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Abstrakt 
 
 
In this thesis the core of the nursing professional skill will be portrayed through the 

opportunities of the essay writing. Thus the tacit knowledge, which is at the verge of 

erosion in a zeitgeist where medical care shall be cost-efficient and where development 

is mainly based on scientific research, will be articulated. Scientific articulation of 

knowledge has gained increasing importance on the expense of the practical knowledge. 

Healthcare professional skill requires a refind ability of judgment, which absorbs its 

nourishment from both scientific knowledge and the proven proficiency expertise. 

 

Professional skill expresses itselfs through action, especially through the acting in 

unexpected incident. Experience is developed into knowledge through reflection. I want 

to awaken the reader’s thoughts about the road to professional skill, how it is affected 

by the context we are living in as well as to illustrate the strength and fragility of the 

professionalism over time. I also want to provide the practitioners with a broader 

opportunity to independently be able to evaluate the quality of their own practice. 
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1 Inledning 
 
1.1 Essä som metod 
 
 
En gråmulen höstdag satt jag på verandan i Blekinge, datorn stod framför mig på bordet 

och pannan befann sig i djupa veck för att minnas. Tankar letade långt in i minnets 

spindelväv, så äntligen kom ett tidigt minne till mig när jag var ny som sjuksköterska. 

Jag skrev direkt där minnet kom, texten började där minnet började, utan inledning, utan 

förklaring och utan slut.1 Sakta skapades meningar till en berättelse som inte funnits i 

tankarna på många år. “Denis Diderot beskriver i D’Alembert dröm” att minnet är som 

en spindelväv. ”En känslig vibrerande sträng svänger och ljuder långt efter att man 

knäppt på den.”2 I ljuset av denna resonans har jag i skrivandets stund sett tidigare 

erfarenheter ur flera och djupare perspektiv. En ödmjukhet och förståelse har väckts för 

novisen och för den sjuksköterska som ibland känt sig otillräcklig i sin yrkesroll. 

 

Diderot var hänvisad till sitt minne och sina anteckningar; han påminner oss därför 

om något som vi lätt glömmer: att förståelsen – av bilder, händelser, intryck – är 

retroperspektiv och förutsätter att sinnesintryck får sjunka in och bearbetas av 

minnet.3  

 

Att skriva i essäform är att prova tanken, låta den klarna och väcka nya funderingar. 

Vilket också innebär att se tidigare erfarenheter ur nya och främmande perspektiv. I det 

essäistiska skrivandet är det vägen som är målet.4 

 

Praktikens kunskapsteori handlar om att finna vägar att gestalta den kunskap som inte 

uttömmande kan artikuleras i skrift, regler, modeller etc. Diderots tankar om att undvika 

att ägna sig åt abstraktioner och att istället utgå ifrån exempel är viktiga ur detta 

perspektiv. ”När man lyssnar på en utläggning av abstrakt karaktär och frågar efter 

exempel: vad man i själva verket gör är att man ber talaren att ge kropp, form och 

verklighet och någon bestämd föreställning, åt en följd av ljud som han yttrat genom att 

länka dem till förnimmelser som man varit med om.”5 Diderot var övertygad om att 

                                                
1 Arne Melberg (2013) essän ”är som historien, den består av begynnelse utan slut. Det är nämligen ett 
2 Diderot i Dialoger, 58-59/2001 s 17 
3 Melberg (2013) s 128 
4 Melberg (2013) s 12 
5 Diderot refereras i Göranzon (2009) s 78  
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dialogen är den lämpliga formen för reflektion över saker vi vet, tills vi frågas ut om 

dem (d.v.s. den tysta kunskapen).6 

 

”Att vara bildad är att vara klok, att kunna fälla goda omdömen i nya situationer.”7 Vår 

bildningsprocess pågår hela livet och är central i Y & T:s8 forskningsområde. Bildning 

kräver utveckling av ett kritiskt reflekterande förhållningssätt som ser till både 

möjligheter och gränser för sina metoder och kunskaper i en komplex verklighet. Ett 

utvecklat omdöme behöver hämta sin näring från både naturvetenskapens kunskap och 

den beprövade erfarenhetens omsorger.9  

 

Under mastersprogrammet har jag gestaltat exempel från min yrkeserfarenhet som 

impulser till kursens litteratur. Mina exempel har lyfts fram i ljuset och reflekterats på 

utifrån andras erfarenhet och perspektiv. För att se det vi själva gör och hur erfarenheten 

är utformad krävs det en djupare analys av egen handling genom dialog med andra 

källor.10 Dialogseminariets utgångspunkt är att erfarenheter kan utvecklas olika 

människor emellan, inte överföras, samt att reflektionen har en inverkan på 

erfarenheten.  

 

De texter jag skrivit inför respektive dialogseminarium är grund till denna master och de 

utgår ifrån några nedslag i yrkeslivet som sjuksköterska. I exemplen återkommer tankar 

om tillgången till vårt yrkeskunnande och hur det påverkas av det sammanhang vi 

befinner oss i. Kjell S. Johannessen menar att ”det finns inget recept för spårande av 

tysta kunskaper.  Varje område måste undersökas för sig.”11 Varje exempel undersöks 

med stöd av litteratur och min egen erfarenhet för att se händelser ur djupare, nya och 

flera perspektiv.  

 

Berättelserna hämtas från min yrkesvägs erfarenhet och reflektion. Längs vägen finns 

åldringsvård från unga år, trauma och ortopedi från äventyrsåren i Norge, senare de 

många åren från barnsjukvård och framförallt de senaste 17 åren i neonatalvård. Jag har 

vandrat från sjukvårdbiträde, till undersköterska, skötare, sjuksköterska, 

                                                
6 Göranzon (2014)  
7 Mouwitz (2006) s 105 
8 Yrkeskunnande och teknologi 
9 Göranzon (2011) s 9 
10 Ingela Josefsson refereras av Ruth Olsen i McGuirck och Methi (2015) s 222 
11 Kjell S Johannessen citeras i Göranzon (2009) s 141 
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barnsjuksköterska, de senaste åren har jag lämnat det patientnära arbetet och arbetar 

med personal- och utvecklingsfrågor såsom studentens och den nyanställdes lärande. 

Således har jag blivit allt mer intresserad av hur det osägbaras styrka och skörhet kan 

överräckas till nästa generation vårdare. Under utbildningen har jag fått upp ögonen för 

att det inte är så enkelt att överräcka sin erfarenhet. Dialogseminariemetoden 

utvecklades en gång just för att underlätta att utveckla erfarenheter människor 

emellan.12 

 

Under mitt skrivande vandrar jag genom yrkeslivets minnen. Exemplen har ingen 

kronologisk följsamhet och är från en vandringsled på 28 år. Händelserna kan vara lika 

aktuella idag som då och de är från organisationens yttersta möte där det osägbara lyfts 

fram i ljuset. Tekniken i vården utvecklas, den är som en lavin, det går bara fortare och 

fortare. Vetenskapen forskar fram nya medicinska riktlinjer och omvårdnadsmodeller 

som jag följer, utvecklar och förhåller mig till. Hur utveckling än sker är det lilla 

nyfödda barnet lika kompetent idag som det alltid varit, det är hur vi ser på barnet som 

förändrats över tid, när vi följer forskning och socialstyrelsens riktlinjer. Liknande 

händelser jag gestaltat ur min erfarenhet har medarbetare berättat vid medarbetarsamtal 

att de erfar idag. Deras berättelser vävs också in i texterna.  

 

På en neonatalavdelning vårdas sjuka nyfödda och förtidigt födda barn. Vården omfattar 

olika vårdaspekter, från intensivvård till att stödja föräldrar/barn i familjecentrerad vård. 

Neonatalvårdens högteknologiska intensivvård och medicinska vård har haft en 

betydande utveckling sedan 70-talet. Forskning visade på vikten av att anpassa barnets 

omvårdnad för att minimera psykiskt och socialt lidande i framtiden. Under 90-talet har 

en vetenskaplig omvårdnadsmodell successivt implementerats, den familjecentrerade 

omvårdnadsmodellen NIDCAP13. Modellen har gett oss vägledning i att bemöta och 

förstå det lilla barnets språk/signaler. Vården anpassas utefter barnets individuella 

behov och förmåga, samtidigt som modellen stödjer barnets familj i att vara de primära 

vårdarna. 

 

Diskussioner och litteratur om organisation och ledarskap finns av mångfald i vår tid. 

Jag blir alltmer övertygad om vikten av att lyfta fram det yttersta mötet i ljuset, där det 

avgörande och meningsfulla sker, det som är kärnan i verksamheten. För mig finns ett 
                                                
12 För en bredare belysning av Dialogseminariets forskningsmiljö, se Ratkic´(2006) 
13 Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program 
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ledarskapsperspektiv även där, när vi bygger upp förtroende, mod och tillit till kollegor, 

patienten med dess familj, precis som en ledare gör för sina medarbetare. 

 

Under mitt yrkesliv i sjukvårdens organisation har nya politiska och organisatoriska 

vindar blåst förbi. Även synen på kunskap har förändrats, den teoretiska och 

vetenskapliga kunskapen har blivit allt viktigare, många gånger på bekostnad av den 

praktiska kunskapen. En långsam kulturförändring har skett i vården såsom i samhället. 

