-
ning, fortsätta att samlas till skrivseminarier då de upplevde 
att tillfällena för refl ektion var nödvändiga andningspauser 
från den dagliga verksamheten.

Genomförande

Texterna som valdes som impulser till skrivandet anknöt till 
ett på förhand bestämt tema. Den 24 februari genomfördes 
ett introduktionsmöte där skådespelaren Anna Pettersson 
gjorde en uppläsning av en dialog baserad på texter från 
Landstingsprojektet. Skrivuppgiften som deltagarna fi ck 
med sig efter denna introduktion formulerades så här:

skrivuppgift till den 16 mars 2005

Ur Lotta Victor Tillberg s: Vård som konst – om yrkeskunnande i vård 
och omsorgsarbete: Läs dialogerna Ny i vården (sidan 103–114) och 
Kollegor emellan (sidan 115–124).

Läs dialogerna med »pennan i hand«. Att läsa med »pennan i hand« 
skall tolkas bokstavligt, det handlar alltså om att långsamt arbeta sig 
igenom texten samtidigt som du antecknar dina reaktioner och asso-
ciationer i marginalen under läsningens gång. 

Det här sättet att läsa handlar om att kritiskt och öppet »svara« på 
texternas innehåll och sätta dem i förbindelse med konkreta exempel 
ur din erfarenhet. Glöm hur du läste texter i skolan, det här handlar 
inte om att »plugga in information« eller att lära sig »rätt eller fel.« 
Det här är en annan sorts läsning där du skall låta din fantasi fl öda 
fritt, vad händer i dig när du läser dialogerna? Vad kommer du att 
tänka på när du via texten möter gamla undersköterskan, läkaren, 
patienten, novisen m.fl .? Vad kan du göra för förbindelser mellan den 
lästa texten och din egen erfarenhet?

Välj sedan några av dina marginalanteckningar och nyttja dem som 
utgångspunkt för en kort text på 1–2 sidor, där kreativitet och prak-
tisk kunskap på ett eller annat sätt står i fokus. Att skriva just en kort 
text betyder att man måste precisera sig i sitt skrivande dvs. arbeta 
igenom din text noggrant. Smaka på varje ord du vill använda, har det 
rätt klang för vad du vill säga?
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När gruppen träffas igen den 16 mars, så läser var och en upp sin text 
högt för de andra deltagarna. Texterna, innehållande konkreta exem-
pel, fungerar som inspel till ett samtal om det tema vi vill fördjupa 
våra kunskaper om.

Skicka texten till mig senast lunchtid den 15 mars. Är det något du 
undrar över får du gärna höra av dig till mig under resans gång: …

Varmt välkommen den 16 mars! / Lotta Victor Tillberg 

En person i gruppen hade skrivit och publicerat sig tidigare 
(läs: tyckte det var roligt att skriva). De övriga ansåg sig inte 
vara några skribenter alls och uttryckte oro för skrivmomen-
tet. Inför den första samlingen hade jag personlig uppmunt-
rande kontakt med alla medverkande. Jag poängterade att 
det inte var fråga om någon rättskrivning och att det var 
deras erfarenheter som skulle stå i centrum. Några skickade 
sina texter till mig i förväg och undrade om texten dög. Jag 
upplevde att det faktum att de alla kände mig sedan tidigare 
var en fördel. Jag kunde ställa konkreta frågor om deras erfa-
renheter och på så sätt kom de igång med skrivandet. 

Genomförandet följde det schema och de teman som tidi-
gare redovisats. En person kom att avbryta sin medverkan 
och angav personliga orsaker som skäl. Bortsett från den 
person som avbröt sin medverkan deltog alla de övriga vid 
alla samlingstillfällen. Vid ett tillfälle, när omorganisationen 
var som mest turbulent, hann två av de medverkande inte 
att skriva egna texter. De deltog på skrivseminariet ändå 
och läste upp andra vårdarbetares texter ur antologin från 
Landstingsförbundsprojektet.

Möten med konstnärer

Skådespelaren Anna Pettersson medverkade vid två tillfäl-
len i skrivgruppens möten. Vid första tillfället gjorde hon 
en uppläsning av texter från det tidigare genomförda dialog-
seminarieprojektet i Landstingsförbundets regi. Syftet var 
att ge projektdeltagarna inspiration och exempel på hur en 
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text om vårdarbete kan låta gestaltad av en professionell skå-
despelare. Uppläsningen var också ett sätt att avdramatisera 
själva läsandet och skrivandet som ingår i metoden, texterna 
som lästes behandlade en vårdpraktik som deltagarna i äld-
reomsorgsprojektet kunde känna igen sig i. Därefter besök-
te vi Anna Petterssons egna föreställning Nästan ensam på 
Stadsteatern. Föreställningen fi ck sedan fungera som impuls 
för nästa skrivuppgift som handlade om det fanns likheter 
mellan skådespelarkonst och att arbeta i vården. Därefter 
medverkande Anna på skrivgruppens nästa sammankomst 
och ett samtal om skådespelarkonst genomfördes.

Innan skrivgruppen träffade Clas Pehrsson , professor vid 
Kungliga Musikhögskolan (KMH), besökte vi en examens-
konsert på KMH. Syftet var att få inblick i musikutbildning-
en som en förberedelse för samtalet med Clas om musikers 
väg från nybörjare till mästare. Även detta studiebesök fi ck 
fungera som skrivimpuls.

Platsen för seminarieserien – en teater och valet av en 
skådespelare och en musiker som gäster under seminarie-
serien var ingen slump. Genom att iscensätta möten mellan 
dem och vårdarbetarna ville jag pröva i vilken utsträckning 
analogier mellan vård och konst lät sig göras. Kunde vård-
arbetarna se förbindelser mellan sin egen praktik och den 
konstnärliga verksamhet de via studiebesöken fi ck inblick 
i? Svaret var inte entydigt ja, i projektets textunderlag fi nns 
texter som talar både för och emot. Några deltagare (2 st.) 
såg inte några likheter mellan sin praktik och skådespelaren 
eller musikerns medan andra hittade nya sätt att tänka kring 
sitt arbete. 

Idéprotokoll

Vid de två första samlingstillfällena medverkade utbild-
ningskonsult Marie Mauritzson med uppdrag att föra idé-
protokoll. Därefter roterade uppgiften mellan deltagarna 
som skrev en halv dag var. I planeringen av projektet hade vi 
diskuterat hur vi skulle lösa protokoll uppgiften då det inte 
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fanns möjligheter att varje gång ha med en extern särskild 
protokollförare. Ett alternativ var att låta en av deltagarna 
ha ansvaret för idéprotokollet men vi landade till slut i att 
låta uppgiften rotera. Vi såg det som en överordnad poäng 
att deltagarna skulle få öva sig i att i skrift följa och doku-
mentera ett samtal. Jag lämnade både skriftlig och muntlig 
information om att idéprotokollet inte behövde vara en 
ordagrann återgivning av vad som sagts utan hellre kunde 
innehålla nedslag eller refl ektioner som sedan kunde vara 
underlag för samtal i gruppen. Jag gav varje protokollförare 
synpunkter på idéprotokollet innan det skickades ut till res-
ten av gruppen. Idéprotokollen kom att totalt omfatta cirka 
50 sidor. Överlag ansåg deltagarna att det var svårt att skriva 
idéprotokoll. En av dem formulerade det så här:

Det var annorlunda att vara i idéprotokoll-ramen, att vara den som 
aktivt lyssnar och samtidigt med en »halvtrasig handled« skriver 
som bilarna på Autobahn kör. Aktiviteten och tempot var påfres-
tande på så vis att jag var tvungen att lyssna aktivt hela tiden och 
samtidigt »rafsa« ner allt som alla sa. En sak som blev tydlig är 
att min nyfi kenhet och kunskapstörst är mycket större än att skriva 
idéprotokoll, jag ville också lyssna bakåtlutad på vad speciellt Anna 
P. sa, hon kom ju med helt nya saker som jag inte ville missa. Istället 
missade jag nog några väsentligheter till protokollet. Återkopplingen 
från Lotta T. ökade också förståelsen över vad ett idéprotokoll är. 
Hon hade tydligen hört några saker som jag tyckte jag hade skrivit 
men det visade sig att så var det inte alls, jag hade i sammanhanget 
tappat bort en hel massa tyckte jag själv.