Längst ut i organisationen finns kunskap och stabilitet som genomför organisationens 

uppdrag. Vi som arbetar där, i det yttersta mötet,14 har ett yrkeskunnande som är svårt 

att uttömmande artikulera med ord.15 Detta tillägnande av kunskap visar sig i det 

praktiska utövandet.16 Den långsamma kulturförändring som sker påverkar 

yrkeskunnandet som genomför organisationens uppdrag. Hur kan vi värna om expertens 

yrkeskunnande?  

 

Vi är vår tidsanda, den präglar oss att successiv förändra våra värderingar, vad som är 

viktigt och meningsfullt, den påverkar vårt yrkeskunnande och det osägbara. Vet vi hur? 

Förändringar har alltid pågått, förändringar är som essän, de går fram och tillbaka, vi 

följer dem men ser dem i ett retroperspektiv när de skett. I litteratur och essäer kan det 

allmänmänskliga fångas upp från andra tidsandor. Värderingar och uttryck ändras över 

tid, men något djupt liggande i oss och mellan oss består. Diderot menar i d´Alemberts 

dröm att det inte spelar någon roll för naturen att gå några tusen år framåt i tiden.17 

Människan föds in i en kultur. Tidsandan går fram och tillbaka medan något 

allmänmänskligt som sker i det yttersta mötet består.  

 

I skrivandets stund intar kroppen en djupliggande melankolisk känsla för att känna 

kroppens minne.18 Virginia Woolf menar att i essän, ”där gränserna är så strikta måste 

allt framstå just som det är, fakta måste komma nakna.” 19 Hon bryter med den tradition 

som hävdar att essän är en öppen och gränsöverskridande verksamhet.20 Nåväl, det ska 

                                                
14 Med yttersta mötet menar jag mötet med patienten och anhöriga. Ofta glömmer vi att det mötet och 
handling är den stora organisationens uppdrag.  
15 Göranzon (2009) s 7 skriver att: ”Det väsentliga i yrkeskunnande är något som i första hand tillhör 
yrkeskulturen eller traditionen i yrket.” 
16 Kjell S Johannessen i Tillberg (2002) s 264  
17 Diderot (1769) (2001) Dialoger, 58-59/2001 s 14 
18 Melberg (2013) Melberg menar att ”Essän skriver man för essäns skull och i samspel med kroppens 
påminnelser…” s 445.  
19 Virginia Woolf citeras i Melberg (2013) s13 
20 Melberg (2013) s 13 
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vara ett nöje att läsa mina essäer men också att de genom reflektion säger något om 

vårdens yrkeskunnandes styrka och skörhet. Läsaren bjuds in i berättelsens rum och i 

reflektionens möjlighet. Den goda essän ”måste dra sin ridå omkring oss, men det måste 

vara en ridå som innesluter oss, och som inte utesluter.”21 Syfte med denna essä är att 

väcka tankar om vägen till yrkeskunnande, hur det påverkas av sammanhanget vi 

befinner oss i samt belysa yrkeskunnandets styrka och skörhet inom vården.  

 

Inom ramarna för Mastersprogrammet i ”Yrkeskunnande och professionsutveckling” 

har jag utvecklat mitt språk att tänka med, mitt analogiska tänkande. Essäskrivande är 

att minnas, skriva och reflektera över det som redan hänt och fortsätter att hända i min 

vardag. Litteraturen och dialogseminarier ger stöd till att komma vidare i tankar och 

reflektion. På så sätt vill jag upptäcka något viktigt, som berör kärnan i en 

sjuksköterskas yrkeskunnande, mitt yrkeskunnande.  

 

 

 

 

 

  

                                                
21 Virginia Woolf citeras i Melberg (2013) s 13 
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2 Yrkeskunnande i en tidsanda 
 
 
2.1.1 Ett axplock ur ett medarbetarsamtal 
 
 
Vi kommer direkt in i ett samtal där vi talar om hur barnsköterskans yrkeskunnande har 

förändrats under hennes 40 verksamma år. 

 
 
Barnsköterskan: Den största förändringen under min yrkesverksamma tid är att många 

fler barn överlever idag… 

Efter den sanna inledningen behövde jag en reflekterande paus. 

Barnsköterskan: Förr kände jag inte föräldrarna, såg inte deras olikhet som jag gör 

idag. Barnen i sig är desamma och är inte fullt så olika som föräldrar många gånger 

är.  

Jag: Menar du att den största förändringen handlar om att bemöta föräldrar och dess 

enskilda behov. 

Barnsköterskan: Största? Svårt att rangordna, men en stor förändring är det. Många 

gånger känner jag mig otillräcklig i mötet med föräldrar som befinner sig i kris.  

Jag: Hur var mötet med föräldrar på 70-talet?  

Barnsköterskan: Sjukvårdens vård och ideal följer samhällets normer. Förr vårdade 

barnsköterskan ett flertal barn helt självständigt på en stor sal. Då ronden kom 

berättade sjuksköterskan, som sällan var på salen, för läkaren hur barnen mådde. 

Sedan informerade läkaren föräldrarna om barnets tillstånd. När föräldrarna kom för 

att hämta sina barn pratade vi mycket lite. Trots att det var jag som visste hur barnet 

mått och vad de varit med om.  

Det har inte gått många år, 40 år, sedan personal rekommenderade föräldrar att inte 

besöka sina barn då de vårdades på sjukhus. Läkaren, sjuksköterskan och 

barnsköterskan har under förändringens tidevarv med stolthet vårdat och haft blicken 

för barnet. 
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 Jag har varit med i en tidsanda där vi kunnat påverka utvecklingen till att våra allra 

minsta barn får vara med sina föräldrar, få deras närhet och omsorg från livets början. 

Denna utveckling fortsätter och jag har förmånen att vara delaktig och göra skillnad. 

Tidsandan förändras och vi ser den först i ett retroperspektiv. Under mina 30 år i 

sjukvården har utveckling skett och förbättringar sker ständigt, en utveckling som känns 

så självklar när vi är här och nu i vår tidsanda. Under skrivandet har jag fokus på det 

som sker längst ut i organisationen, i mötet och görandet som organisationen finns till 

för. Inledningsvis vill jag ändå nämna något som jag fått upp ögonen för, något som kan 

påverkar mötet och görandet längst ut i organisationen.  

  

2.2 Taylorismen 
 
Smyger det sig in en dold taylorism i vår tidsanda? undrar Johan Berglund i sin 

avhandling ”Den Nya Taylorismen.” Den amerikanska ingenjören Fredrick Winslow 

Taylor utvecklade i början av 1900-talet en modell om att arbetets planering och ledning 

samt dess praktik bör vara åtskilda aktiviteter inom en verksamhet, vilket i så fall skulle 

innebära att separera tänkandet från görandet. Han motsatte sig gamla metoder som 

baserades på tumregler och ”godtyckliga” antaganden. Godtyckliga antaganden skulle 

då vara det vi i vården kallar beprövad erfarenhet, det som under goda förhållanden med 

erfarenhet leder till ett personligt omdöme, intuition och därmed ett yrkeskunnande. 

Taylors modell gick ut på att ledningen gjorde observationer av hur arbetet utfördes i 

verksamheten vilket ledningen dokumenterade till allmänna principer i hur arbetet 

skulle utföras. ”Vetandet” särskildes således från görandet. Taylor ville basera görandet 

på vetenskapliga principer och grunden för görandet formulerades av arbetsledningen 

för att utveckla organisationer på grundval av en utilitaristisk nyttomaximering.22 

Ledningen utformade riktlinjer för genomförandet av andras arbete, till de som arbetade 

längst ut i organisationen vilka utförde organisationens görande. Taylors sätt att leda 

och vilja utveckla känner vi idag igen i den andan New public Management (NPM) för 

med sig. Taylors tankar verkar dock vara en allmänmänsklig struktur som kan finnas 

hos oss då vi vill leda och/eller utveckla. Taylor tänkte emellertid långsiktigt och hade 

förmodligen inte gillat den utveckling vi kan se idag.  

 

                                                
22 Berglund (2013) s 109 
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2.3 Instruktioner för praktiska moment 
 
Taylors sätt att vilja formalisera arbete kan kännas igen i följande exempel. En ny 

sjuksköterska efterfrågar instruktioner för att utföra en patientsäker handling.  

 

Den eller de personer som skriver regler och instruktioner för praktiska moment 

grundar sin skrivelse i tyst kunskap och den eller de personer som tolkar dessa 

utgår på motsvarande sätt från sina egna kunskaper.23  
 

Följande exempel är ett försök att beskriva hur dessa skrivna instruktioner kan falla ut i 

vardagen.  

 
Vi befinner oss i en intensivvårds sal på en neonatalavdelning. Den nya sjuksköterskan 

står med ryggen mot en kuvös för att dokumentera på övervakningslistan. I kuvösen 

ligger ett litet barn som är född efter 27 graviditetsveckor. Barnet får andningsunderstöd 

av en CPAP och hjärtrytm, andningsfrekvens, blodtryck och syremättnad i blodet 

övervakas av en monitor.  

I rummet ljuder plötsligt ett larm – syremättnaden i blodet sjunker på barnet. 

Hur tänker och agerar novisen? Direkt känner hon en viss stress. Vad är det som 

händer? Hon stänger av larmet, tittar på kurvan för att se om syremättnaden stiger eller 

fortsätter att sjunka. Den fortsätter att sjunka. Då tittar hon på barnets bröstkorg som rör 

sig. Ganska snart ställer hon sig frågan om hon ska höja syrgasen i CPAP:en? 

 

Den nya sjuksköterskan efterfrågar skrivna instruktioner på hur hon ska agera i dessa 

situationer eftersom hon känner sig osäker och upplever att personal agerar olika. Ur ett 

medicinskt perspektiv ser inledningen på checklistan ut enligt följande. 

 

1- Larm - låg syremättnad 

2- Tysta larmet – bedöm barnet 

3- Åtgärd: Syremättnad över 70 %, öka syrgastillförsel med… 

              Syremättnad under 70 % öka syrgastillförsel med… 

 

                                                
23 Berglund (2013) s 16 
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Kan experten här formulera sitt yrkeskunnande i tydliga regler så att novisen kommer 

fram till samma bedömning som experten? Är verkligheten så enkel, att vi kan följa en 

instruktion för att nå samma resultat som experten? I instruktionens punkt 2 står något 

jag nu fick upp ögonen för, bedöm barnet, vilket jag följer upp senare i texten.  

Hur tänker den sjuksköterska som är expert och arbetat på avdelningen i 20 år när hon 

ställs inför samma situation som jag beskrev inledningsvis. Jag ställde frågan till henne.  

 

Hon sträckte på sig, böjde huvudet bakåt som för att vidga strupen. Jag förstod att 

yrkeskunnande var så stort att hon med kroppen insåg att det var svårt att få ut det 

genom stämbanden. Efter en stund formulerade hon delar av sitt kunnande i ord som 

kom stötvis och lite osammanhängande.  

 

”Detta är signal på att något inte är bra. Hur har det just varit för barnet, ljud, ljus 

vårdhandling etc. Jag vänder mig mot barnet, ser hur CPAP:en sitter, hur barnet ligger, 

tonus, färg, finns misstanke på infektion. Har barnet haft en apné därav sänkt 

syremättnad eller har det kräkts. Jag gör en bedömning utifrån andning/cirkulation, 

nutrition, elimination. Tittar på vad barnet gör som leder till ett larm. Stänger av larmet 

och förklarar för föräldrarna som sitter hos barnet.” Sjuksköterskan behåller sitt lugn 

och därmed sin kreativa tanke. Hon litar till sitt omdöme och ser mångfalden i en 

komplex vårdsituation. 24 I detta fall kunde hon se att barnet hade tappat sin tonus, det 

var marmorerat och låg med armarna utsträckta. Sjuksköterskan vägledde föräldrarna 

som varsamt förde barnets händer till sin mun och höll om barnet tills de kände att det 

hade återfått sin balans, tonus och färg. Strax därefter steg syremättnaden i blodet. 

 

Är det inte omvårdnadsexpertens färdighetskunskap som novisen känner en saknad av 

för att kunna bedöma barnet?25 Den skrivna instruktionen kan hindra novisen från att 

utveckla sin färdighetskunskap om vi inte medvetandegör vikten av att utveckla den 

genom egen erfarenhet och reflektion. ”Vilket innebär ett intresse för hur ett omdöme 

kan tränas på ett annat sätt än ett formalogiskt tänkande.”26  

 

                                                
24 Berg (2005) s 19 skriver att: “Diderots förhållningssätt är att det som kännetecknar mästerskapet är att 
gå förbi det generella och abstrakta, att lita till sitt omdöme och se mångfalden i en komplex verklighet.”  
25 Berg (2005) s 17 Skriver att: ”I Dagboken skriver Gombrowicz att kunskap inte har till uppgift att stilla 
sinnet utan att ”försätta det i ett tillstånd av vibration och spänning”.” 
26 Berg (2005) s 138  
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Genom de två orden, bedöm barnet, visar det sig att novisen inte kan följa instruktionen, 

medan experten inte kommer att följa dem eftersom de begränsar henne i att använda 

hela sitt omdöme i en komplex vårdsituation. De som inte följer riktlinjerna bevarar och 

utvecklar sin praktiska visdom medan de som begränsar sig till dem inte utvecklar sin 

praktiska kunskap.  

 

Studier inom yrkeskunnande och teknologi pekar på att om strävan i att likrikta 

arbetssätt och innehåll i en verksamhet drivs långt, kan detta ha negativa konsekvenser 

för den långsiktiga kvalitén. De risker man talar om i samband med detta är att det sker 

någon form av förluster av yrkeskunnande.27 En alltför långt driven formalisering kan 

leda till en utspädning av yrkeskunnande till nästa generation. I sjukvården måste vi 

bygga upp ett yrkeskunnande utan de misstag som leder till ett ökat lidande för 

patienten. Ett misstag kan också leda till långvarig påfrestning, i väntan på utredning 

och eventuell dom, för den som begått det.  

 

Formalisering av kunskap i vården handlar många gånger om att skapa förutsättningar 

för att arbeta patientsäkert.  ”Vad som prövas i praktiskt arbete kan inte göras om, tiden 

är irreversibel.”28 För att komma förbi myten om den bristfälliga människan har 

patientsäkerhetsarbetet i vården inriktat sig på att fokusera mer på organisation istället 

för enskild handling då misstag sker i vården. Ändå slutar många ärenden med att vi 

talar om den mänskliga faktorn och att nya instruktioner utvecklas. Nya funderingar 

väcks kring skillnaden på eller likheten mellan den mänskliga faktorn och 

yrkeskunnandets styrka och skörhet. Något jag lämnar här att reflektera vidare på. 

Formalisering av kunskap och instruktioner innebär att skapa förutsättningar för att 

hantera det förutsedda. Explicita nedskrivna regler handlar om hur du ska hantera det 

kända och förväntade. Inom yrkeskunnandeforskningen ställs frågan: Hur förbereder vi 

oss på det oförutsedda?29 

 

 

 

 

 

                                                
27 Berglund (2013) s 16 
28 Bergendal (2010) s 63 
29 Berglund (2013) s 17 
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2.4 Teknikens påverkan på yrkeskunnande 
 

Att känna skillnader på lukter är kvalificerat,30 det är visserligen en icke visuell 

sinnesförnimmelse, men när vi lärt skillnaderna upplevs de lika självklara och direkta. 

Mina tankar vandrar vidare till mötet med expeditionens monitorcentral, som blir en 

audiovisuell upplevelse när larmet ljuder. Förmågan att förstå vad nästa steg är då 

larmet ljuder går lika snabbt för experten att förstå som att känna igen lukten av 

jordgubbar. Att se skillnaden på ett larm som signalerar ett medicinskt allvarligt 

tillstånd eller ett larm som signalerar att det är ett oroligt barn, den är så självklar och 

direkt för experten som agerar intuitivt och direkt. Novisen ser bara expertens agerande, 

hon känner aldrig doften av jordgubbarna. Hur kan novisen förstå vikten av att snabbt 

känna igen jordgubbsdoft då hon bara förstår det hon ser, att experten stänger av larmet.  

 

På avdelningens expedition finns monitorcentralen där vi kan läsa av barnens hjärtrytm, 

blodtryck, andningsfrekvens och blodets syremättnad. Jag fascineras över förmågan att 

förstå allvarlighetsgraden av larmens innebörd. Vi hör larmen och läser av kurvorna 

samtidigt som vi reflexmässigt gör en bedömning av larmet och agerar utefter 

allvarlighetsgraden. Många parametrar vägs in i omdömet då vi läser av monitorn. Här 

finns en kunskap som är svår att fullständigt artikulera i ord, men den känns i magen. 

Något jag på senare tid reflekterat över är att jag läser kurvan först, innan jag läser den 

siffra som tillhör kurvan och oftast kräver situationen att jag går in till barnet innan jag 

hinner läsa siffran. Hos barnet känns jordgubbsdoften mer och det är där jag en gång 

lärt känna doften. Jag lärde känna jordgubbsdoften innan expeditionen hade en 

monitorcentral, därmed lärs jordgubbsdoft att kännas igen på ett annat sätt idag. Eller 

lärs den kännas igen?   

 

En helg för många år sedan stod jag vid monitorcentralen på avdelningens expedition, 

av någon anledning såg jag den avvikande EKG-kurvan innan monitorn gav ifrån sig 

sitt larm, jag kände inte igen det jag såg. Denna ögonblickliga känsla som ofta består av 

tiondelar av en sekund men kan i efterhand kännas för evigt. Jag minns tanken om att 

det måste vara någon störning, men barnet var allvarligt sjukt och rörde sig inte mycket. 

Jag agerade direkt, detta var en signal på att barnets tillstånd hade blivit än mer kritiskt. 

När jag såg samma bild på monitorn några år senare, fick jag direkt en isande känsla i 

                                                
30 Allan Janik i Tillberg (2002) s 274 
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hela kroppen. Kroppens minne gjorde sig påmint.  Åter såg jag samma signal på att ett 

litet barns hjärtmuskel börjar bli trött.  

 

Första gången jag såg bilden på monitorn kände jag inte igen den, men agerade direkt 

utefter att barnets tillstånd var mycket kritiskt. ”När vi är bra på något hoppar vi över 

led som det tar ganska lång tid att komma till annars.”31 

 

 

2.4.1 Tänka själv för att förstå 
 
 
Att hoppa över led i vårt intuitiva handlande, att vara bra på något kräver att vi på djupet 

förstår. Horace Engdals exempel om ”Att lära sig dansa är nästan helt och hållet en 

fråga om att upprepa steg, som läraren först utfört, tills de blir en andra natur”32 är 

talande. Sjuksköterskans handledande roll är som danslärarens, det finns en tradition 

bland omvårdnadspersonal att gå bredvid under sin introduktion. Att bara följa 

dansstegen i situationen med monitorns larm kan bli förödande, det leder till en falsk 

säkerhet. Även om novisen lär sig att utföra handlingar, ett hantverkskunnande, då hon 

går bredvid leder inte denna erfarenhet automatiskt till klok och ansvarsfull handling i 

framtiden. Tid för och stöd i reflektion över svårigheter i arbetet är en förutsättning för 

att utveckla praktisk visdom.33 Hur lär vi känna igen doften av jordgubbar samtidigt 

som EKG-kurvan läses på monitorn?  