Resultat

Resultatet redovisades i augusti 2005 i en intern arbetsrap-
port Ledarskap, skådespelarkonst och kreativa miljöer. Under 
2006 har ledningsgruppen fortsatt att arbeta med olika frå-
gor som uppkommit i samband med projektet, bland annat 
har ett utbildningsprogram för all vårdpersonal genomförts. 
Texter från äldreomsorgsprojektet har också tillfogats före-
ställningen Vård som konst som uppfördes i ett dialogsemina-
rium på Dramaten den 13 november 2006. I publiken fanns 
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stora delar av övrig personal från vårdföretaget som på detta 
sätt fi ck ta del av projektets innehåll. Två workshops arrang-
erades i anslutning till dialogseminariet där ledning och 
personal från vårdföretaget refl ekterade över yrkeskunnande 
och äldreomsorgspraktik.

På vilket sätt dialogseminarieserien påverkat lednings-
gruppen och vårdföretaget i övrigt har jag inte närmare 
undersökt och det har varit företagets eget ansvar att följa 
upp de inledande uppsatta målen. Det ingick i vår inle-
dande överenskommelse när vi skissade på projektet att 
mitt huvudsakliga uppdrag bestod i att bidra till att ta fram 
refl ektions- och beslutsunderlag i form av texter om deras 
praktik. Ledningsgruppen ansvarade för att ta hand om och 
sprida nya erfarenheter eller idéer vidare i den egna organi-
sationen. Eftersom projektet genomfördes under en tidspe-
riod med omorganisation, upphandling, nyrekrytering av 
nyckelperson (vice VD:n) har sannolikt fl era olika faktorer 
påverkat utfallet. 

Texturval
Denna avhandlings empiriska underlag är hämtat ifrån des-
sa två fallstudier. Eftersom avhandlingen kretsar runt ett 
urval av texter kan det vara av intresse att redogöra för hur 
insamlat material hanterats och urval gjorts.

Landstingsprojektet

Urval har skett i två faser, först till antologin Liv och lust 
i vården och sedan till avhandlingen. Som redaktörer för 
antologin som utgavs av Landstingsförbundet var min och 
Lotte Alsterdals  uppgift att, tillsammans med textförfat-
tarna, göra ett urval som speglade den mångfald av situa-
tioner som textförfattarna skrivit om. I boken återfi nns ca 
85 procent av det skrivna material som projektet resulterade 
i. De ca 15 procent som inte publicerats har i samråd med 
författarna, av olika skäl, valts bort. Det vanligaste skälet 
var att texten pekade på något som redan fi nns beskrivet, 



243Appendix: Fallstudier

kanske bättre, av någon annan men oftast av sig själv. Som 
redaktörer prioriterade vi konkreta välbeskrivna exempel 
framför mer allmänna refl ektioner och tyckanden och några 
få texter valdes bort på den grunden. Under skrivperioden 
från februari 2003 fram till manuslämning i januari 2004 
hade vi en överenskommelse med författarna att det som 
skrevs inte skulle lämna gruppen utan medgivande från 
varje författare. På så sätt kunde författarna pröva sig fram 
både när det gällde ämnesval och skrivsätt. Det skarpa läget 
uppstod först vid manuslämning då var och en fi ck ta ställ-
ning till vilka texter man var beredda att göra offentliga. Här 
tillkom sekretessaspekten, projektets syfte var att få fram 
beskrivningar av konkreta exempel, vilket i vården betyder 
att berätta om patientsituationer med risk att patienter 
kan utlämnas. I de fall textförfattarna upplevt att risk för 
igenkänning fanns har de själva tagit ställning till om texten 
skulle offentliggöras eller ej. Detta hanterade de genom att 
i några fall ta kontakt med dem texterna berörde (kollegor, 
tidigare patienter) och i alla fallen godkändes exemplet för 
publicering. Ingen text har alltså fallit ur undersökningen på 
grund av denna aspekt. I något fall har exempel maskerats 
för att förhindra igenkänning. 

Det material som jag använt i denna avhandling bygger på 
dessa tidigare publicerade texter. Urvalet som gjordes i sam-
band med antologin har fungerat även för de syften jag angi-
vit för avhandlingen, att beskriva yrkeskunnande i vården.