 

Aristoteles hade uppfattningen att praktisk visdom måste läras in av varje människa på 

hennes eget sätt. Han delade upp kunskap i bl. a praktisk kunskap (phronesis), 

hantverksmässig kunskap (techné) och vetenskaplig kunskap (epistemé). Han delade 

också upp mänskligt kunnande och görande i fler delar, eller dygder som de benämns i 

Den Nichomachiska Etiken. 34 Kjell S. Johannessen har utvecklat detta till 

färdighetskunskap som vi utvecklar genom att utöva yrket, förtrogenhetskunskap som 

utvecklas genom erfarenhetsutbyte med arbetskamrater, samt påståendekunskap som vi 

kan läsa oss till. På grundval av dessa olika dimensioner av yrkeskunskap har vi 

                                                
31 Göranzon (2001) s 68 
32 Allan Janik i Tillberg (2002) s 278 
33 Ingela Josefsson i Mc Guirck och Methi (2015) s 35 
34 Kjell S Johannessen i Tillberg (2002) s 258 
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möjlighet att utveckla goda omdömen, vad Aristoteles kallar synesis. Av dessa är 

samtliga förutom epistemé erfarenhetsgrundade.  

 

”Expertis är tyst kunskap.”35 Experten är i första hand en duktig problemlösare och inte 

expert på att pedagogiskt berätta och lära andra. Genom att gå bredvid kan 

förtrogenhetskunskap läras, vilken inte i exakt bemärkelse överförs, varje människa lär 

på sitt eget sätt. På så sätt blir det en ny kunskap till de som utvecklar den utifrån sina 

förutsättningar. Det verkar likväl som att tidsandan och långsiktiga kulturförändringar 

kan hämma vårt lärande på vår väg till expertis. De omgivande sammanhangen och då i 

synnerhet vår tids strävan mot ökad effektivitet och formalisering kan hämma 

utveckling av yrkeskunnande. Utrymme för reflektion i en öppen dialog där misstag kan 

diskuteras utan känslan av att det egna misstaget lyfts vidare ur organisationen är en 

förutsättning för utveckling av yrkeskunnande. Dialogen avtar när man bestämt vad 

misstaget är och hur man går vidare. Man förleds att tro att praktik är något precist 

snarare än ungefärligt, där man följer instruktioner istället för att ta ansvar för sina egna 

handlingar, omdömen och sitt eget lärande.  

 

Jag har följt med experten in på rummet när monitorn larmat. Experten tittar alltid först 

på barnet, direkt agerar hon utifrån sin egen bedömning av barnet, hon har en väl 

utvecklad blick för barnet. Experten litar mer på sitt eget omdöme än på en monitor. 

Hon använder monitorn bara som ett larm, att förstå gör hon med blicken på barnet. 

Experten har en bred blick och en helhetssyn för barnet vilket teknologin inte har. Detta 

omdöme blir svårare att utveckla om vi väljer att fokusera på teknik och inte väljer att 

träna blicken på barnet.36  

 

När novisen upprepar expertens sätt att stänga av larmet, utan att känna jordgubbsdoft, 

utsätts barnet för fara. Att stänga av larmet är en hantverksmässig kunskap som kan 

läras utan reflektion lika hantverksmässigt som att bara läsa siffran. Att förstå larmets 

allvarlighetsgrad kräver praktisk visdom och ett omdöme som utvecklats genom år av 

erfarenhet med reflektion. För att lära och förstå larmets allvarlighetsgrad krävs en 

annan erfarenhet än den vid monitorn. Vi behöver framförallt vara nära barnet, träna 

                                                
35 Allan Janik i Tillberg (2002) s 282 
36 Carl-Axel Hageskog citerar RF (2001) i Göranzon och Mouwitz (2011) att ”Det tar ofta mer än 10 000 
timmar att nå upp till hög nationell nivå inom sitt område” något som kan jämföras med den tiden det tar 
att utveckla en experts blick för det lilla barnet, med träning nära barn och familj. Du blir inte 
fotbollsspelare genom att spela FIFA på datorn.  



  
 

16 

blicken på barnet, reflektera med erfarna för att utveckla vårt omdöme i att tolka och 

handla utifrån barnets signaler. Den handledande sjuksköterskan måste ge exempel och 

hjälpa novisen att reflektera över sina handlingar, men också att reflektera över vad 

blicken ser. Du måste ha känt doften av jordgubbar för att känna igen den.  
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3 Ett yrkeskunnande befästs 
 
 
3.1 Konsten att vara vänlig 
 
Miroslav Holubs essä ”Om vänlighet,”37 kom upp för mig när jag funderade kring hur 

ett lärande kan uppmuntras av den som vet. Jag satt i skrivandets stund på verandan, en 

bit bort skymtade Saxemaraviken. Den vik jag en gång ägnade somrarna åt att ro på i 

morfars eka. Jag känner fortfarande årtagen i min kropp, särskilt den där lilla sista 

snärten som ska till för att få upp farten och för att överhuvudtaget komma framåt när 

sjön går hög. Min morfar var den snällaste människa jag träffade som barn, han har 

uppmuntrat mig i mycket, alltifrån att ro på somrarna till att vintertid träna mig i 

huvudräkning då vi spelade kort. Matematik blev senare mitt roligaste ämne i skolan. På 

neonatalavdelningen träffade jag den läkare som har samma vänliga personlighet som 

min morfar hade, denna vänlighet i mötet som får andra att våga och vilja utveckla sitt 

yrkeskunnande.  

 

Min morfar lärde mig att ro genom att låta mig låna hans båt. Morfars vakande öga i att 

förstå när han skulle ge mig ett tips för att jag skulle komma vidare i min teknik utan att 

tröttna. Han bara visste när det var dags för nästa steg. ”Stryk med vänster åra och ro 

med den andre så finner båten vägen mellan stenarna” sa han där han satt i skuggan av 

en ek på en ö. Jag rodde själv medan han skapade förutsättningar till att jag skulle 

komma vidare och lyckas i det stora hela. Han sådde ett frö i mig, gav det näring och i 

mig växte denna livslånga kunskap i att ro, vilket inneburit en trygghet då jag varit på 

havet. 

Så kom dagen när morfars fiskarkompis inte kunde följa med ut klockan fem på 

morgonen för att ta upp fiskenäten. Sju år gammal satt jag vid årorna medan morfar 

plockade upp näten. Nu var vi en bit ut på havet och vågorna gick högre, den lilla sista 

knycken var viktig för att kunna styra mot vågornas kraft. Trots att nätet ibland 

hamnade under båten fortsatte han lika lugnt och säkert att säga, ”ro nu bara med höger 

åra tills du fått båten att gå längs med nätet igen.” Detta vänliga och närvarande lugn 

som förmedlar en tillit till tron på människan måste vara en av de bättre vägarna att få 

andra människor att finna sin egen väg till ett yrkeskunnande.  

                                                
37 Miroslav Holub i Dialoger nr 37/1996 s 15 
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Jag ser att den vänliga läkaren har lärt mig på samma sätt genom att ta sig tid, varit både 

fysiskt och andligt närvarande för att veta när han ska vägleda genom en svårare 

vårdhandling, utan att ta över. Hade min morfar irriterat tagit årorna ifrån mig och visat 

hur jag skulle göra, hade det inte varit lika roligt att ro och då hade jag inte ägnat alla 

dessa timmar i den glittrande viken. Det är inte självständigheten jag måste öva. Jag 

övar självständighet genom att underordna mig.38 Jag måste underordna mig tekniken i 

att ro för att kunna möta vågor. 

 

När allt kommer omkring har det viktigaste i livet, som ödets lotter nu har fallit, 

inte blivit att ge rätt svar i just rätt ögonblick jag tillfrågas… utan att känna en varm 

och stark hand ge mig en knuff – bara en liten lätt – som hjälpt till att klara mig ur 

något mörkt hörn dit jag har manövrerat mig in.39 

 

Yrkeskunnande måste läras även utan dessa unika och snälla människor, men de kan 

vara en förebild för många av oss som agerar handledare.  

 

 

 

3.2  Vägen till yrkeskunskap i ett introduktionssamtal 

 
Nedan har jag använt delar av ett introduktionssamtal för att reflektera runt vägen till 

praktiskt kunnande och yrkeskunskap. Jag har också velat gestalta hur det yttrar sig i ett 

arbetslag där personal befinner sig i olika stadier av sin kunskapstrappa från novis till 

expert.40  

 

Mentorn: Hej, kom in och sätt dig… Hur har du det? 

 

Jag: Jag har det bra. 

 

M: Är det säkert? Det kan kännas lite motigt efter ett par månader.  

 

                                                
38 Maria Hammaren i Tillberg (2002) s 55 
39 Holub Miroslav i Dialoger 37/1996 s 15 
40 Benner (1993) har använt sig av Dreyfusmodellen vilken är inriktad mot förvärvande av färdigheter i 
situationer. I den beskrivs hur utveckling sker utifrån fem stadier, novis, avancerad nybörjare, kompetent, 
skicklig och expert. 
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J: Jo, jag känner mig kanske lite splittrad och otillräcklig, det är svårt att veta vad som 

krävs av mig och vad jag ska fokusera för att komma vidare i min yrkesroll. 