Äldreomsorgsprojektet

Projektet resulterade i trettioen texter varav två texter hand-
lade om annan yrkesverksamhet än äldreomsorg. Texterna 
har endast publicerats som internt arbetsmaterial211 med 
undantag för de texter som jag fått lov att använda i mitt 
avhandlingsarbete. Ett referensexemplar av arbetsmaterialet 
fi nns tillgängligt för granskning på KTH, avdelningen för 
yrkeskunnande och teknologi. 

211 Victor Tillberg 2005.
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De texter som jag valt att använda i avhandlingsarbetet 
har det gemensamt att de nyansrikt beskriver en proble-
matisk situation i äldreomsorgsarbete. Texterna jag valt ut 
skulle komplettera de texter som jag via Landstingsprojektet 
hade tillgång till sedan tidigare. De som valt ut har bedömts 
vara av allmängiltig karaktär och inte enbart behandla inter-
na angelägenheter, vilket var fallet med några av texterna 
som skrevs i projektet. Sekretessaspekter har hanterats på 
liknande sätt som i Landstingsprojektet dvs. alldeles uppen-
bara igenkänningsfaktorer har tagits bort eller maskerats. 
Eftersom många av exemplen som beskrivits ligger tillbaka 
i tiden fi nns de fl esta pensionärerna som texterna behandlar 
inte kvar i livet.

Jämförande refl ektion

De två projekten har i avhandlingsarbetet haft en komplet-
terande relation till varandra. Landstingsprojektet var till 
sin karaktär och representation övergripande. Visserligen 
arbetade alla deltagarna i vården men i olika befattningar 
och på olika arbetsplatser. Äldreomsorgsprojektet innebar 
en möjlighet att gå på djupet i en specifi k praktik där alla 
deltagarna var väl kända med omständigheter och förutsätt-
ningar. Båda projekten har följt samma upplägg, dialogsemi-
nariemetoden, men olika moment har utformats beroende 
på projektets förutsättningar. Jag anser inte att ekonomiska 
faktorer i någon större utsträckning begränsat genomföran-
det i något av projekten. Ur mitt perspektiv hade det natur-
ligtvis varit intressant att få mer tillgång till vårdarbetarna 
i form av längre samlingstillfällen men jag är inte övertygad 
om att mer tid skulle givit ett rikare textmässigt resultat. 
Projektens längd, i båda fallen ca ett år från introduktion till 
avslutning har känts tillfredställande. Efter cirka fem – sex 
samlingstillfällen har jag upplevt att ungefär samma teman 
återkommer i texter och samtal och det har känts naturligt 
att runda av projekten då. 
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Vad skriver de om?
I båda grupperna upplevde jag att vårdarbetarna hade lätt 
att komma igång och skriva om konkreta exempel ur sin 
vårdpraktik. När de väl rekryterats till projekten uppfattade 
jag startsträckan mellan idé och skrivande som relativt kort. 
Efter det första inledande mötet när alla har fått läsa sin 
text högt för första gången upplevde jag i båda grupperna 
stor entusiasm inför uppgiften (trots att de alla fi ck skriva 
på sin fritid). 

Jag jämför då med andra dialogseminarieprojekt som jag 
varit inblandad i. Under 2002 hade jag uppdrag att under ett 
år skriva idéprotokoll i ett projekt om militär yrkespraktik. 
Där upplevde jag att offi cerarnas startsträcka var litet längre 
och man ville inledningsvis ha klargjort fl er frågor av karak-
tären: hur skall detta användas, vem skall läsa det, varför 
görs projektet osv. I andra sammanhang där dialogseminarie-
metoden använts, t. ex. vid introduktionskurser på KTH, har 
jag upplevt att deltagare inledningsvis varit mer prövande 
i sitt skrivande. Naturligtvis skiljer sig förutsättningar och 
intressen mellan dess olika grupper åt. Den entusiasm som 
jag upplevt bland just vårdarbetare i anknytning till dia-
logseminariemetoden tror jag beror på att det upplever att 
någon äntligen efterfrågar erfarenheter från deras praktik. 
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Bilaga 1: Arts + Science Festival

Ur inbjudan:

Arts+Science 2004
Stockholms Konserthus
26 september 

»Kan man lära sig människokännedom?«
Ett forskningsprojekt om yrkeskunnande i vården

Den praktiska kunskapens kännetecken är omedelbarhet. 
Här och nu krävs en handling som inte kan göras varken 
senare eller tidigare. Dessa realtidens villkor gäller både 
vårdpersonal och skådespelare. I mötet med patienten eller 
publiken står allt på spel och det gjorda kan inte göras 
ogjort. Hur utvecklas ett sådant yrkeskunnande?

Lotta Victor Tillberg , doktorand vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i ämnet yrkeskunnande och teknologi, utforskar 
i sitt avhandlingsarbete analogin mellan vårdpersonal och 
skådespelare. Under två år har hon med fi lmkamera följt 
vårdbiträden i äldreomsorgen. 

Avhandlingsprojektet presenteras som en dokumentär kom-
position där tre kortfi lmer interfolieras med skådespelarupp-
läsning. Dramatenskådespelaren Marie Göranzon  medverkar 
tillsammans med Anna Pettersson, frilansande skådespelare 
och regissör, verksam bl. a. på Stockholms stadsteater. För 
manus, fi lm och regi står Lotta Victor Tillberg .

Välkommen till Konserthuset den 26 september kl. 13.00. 
Lokal: Aulinsalen. Inträdet är fritt. Vill du vara säker på att 
få plats hör av dig. 

Läs mer om festivalen på hemsidan www.artsandscience.se.
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Bilaga 2: Vård som konst – dialogseminarium I

Ur programblad:

Vård som konst
»Kan man lära sig människokännedom?«

En teaterscen gör det möjligt att sammanföra personer, sam-
tal och tankar som i normala fall inte skulle mötas. Frågor 
ställs, idéer uttalas och tankar tänks – men sällan i samma 
rum eller som här i Tornrummet ikväll, på samma scen.
Vad händer med perspektiven när de i realtid får tecknas 
med hjälp av brev från en patient, en kvalitetsrevisors fråge-
formulär och dokumentära vårdbilder?

Inspirerad av Ludwig Wittgensteins  klassiska fråga om hur 
man lär sig människokännedom presenterade Lotta Victor 
Tillberg  i februari 2005 licentiatavhandlingen Vård som konst 
– om yrkeskunnande i vård och omsorgsarbete.
Ikväll ges avhandlingsprojektet liv i en dokumentär kompo-
sition där tre kortfi lmer från äldreomsorg interfolieras i en 
skådespelaruppläsning.

Lotta Victor Tillberg  tillhör Dialogseminariets forsknings-
miljö, ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, 
avdelningen för yrkeskunnande och teknologi, Kungliga 
Musikhögskolan och Dramaten.

Dialogseminariet stöds av Vetenskapsrådet; Konstnärligt 
FoU.

***
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Bilaga 2: Program

Kl. 18.00

Inledning av Bo Göranzon ,
professor yrkeskunnande och teknologi, 
Kungliga Tekniska Högskolan samt konstnärligt ansvarig 
för Dialogseminariet

Vård som konst
– en dokumentär komposition
Manus och regi: Lotta Victor Tillberg 

Paus kl. 19.00–19.15

Panelsamtal
Moderator: Clas Pehrsson , blockfl öjtist och professor Kung-
liga Musikhögskolan samtalar med Anders Edfeldt, över-
läkare, psykiater; Pehr Sällström , fysiker, författare samt 
Lars Sjöstrand, överläkare, psykiater.

Slut ca kl. 19.45
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Bilaga 3: Initiativkraft 
– trots tokryck och snålblåst!

Ur inbjudan till konferens med tema:
Arbetsgivarrollen i politik och verksamhet 5-6 oktober 2005 
i Folkets Hus
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Initiativkraft – trots tokryck och snålblåst!

Föreställningen »Initiativkraft – trots tokryck och snål-
blåst!« uppmärksammar hur tillsynes oförenliga perspektiv 
på vård och omsorgsarbete möts, bryts och konfronteras. I 
fokus är ett arbetsliv i omvandling – hur skall nya dilemman 
mötas, hur kan glädje och drivkrafter bevaras och hur kan 
fantasi och uppfi nningsrikedom stimuleras?