  

M: Vad fokuserar du på för tillfället? 

 

J: Jag har läst det som tillhör grund-nivån och har börjat läsa lite i skall-nivån i 

Befattningsutvecklingen.41  Trots att jag läst mycket litteratur får jag det inte ut ur mina 

händer. På ett sätt uppfattar jag att personal arbetar olika då jag får varierande svar 

på samma fråga, beroende av vem jag frågar. Ändå blir resultaten ganska lika gentemot 

barn och familj, jag får inte ihop det.42  

 

M: Kan du ge ett exempel?43 

 

J: Under ett arbetspass ansvarade jag för en liten gosse som var född efter 34 

graviditetsveckor och var nu 4 dagar gammal. Mammans mjölk hade precis kommit 

igång, gossen ammade fint men givetvis orkade han inte amma hela den mängd han 

behövde. Jag lyssnade mycket till barnsköterskan eftersom jag tyckte detta var svårt. Vi 

kom fram till att mamman skulle ge gossen mellan 5 ml till 20 ml mat i sonden efter 

amningen, beroende på hur hon bedömde att han ammat. Matsituationerna fungerade 

bra under vårt arbetspass, det var värdefullt att se hur fokuserad mamman blev på 

barnet under amningen. På eftermiddagen rapporterade jag över till kvällspersonalen. 

Då möttes jag av en irritation över att vi inte exakt visste hur mycket barnet hade fått i 

sig. Sköterskan som tog över följde de PM och checklistor som finns, jag upplevde mig 

inte varit noggrann i min handling.  

 

Novisen saknar erfarenhet av de situationer hon möter, att ha nedskrivna riktlinjer kan 

underlätta och vara en förutsättning för att arbeta självständigt. Med erfarenhet blir hon 

                                                
41 Den Befattningsutveckling jag arbetat utifrån sedan 2003 kallas Olivia – Organisatoriskt Lärande i Inre 
Vårdarbete-. Nivåerna delas in i grund-, skall 1-, skall 2-, bör- och vill/få nivå, de nivåerna är inte 
likställda med Dreyfusmodellen men har vissa delar gemensamt.  
42 Hubert och Stuart Dreyfus i Nielsen och Kvale (2000) s 67 skriver att: ”Så snart man tillägnat sig en 
färdighet krävs det inte någon medveten eller omedveten regelefterlevnad för att handla, lika lite som det 
krävs att man har en representation av sitt mål i tankarna. Kroppen reagerar helt enkelt på situationens 
krav.”  
43 Göranzon (2001) s 29 skriver att: ”När man efter en lång rad kombinerade tecken ber om ett exempel 
kräver ni av den som talar ingenting annat än att ge kropp, form, verklighet och föreställning åt den följd 
av ljud som han avgivit, genom att koppla dem till upplevda förnimmelser.”  



  
 

20 

kompetent och mer känslomässigt engagerad i sina arbetsuppgifter, då är det svårt att gå 

tillbaka och ”anlägga nybörjarens objektiva, regelefterlevande förhållningssätt.”44 

I handlingen märks hur den enskildes praktiska visdom byggts upp med erfarenhet i den 

verksamhet och praxis man befinner sig i. Inger Danielsen menar att teori och praktik 

smälter samman till en handlingsförmåga, som kommer till uttryck i görandets konkreta 

situationer.45 

 

M: Genom att resonera med din barnsköterska om matmängder i vårdsituationen, iaktta 

situationen och följa upp resultatet av ert beslut får du en kunskap som kan vara svår 

att sätta ord på.46 

 

J: Jag kände mig kritiserad över vår planering. Det finns riktlinjer på hur jag skulle 

förhålla mig till mat mängder, men barnsköterskan följde inte den, hon gjorde bara 

något godtyckligt. 

 

M: Så kan det kanske uppfattas, men jag håller inte med. Barnsköterskans erfarenhet av 

vägledning vid matsituationer är större än checklistans. Det är svårt att se när hon 

bäddar in den i ett helhetsperspektiv. Barnsköterskan såg helheten i mammans behov, 

barnet och dess medicinska tillstånd, utifrån det vägledde hon både dig och mamman.47 

Det går inte att formalisera i en checklista. 

 

J: Varför fick jag då kritik av sjuksköterskan jag rapporterade till? 

 

M: På avdelningen har vi personal som arbetat olika länge, vi befinner oss i olika 

stadier av yrkeskunnande, vilket påverkar våra handlingar. Under de första åren har vi 

mer stöd av riktlinjer och checklistor, då vill vi gärna hålla oss till dem för att arbeta 

både självständigt och patientsäkert.  

 

J: Vad menar du med stadie? Var befinner jag mig i och hon som kritiserade mitt 

handlande? 
                                                
44 Hubert och Stuart Dreyfus i Mästerskap (2000) s 71 
45 Danielsen (2013) sid 14 
46 Göranzon (2001) s 163 skriver att: ”Vår kunskap inom ett yrke består av tre delar: den vi får genom att 
själva utöva yrket (färdighetskunskaper), den vi får genom erfarenhetsutbyte med kollegor 
(förtrogenhetskunskap) och slutligen den vi kan läsa oss till (påståendekunskap)” 
47 Berg (2005) s 19 skriver att: ”Diderots förhållningssätt är att det som kännetecknar mästerskapet är att 
gå förbi det generella och abstrakta, att lita till sitt omdöme och se mångfalden i en komplex verklighet.”  
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M: Wittgenstein använde sig av en stads arkitektur som metafor när han beskrev 

filosofiska svårigheter som uppstår i matematiken. Jag följer hans metafor för att 

beskriva yrkeskunnandets utveckling hos oss med stöd av Befattningsutvecklingens 

benämningar, därför kallar jag staden Oliviastaden. 

Vi kommer direkt in på huvudgatan, Grundgatan heter den. Här orienterar du dig bland 

kollegor och tränar enklare rutiner. Här finns riktlinjer, checklistor och 

handlingsplaner som underlättar för dig vid självständigt arbete.48  

Kvarteren som ligger närmast huvudgatan kallas, Skall 1, här är husen låga och 

gatorna är raka. Genom handledning, checklistor och handlingsplaner kan du 

självständigt utföra enklare arbetsuppgifter, för att succesivt utveckla din 

färdighetskunskap.49  Eftersom husen är låga kan du se över dem. Du ser vad som 

händer på andra gator, för att också utveckla din förtrogenhetskunskap. En 

barnsköterska berättade för mig en gång: ”Att ge amningsstöd tyckte jag var svårt i 

början. Jag brukade göra mig ärenden in på salarna bara för att lyssna och se hur de 

vana barnsköterskorna gjorde, när de stöttade vid amningssituationer.”  

 

J: Jo, det har min handledare redan tipsat mig om. Jag tycker det är bra att alltid 

arbeta med erfaren personal och att vi arbetar så nära varandra. Personalen är van att 

berätta för föräldrarna hur och varför de gör vissa vårdhandlingar, då lär jag mig med. 

Fast en del har svårare att berätta samtidigt som de arbetar. Då försöker jag följa 

deras handling själv för att fråga och reflektera tillsammans med dem efteråt.  

 

M: Kan du ge ett exempel på en situation där du reflekterat vid en gemensam 

vårdhandling. 

 

J: Förra veckan arbetade jag på natten. Då vårdade vi ett litet prematurfött barn i kuvös 

som fick andningshjälp av respiratorn. Eftersom föräldrarna sov hjälptes jag och en 

van sjuksköterska åt att vårda flickan. Innan vi påbörjade en omvårdnadshandling gick 

sköterskan igenom vad vi skulle göra och varför vi gjorde det.  

 

                                                
48 Hubert och Stuart Dreyfus i Nielsen och Kvale (2000) s 78 skriver att: ”Fokusering på regler för 
lämpligt handlande betyder att den nödvändiga erfarenheten inom färdighetsområdet uppnås fortare.” 
49 Göranzon (2001) s 52 skriver att: “Det tar år att tillägna sig den tysta kunskapen inom en verksamhet. 
Anledningen är att de regler man tillägnar sig har en konstruktiv relation till själva handlingen.” 
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M: Kan du beskriva vad du upplevde under vårdhandlingen. 

 

J: Jag upplevde att situationen var lugn, vi pratade med dämpade röster. Sjuksköterskan 

sa plötsligt till att barnet behövde pausa. Jag frågade varför och vad hon såg hos 

barnet? Då berättade hon att barnet hade sträckt upp en hand, visade handflatan och 

spretade med sina små fingrar, strax därefter tappade hon tonus och blev blek. Vi höll 

om barnet och inväntade att hon återhämtat sig innan vi fortsatte med att byta blöjan. 

Jag blev väldigt observant på att försöka se barnets signaler för att veta när vi skulle 

pausa, kanske att jag kunde ana något tecken till sist. 50 Jag förstår att jag befinner mig 

i kvarteren med de låga husen för att själv få stöd i mina vårdhandlingar men också 

lära mig av andras.  

 

M: Ingenting är självklart och många faktorer kan påverka men troligen börjar du 

känna dig lite tryggare i din roll om några månader, vissa dagar flyter arbetet och du 

har huvudet ovanför vattenytan, andra dagar kan kännas tyngre. När du efter något år 

eller två upptäcker att du är i kvarteret skall 2 är husen högre, en liten oro kan smyga 

sig in i maggropen, du ser inte vad som finns om hörnet.  Ansvaret ökar och du börjar 

kunna hantera det oförutsedda. Till exempel när du går på ett larm vet du inte vad som 

kommer att möta dig och vad som krävs av dig i just den situationen förrän du är där.  

 

En del blir kvar i dessa kvarter men tanken är att komma vidare ut ur staden och in i 

vildmarksterrängen. Utan reflektion finns risk att bli kvar i de kompetenta kvarteren. 

Josefsson menar att praktisk erfarenhet inte automatiskt leder till ansvarsfulla 

handlingar. Orsaken till att en del inte kommer vidare kan vara många, t ex olika 

gällande kunskapsuppfattningar, avsaknad av intresse för arbetet. Men i de flesta fallen 

handlar det om avsaknad av tid och forum för reflektion, vilken är en förutsättning för 

att lära av erfarenhet.51 I Håkan Lennerstad essä ”Wittgensteins stad” beskriver han kort 

vildmarksterrängen som ”ett fält med skogsdungar och stigar kors och tvärs”.52 Här 

väljer du egna stigar men du har stadskartan i huvudet (eller i kroppen) och behöver inte 

gå in i kvarteren vid ställningstagande i vårdhandlingar. I vildmarksterrängen känner du 
                                                
50 Göranzon (2001) s 14 skriver att: ”Att skolas in i en praxis är grunden för all kommunikation. 
Inskolningen är nödvändigt kopplad till användning av regler som inte i första hand kan artikuleras 
verbalspråkigt, utan ligger inbyggda i handlingen. Det betyder att traderingen sker i en språklig 
gemenskap. Traderingen sker i en växelverkan mellan språk och handling, där språk också är alla de 
meningsfulla gester, mimiska uttryck och reaktioner som åtföljer mänskligt liv.” 
51 Ingela Josefsson i McGuirck och Methi (2014) s 35 
52 Göranzon och Mouwitz (2003 rev 2011) s 51 
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alla gators innehåll samtidigt, som ett paraplyperspektiv, och gör därför en annan 

bedömning än den som står på gatan, såsom gatan med checklistan för matmängder till 

ett barn som är fött i v 34 och är 4 dagar gammalt.53  När du har tillägnat dig 

baskunskaperna i yrket är det svårare att formalisera en gemensam väg för 

kunskapsutveckling.54 

 

Fyra år senare.  

J: Varje nytt arbetspass är fortfarande en utmaning, och var dag ger mig nya 

erfarenheter. Jag känner mig bekväm i skall 2 kvarteren nu. Jag känner igen mig i 

dikten som följer… 

 
Jag vet inte hur man gör när man är bra. Vet bara att plötsligt är man det, plötsligt 

och oförklarligt, plötsligt går man i luften, plötsligt fungerar allt. Plötsligt är den där 

– närvaron, koncentrationen, det enda jag vet är att det inte går utan koncentration. 

Och att det som blir kvar av all ansträngning, all prestationsskräck, all tyngd, måste 

se lätt ut. Enkelt. Självklart. 

 

Bodil Malmsten ur ”Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån” 

 

 

 

 

  

                                                
53 Göranzon (2001) s 27 skriver att: ”Det är nog så att det som är snabbast att lära in är det som är 
strukturerat, men också det som man lätt glömmer. Det som sitter kvar även efter en längre tid är det 
ostrukturerade.”  
54 Göranzon (2001) s 15 
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3.3 Yrkeskunnande visar sig i svåra situationer 
 

 
I ”Skådespelaren och hans roll” lyfter Diderot fram en väg till praktisk visdom. Det är 

inte i den första impulsen som praktisk visdom visar sig. Den praktisk vise är en 

iakttagare som lugnt och behärskande fyller sitt ”förråd av iakttagelser” och säkrare 

framgång än de som kastar ur sig något som hugskott. ”Reflexionsförmågan måste tygla 

entusiasmens berusning”.55 Diderot menar att de framgångsrika ofta är betraktare av vad 

som händer runt dem ur ett fysiskt och moraliskt perspektiv. Praktisk visdom visar sig 

först i agerandet vid svåra dilemman och kritiska situationer. Vad är det för sträng i 

spindelväven som slår till när plötsligt och utan tanke en riktning väljs i sitt handlande?  

Exemplet gestaltar något som belyser patientsäkerhet såväl som yrkeskunnandets styrka 

och skörhet. Den praktiske vise ”träffar rätt” men hur går bara att kommunicera 

indirekt.
56

 

Jag upplever mig som en kugge i något större sammanhang när jag som 

nyutbildad sjuksköterska går med raska steg genom de långa korridorerna i 

källaren på Regionsjukhuset i Tromsö. Min vita rock ger mig styrka, jag har 

min yrkesroll som svensk novis  sjuksköterska, fast jag ser inte mig själv 

som novis, med rak rygg och högt huvud. När jag kommer upp på min nya 

arbetsplats, kirurgavdelning 3, känner jag försiktigt in stämningen, 

arbetskultur och förväntningar. Lyssnar till rapporten, språket och alla dessa 

dialekter som tar kraft att förstå. Sjuksköterskans roll är något annorlunda i 

Norge, här arbetar vi fler sjuksköterskor och därmed färre undersköterskor 

på avdelningen än i Sverige, sjuksköterskan arbetar närmare patienten och 

har större fokus på omvårdnad. Jag känner mig dock kunnig och nöjd med 

min utbildning. Vi svenska sjuksköterskor har ett gott rykte om oss här. Vi 

är tekniska och kommer snabbt in i jobbet, men har inte samma akademiska 

utbildning i vårdvetenskap som de norska nyutbildade sjuksköterskorna 

har.57 

 

                                                
55 Denis Diderot (1963) s 21 
56 Allan Janik i Tillberg (2002) s 279 

57 Så var mina tankar då. Idag ser jag mer att jag arbetat som vårdbiträde, undersköterska och skötare 
innan jag började på sjuksköterskeutbildningen. Jag hade arbetslivserfarenhet att relatera till. Vid denna 
tidpunkt krävdes det i Sverige att man var undersköterska med arbetslivserfarenhet för att komma in på 
sjuksköterskeprogrammet.  
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När jag arbetat på avdelningen ett par veckor kom den första krisen. J ag 

visste inte riktigt vad som krävdes av mig, jag började få svårt att förstå 

språket, en läkare skrattade och skojade om mitt språk, var det med mig 

eller var det åt mig? Jag kände en oro över att svara i telefonen, ”Vad händer 

om jag får en telefonordination jag inte förstår? Varför skulle jag dra så 

långt norr ut?” tänkte jag. Dialekter och språk blev svårare att förstå för var 

dag.  

Så kom meningen som fick känslan att vända då sjuksköterskan Bente sa; 

”Åsa, vad bra det går att arbeta med dig, det känns som du arbetat här 

länge.”  Jag förstod att jag var på rätt väg, att jag var tillräcklig och blev 

bekräftad i min yrkesroll.58 Anledningen till att jag minns denna händelse så 

väl är att samtidigt försvann språksvårigheten.  

 

Många år senare stod jag tillsammans med en läkare och en annan 

sjuksköterska i en vårdsituation där vi skulle extubera59 ett barn på en 

neonatalavdelning. Barnet var litet, låg i kuvös och hade vårdats med hjälp 

av respiratorn några dygn.  Röntgen visade att lungorna nu var fina och 

barnet andades en hel del själv i respiratorn. Läkaren sög bort sekret i och 

runt tuben innan han försiktigt drog ut den. Med blicken på barnet såg vi hur 

han drog efter andan, något hände, i barnets ögon kunde vi tolka panik. Det 

var stopp, luften kom inte ned när han försökte dra in luft, en slempropp 

måste ha satt sig i andningsvägen. Vi sög upp sekretet och när 

andningshindret äntligen försvann var barnet alltför trött för att orka andas 

tillräckligt. Läkaren måste reintubera,60 vilket kan vara svårt då 

andningsvägarna ofta svullnat och sekret bildats till följd av respiratorvård. 

Läkaren gjorde ett par intuberingsförsök men tuben kom inte på plats i 

luftstrupen, vi fick allt svårare att ventilera barnet mellan 

intuberingsförsöken. I ögonvrån registrerade jag hur spänd och stressad 

läkaren började bli. Föräldrarna satt förväntansfulla utanför salen och 

väntade. Under senaste dygnet hade de vågat bli lite mer hoppfulla i takt 

med att barnet stabiliserat sig.  

                                                
58 Idéprotokoll från dialogseminarier hösten 2013 ”De tre första stegen i Dreyfus modellen gynnas av 
beröm och återkopplingar.” 
59Ta bort den tub som barnet haft i luftstrupen och som varit kopplad till en respirator. 
60 Lägga in en ny tub i luftstrupen 
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När läkaren sa ”Nej det här går inte, vi förlorar honom”, kom Bentes ord till 

mig och jag svarar honom på volley, ”Nej det gör vi inte, det här går bra, du 

är bra på att intubera, detta är du jättebra på och du har klarat så många 

svåra situationer tidigare”. Den andra sjuksköterskan intygade läkaren om 

hans kompetens på samma sätt. Läkaren tar ett andetag, axlarna sjunker, han 

slappnar av något och fokuserar. Vid nästa intuberingsförsök fick han tuben 

på plats och gossen kunde åter få hjälp av respiratorn.  