Föreställningen är en dokumentär komposition där skåde-
spelaruppläsning varvas med dokumentära fi lmer från vård-
arbete. Handlingens utgångspunkt är den årliga kvalitets-
revisionen på äldreboendet Daggkåpan. Verksamhetschefen 
möter kvalitetsrevisorn för att få kvalitetscertifi katet förnyat 
– men verkligheten tränger sig på; Torsten vill inte duscha, 
sonen hotar att anmäla och i personalgruppen råder upp-
rorsstämning …

Föreställningen bygger på autentiska berättelser från vård-
arbete och är sammanställd av Lotta Victor Tillberg , fi l. 
lic. vid avdelningen för yrkeskunnande och teknologi vid 
Kungliga Tekniska Högskolan. Dialogen uppförs av Marie 
Göranzon , skådespelare vid Dramaten och Anna Pettersson, 
skådespelare och regissör.

Efteråt följer en paneldiskussion med fokus på hur för-
troendevalda, verksamhetschefer, personalchefer m. fl . kan 



253Bilagor

stödja det vardagliga patientnära vård och omsorgsarbetet. 
Hur skall ledarskapet se ut? Hur kan stödstrukturerna bli 
bättre?

Medverkande: Chris Heister (m) förste vice ordförande i 
Sveriges Kommuner och Landstings Förhandlingsdelegation 
och landstingsråd i Stockholms läns landsting med fi nans 
och planeringsfrågor som ansvarsområden, Lotte Alster dal , 
fi losofi e doktor i yrkeskunnande och teknologi, Arbets livs-
institutet, Christina Norlin Mistander, projektledare Vårdens 
villkor, Sveriges Kommuner och Landsting samt verksam-
hetschefer, medarbetare m. fl .
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Bilaga 4: Vård som konst – dialogseminarium II

Vård som konst
Dramatens Målarsal den 13 november 2006

Det är dags för den årliga kvalitetsinspektionen. Kvalitets revisorn 
har kommit på besök. Nu skall värdegrunder, processer och resultat 
genomlysas och kvalitetscertifi katet förnyas. Verksamhetschefen har 
stängt in sig med kvalitetsrevisorn – men de får inte vara i fred. 
Torsten vill inte duscha, en son hotar att anmäla och kvalitetsrevi-
sorns gamla mamma är sjuk … 

En teaterscen gör det möjligt att sammanföra personer, 
idéer och samtal som i vanliga fall inte skulle mötas. Frågor 
ställs, idéer uttalas och tankar tänks – men konfrontationen 
sker sällan i samma rum. Vad händer med våra perspektiv 
när de konfronteras med vårdarbetarens erfarenheter, kvali-
tetsrevisorns frågor och verksamhetschefens svar? 

Föreställningen är en dokumentär komposition som bygger 
på autentiska källor. En skådespelaruppläsning interfolieras 
med kortfi lmer från vårdarbete. Syftet med föreställningen 
är att stimulera till nya infallsvinklar i diskussionen om hur 
vård och omsorgsarbete kan utvecklas. Föreställningen är en 
del av Lotta Victor Tillberg s avhandlingsprojekt som redovi-
sats i licentiatavhandlingen Vård som konst – om yrkeskunnande 
i vård och omsorgsarbete (2005). Medverkande skådespelare: 
Marie Göranzon , Cecilia Nilsson och Anna Pettersson.

Dialogseminariet på Dramaten har sedan 1986 fungerat 
som en experimentscen för möten mellan konst och veten-
skap. Idag är Dialogseminariets forskningsmiljö ett samar-
bete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Dramaten och 
Kungliga Musikhögskolan.

www.dialoger.se
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Program

Kl. 15.00

Vård som konst
en dokumentär komposition

Manus och regi: Lotta Victor Tillberg 

Kl. 16.00

Paus med servering

Kl. 16.15

Samtal med

Bo Göranzon , professor yrkeskunnande och teknologi KTH
samt konstnärlig ledare Dialogseminariet

Suzanne Osten, regissör Unga Klara, 
Stockholms stadsteater

samt aktuell med fi lmen om äldreboendet Verona 
»Welkåmm to Verona«

Lotta Victor Tillberg , fi l. lic yrkeskunnande 
och teknologi KTH

samt producent Dialogseminariet

Slut ca kl. 17.00
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