 

När någons liv hänger på en skör tråd och någons insats blir avgörande som i detta 

exempel kan pressen bli stor, att fastna i en negativ tanke blir förödande. Sven Åberg 

har i sin avhandling ”Spelrum” fördjupat sig i musiklärarens yrkeskunnande. Han menar 

att för en sångelev kan tekniken låsa sig om man väljer att gå för direkt på problemet. 

Ger t ex sångläraren rådet att inte spänna käken, så fokuserar eleven på den spända 

käken och risken är att eleven spänner käken än mer. Problembilden förstärks och fokus 

läggs på den inre bilden som blir spänd käke. Med erfarenhet lär sig musikläraren att 

inte gå direkt på utan kringgår rörelsen. Undervisningen handlar många gånger om att 

tillsammans titta på inre bilder för att kunna förändra sångtekniken. 61   

I exemplet hade läkaren plötsligt fokus på att han inte fick tuben rätt, jag såg hur han 

fokuserade med hela kroppen. Han skapade sig en inre bild av att inte få dit tuben och 

vart det skulle leda till. Min kollega och jag gick intuitivt förbi orsaken till att läkaren 

plötsligt tappade sitt hantverkskunnande. Vi handlade intuitivt och hjälptes åt i att stötta 

läkaren för att han skulle finna en annan inre bild som vi visste fanns.  

Något som jag nu ser blev avgörande i denna situation är när läkare säger; ”Nej det här 

går inte, vi förlorar honom.” Verbalt gläntar han då på dörren till sin inre bild och vi 

fann en ingång till att agera. Vårt agerande var helt intuitivt och svaret kom, lika direkt 

som en reflex, när tillfället infann sig. Denna intuitiva handling var som att sätta handen 

på en het platta. Du hinner dra undan handen innan hjärnan har registrerat smärtan, 

vilket är en medfödd reflex. Intuition byggs upp av erfarenhet och reflektion. Både 

intuition och reflex sitter i kroppen, hjärnans tanke behöver inte involveras.  

 

 

 

                                                
61 Åberg Spelrum (2002) s 26 
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3.3.1 Teamarbete i vården 
 
Teamarbete i vården är svårt att förutse eftersom; ”I teamarbete är inte summan av 

delarna helheten. Helheten går inte att kontrollera, utan uppstår i interaktioner och 

relationer mellan människor.”62 Yrkeskunnande handlar om att kunna hantera det 

oförutsedda och som i föregående exempel handlar det ofta om människokännedom. 

Wittgenstein ställde sig frågan om människokännedom kan läras. Visst kan man 

utveckla den, men inte genom någon kurs utan genom erfarenhet och med någon som 

emellanåt ger en vänlig knuff i rätt riktning. Som min morfar gjorde då nätet kom under 

båten. De regler som finns i människokännedom bildar inget system och det är bara den 

erfarne som kan använda dem rätt.63 

Jag minns känslan i kroppen när jag fick båten vid sidan om fiskenätet igen. Min morfar 

kunde inte exakt instruera mig, vågorna är som teamet, helheten av dess kraft går inte 

att kontrollera, känslan bara infinner sig och båten styrs. Morfar gav mig sin tillit vilket 

gav mig kraft i roddteknik. För att kunna styra båten behöver man slappna av, känna in 

vågornas kraft för att effektfullt kunna möta dem och samtidigt hålla riktning. Tilliten i 

ett teamarbete påverkar yrkeskunnandets styrka och skörhet och som i denna händelse 

kan det rädda liv.  

 

 

3.3.2 Teamets handlingsgemenskap 
 
”Det väsentliga i yrkeskunnandet är något som i första hand tillhör yrkeskulturen.”64 

Teamarbetets resultat bygger på hur gemensam kunskap byggts upp i en praxis genom 

åren, tillit och förtroende är viktiga ingredienser. Det finns ett allmänmänskligt inslag i 

exemplets teamarbete, när någon anar var en annan person befinner sig behöver den 

bara glänta lite på dörren till sitt inre och den som då ser måste ha erfarenhet för att 

förstå och handla.  

 

Under mitt skrivande återkommer jag gärna till vikten av att ha tillgång till sitt 

kunnande. Vi kan inte bedriva en patientsäker vård utan yrkeskunnande. Bergendal 

menar att praktisk kunskap är situationsbunden och att det är en moralisk kunskap. 

Tanke och handling flätas över tid samman i praktiska verksamheter. I teamarbetet är 

                                                
62 Johan Bergström. Från en föreläsning om patientsäkerhet i Växjö hösten 2014 
63 Bergendal (2010) s 35 
64 Göranzon (2009) s 7 
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det handlingen som flätar samman snarare än sakkunskapen. Vad som prövas i praktiskt 

arbete kan inte göras om, tiden är irreversibel.65 I akutsituationer har vi bara ett tillfälle 

att gemensamt gör vårt bästa och ändå kan sjukvården bortse vikten av att teamet är 

sammanflätat i handling, att teamet har utvecklat en handlingsgemenskap. Hyrpersonal 

finns även i högintensiva verksamheter som neonatalvård och jag reservera mig mot 

denna utveckling i vår tidsanda.  

 Efter några erfarenheter med hyrläkare i min verksamhet som bara bekräftade mina 

farhågor, om att anlita bemanningsföretag, dyker det upp en nyligen pensionerad 

neonatolog. Vid första mötet upplever jag läkaren som social och intresserad av alla 

som arbetar i det vårdnära arbetet. Han befinner sig i närheten av 

omvårdnadspersonalen hela dagarna, lyssnar, intresserar sig och är med i samtalen. Han 

ägnar de lite lugnare stunderna åt samtal med bäring på yrkeskunnande. Vi är inte alltid 

överens om våra arbetssätt, med dem tål att reflekteras över utifrån olika erfarenheter 

och åsikter. Visst kan det haka sig något i akutsituationer, men inte så att 

patientsäkerheten äventyras.  Efter dessa veckor hade hela arbetsgruppen fått ny 

kunskap och något nytt att reflektera över.  

Denna erfarenhet av hyrpersonal i det yttersta mötet har lett in mig i nya erfarenheter 

och reflekterande tankebanor. Det finns vägar att snabbare fläta samman tankar och 

handling i ett team som verkar hålla skapligt. Vi kan också arbeta år vid sidan av 

varandra utan att sammanflätas. Det handlar också om kvalitén i handling och samtal 

inte om kvantitet. 

 

 

 

  

                                                
65 Bergendal (2010) s 61-69 



  
 

29 

 

4 Möte med vardagens oförutsedda händelser 
 
 
Berättelsen som följer är ett fragment ur ett kvällspass, ett fragment av praktisk 

kunskap, i berättelsen ser jag själv en del av mitt yrkeskunnande. I händelsen är det upp 

till läsaren att se den så viktiga praktiska klokheten, att se de val och ställningstaganden 

ett yrkeskunnande förmår. Under dialogseminarium har det många gånger varit större 

respons på akutsituationer som handlar om liv och död som lyfts fram för att få en 

förståelse av mitt yrkeskunnande. Reflektionerna har varit märkbara runt de 

berättelserna och så är det i verksamheten också. Mina egna reflektioner är inte alltid 

där. Intensivvård handlar om att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Jo, när det kör ihop sig 

och något inte går som förväntat, det är då yrkeskunnandet visar sig i valet av handling 

och om jag kan värdera vilken handling som är mest lämpad för tillfället för att rädda 

liv.  

Mötet med föräldrar har alltid varit viktigt för mig, men jag har alltid tyckt att det varit 

det svåraste att värdera vilken handling som är lämplig i situationen. Mötet med 

människor i kris kräver en närvaro och framförallt mod att våga möta, se och vägleda 

framåt utan att fullt ut förstå var föräldern befinner sig. Genom åren har jag lärt mig att 

föräldrar mår som sina barn, de backar och går framåt i sin krisbearbetning många 

gånger i samma takt som barnets medicinska tillstånd förändras. Även här är det mer 

som påverkar för ingens krisreaktion är den andres lik. Barnsköterskans berättelse i 

inledningen på mastern bekräftade just detta då hon uttrycker; ”Många gånger känner 

jag mig otillräcklig i mötet med föräldrar som befinner sig i kris.” Vi kan inte överta 

föräldrarnas illabefinnande men vi måste våga följa dem en bit på en svår stig där oron 

är så stor att det känns som kroppen gränser flutit ut. De största experterna är de som 

har förmåga att genom närvaro i mötet följa en bit på en svår stig och har kraft att 

vägleda framåt.  

 

 
4.1 Ett kvällspass 
 

Kvällen är sen och jag går med tomma tankar och bestämda steg genom en 

korridor som tar oss mellan avdelningar på sjukhuset. Framför mig för jag 

en barnsäng och jämte mig går en vaktmästare som för mig är obekant. En 
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grupp besökare står och pratar med varandra där vi ska gå. Långt borta i 

tanken hör jag en av dem säga ”Oj, nu får vi flytta på oss, så vi släpper fram 

vår framtid”. Sällskapet skingrar sig, jag ler tacksamt mot mannen och jag 

skyndar förbi dem med barnsängen. Några personer försöker titta ned i den, 

det gör jag med, för att slippa se deras förväntansfulla blickar. Jag sänder 

Ingrid en tacksam tanke som syr våra sänghimlar. Jag går vidare med 

sängen, känner inte igen mig själv, känner ingenting. Är det verkligen jag 

som går här? Vaktmästaren är tystlåten och följer mig utan ett ord. I denna 

situation blir ord så meningslösa. Vi tar hissen till plan ett, denna korridor är 

tom, nattbelysningen lämnar ett gulaktigt sken ifrån sig. När korridoren tar 

slut trycker vaktmästaren på dörröppnarknappen, skjutdörren öppnar sig. I 

kylrummet ligger döda människor på hårda likvagnar av rostfritt stål. Jag 

kör sakta in barnsängen med den lilla döda flickan, ställer henne jämte en 

äldre dam. Gertrud står det på lappen runt hennes handled. Jag känner 

ingenting, bara en tomhet och försöker fokusera på checklistan i mina 

tankar. I morgon ska jag åter hämta upp flickan så föräldrarna får klä henne 

med egna kläder. 

På vägen tillbaka till avdelningen börjar tankarna komma tillbaka. Kunde vi 

gjort något ytterligare som räddat flickan? Jag tänker på föräldrarna. 

Helt plötsligt står jag vid kortlåset till avdelningen igen, dörren öppnar sig 

och en kollega säger. ”Åh, vad bra att du äntligen är tillbaka! Föräldrarna på 

rum 3 behöver hjälp att bada sitt barn.”  

 

Jag ställer om fokus för att vara närvarande och se vad som sker i nästa 

vårdsituation, läsa av och förstå hur jag möter denna situation. Jag tar ett 

djupt andetag, sänker axlarna och går in på rummet. Föräldrarna sitter 

passivt med krökta ryggar på sina sängar och tittar på barnsängen där deras 

nyfödda bebis tydligt visar sitt missnöje. Jag tittar på gossen. Jo, han har 

ett litet avvikande utseende. Föräldrarna genomlider overkliga dygn i 

avvaktan på provsvaret som ska tala om ifall pojken har ett syndrom eller 

kanske han bara har ett avvikande utseende. Jag betrakta gossen en stund, 

hans lilla uppnäsa ger honom ett bestämt utseende, han verkar veta vad 

han vill. Föräldrarna ger inget gensvar när jag berömmer och beskriver vad 
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jag ser hos gossen. Jag försöker förtydliga honom för föräldrarna men 

inser att ord är en oframkomlig väg just nu.  

Badvattnet är klart, badlakanet värms upp under värmelampan, och jag 

instruera föräldrarna i hur vi kan hjälpas åt att bada gossen. Med tomma 

blickar gör föräldrarna det jag ber dem om. 

Jag instruerar pappan i hur han kan hålla gossen då han sakta sänker ned 

honom i badvattnet. Gossen tittar förundrat upp på pappan. Jag tolkar högt 

barnets blick. ”Vad är detta pappa, ska det vara så här… är detta otäckt 

eller skönt?” Pappan svarar: ”Det är skönt, precis som i mammas mage.” 

Pappan förmedlar samtidigt en närhet som gossen svarar på och slappnar 

av. Mamman blir intresserad och tittar fram, jag ger henne tvättlappen och 

backar. Mamman möter försiktigt gossens ögon och han suger fast henne 

med sin intensiva blick. Jag viskar försiktigt att det första ett barn kan lära 

sig är att räcka ut tungan. Försiktigt visar mamman sin tungspets för 

gossen, han tittar förundrat. Efter en liten stund anstränger sig gossen och 

så svarar han henne med att sticka ut sin lilla tunga mellan sina läppar. Nu 

drar jag mig tillbaka, jag pausar i ett hörn och är inte delaktig i det som 

sker hos denna lilla familj. Gossen kommer inte att släppa dem när han väl 

fått denna kontakt. Vägen kan vara lång och krokig under 

anknytningsprocessen, men något stort har påbörjats här. Mina ögon tåras, 

kontrasterna är svåra att hantera vissa dagar.  

 

En yrkesförmåga som växt fram genom år av möten i föräldrablivandets process, genom 

tid för reflektion i sig själv och med kollegor, men också att den egna dagsformen är 

stabil nog att klara dessa övergångar av mänsklig närvaro i sin profession. Att få stöd 

från sin arbetsgrupp mellan enskilda handlingar blir viktigt när vi utvecklas i en praxis. 

Här handlar det om att med erfarenhet läsa av, känna in och med erfarenhetens 

känslighet gå fram och tillbaka längs knivens egg, för att inte försvåra en skör 

anknytningsprocess.  

 

Hemma efter kvällspasset känns hela kroppen spänd och en oro hänger kvar 

efter kvällens intryck. När jag kryper ned mellan lakanen blir jag klarvaken 

och jag tänker tillbaka på kvällspasset i min ensamhet. Tankarna irrar fram 
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och tillbaka, händelser, föräldrar, döda människor, blickar och kollegor 

dyker upp, jag försöker hitta något, men vad? 

 

De reflekterande tankarna som dyker upp efter ett händelserikt kvällspass är som ”En 

vandrare som kors och tvärs, i alla riktningar reser genom ett vidsträckt landskap för att 

få en känsla för hur landskapet ser ut.”66 Göranzon menar att praktiken inte är tillämpad 

teori. ”Förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap tar sin näring ur erfarenheten, min 

egen och andras. Den grundläggande frågan är hur vi kan utveckla vår förmåga att 

reflektera över våra erfarenheter.”67  

 

 

4.2 Yrkeskunnande 
 
 
Utifrån kurslitteraturen har jag fördjupat mig i omdöme, reflektion och intuition. Dessa 

tillgångar går inte enkelt att lyfta ur ett sammanhang, de är en del av ett yrkeskunnande 

och kommer fram i ljuset av en konkret situation. ”Det är i utövandet eller praxis som 

vår förståelse visar sig.”68  

Handlingar och möten i vården kan kräva stor koncentration och fokusering. Den 

förmågan är individuell och kan variera med dagsformen. Att fokusera handlar också 

om förmågan att kunna stänga ute en yttre påverkan och ändå vara närvarande i mötet.  

Mina funderingar har kretsat kring hur vi tänker, uppfattar och tar ut riktning i vårt 

handlande. Vår känslomässiga inställning påverkar det vi gör med våra händer. Vad är 

det som gör att jag ena dagen sätter en venflon i ett kärl direkt, trots att flera 

misslyckade försök är gjorda av någon annan innan, medan nästa dag är det omöjligt för 

mig att lyckas? Förmågan till koncentration och att stänga ute yttre påverkan, samtidigt 

som närvaro förmedlas, är en integrerad del av en lång och reflekterad praktik.  

I svenska akademins ordbok talar man om reflektionens tankeprocess som innebär 

formandet av omdöme.69 Omdöme kan handla om hur det oförutsedda och unika fallet 

hanteras. För Diderot innebar omdöme att vara en kylig och lugn iakttagare.70 ”Att vara 

                                                
66 Ludvig Wittgensteins citeras i Ratkic (2006) s 174   
67 Göranzon (2001) s 89 
68 Kjell S. Johannessen i Tillberg (2002) s 264 
69 Ratkic (2006) s 70 
70 Diderot (1963) s 18  
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känslig är en sak och att känna en annan. Det ena gäller själen och det andra är en fråga 

om omdöme”71  

 

Reflektion har med betraktandet och skådandet att göra. ”Den förutsätter en dubbel 

närvaro; jag agerar på scen samtidigt som jag betrakta mig själv med publikens ögon.”72 

Med denna beskrivning av reflektion blir publiken vår spegel och vi agerar många 

gånger intuitivt på publiken. Vi agerar också enligt de regler som lärts av den praxis vi 

verkar i.  

Jag funderar över hur vi låter oss påverkas i vår reflektion och därmed i sitt handlande i 

denna publikspegel? Diderot skriver i Skådespelaren och hans roll ”att känslighet är 

alltid förenat med en viss svaghet i gestaltandet.”73 Styrkan i gestaltandet är att hålla sin 

riktning för att skapa ett förtroende med publiken och att vara inkännande i sitt 

gestaltande så det blir meningsfullt och förståeligt för omgivningen. Något som är 

viktigt vid samtal och görande i vårdsituationer med barnet och dess familj.  

Vid praktiska moment, då ett ögonblick av total koncentration behövs, krävs att kunna 

stänga ute publikspegeln, och inte låta sig påverkas av föräldrarnas oro.  

 

  

                                                
71 Diderot (1963) s 67 
72 Maria Hammarén citeras i Ratkic (2006) s 69 
73 Diderot (1963) s 22 
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4.3 Tillgång till sitt yrkeskunnande 
 
 

4.3.1 Ett axplock ur ett medarbetarsamtal 
 

Barnsköterskan: Det är ovanligt, men det händer att sjuksköterskor i vissa situationer 

tycker det är svårt att sticka barn då föräldrarna är med.  

 

Jag: Ber de föräldrarna att gå ut? 

 

Barnsköterskan: Inte direkt, de säger till föräldrarna att de inte behöver vara med om 

de tycker det är jobbigt att se sitt barn stickas. Jag vet andra situationer där 

sjuksköterskan misslyckats ett par gånger och föräldern inte längre orkar vara med, 

utan går ut. Då lyckas hon direkt. 

 

Vad är det som vi låter oss påverkas av i dessa situationer? För att komma vidare i 

funderingarna tar jag ett nytt exempel ur ett annat medarbetarsamtal.  

 

Barnsköterska: Jag är övertygad om, att i vissa situationer har man bara tur när man 

lyckas med en handling på jobbet. 

 

Jag: Kan du ge ett exempel? 

 

Barnsköterskan: Jo, om jag jobbat ett helt pass med ett barn och inte fått CPAP:en74 att 

sitta bra på hela dagen, så kan en kollega bara komma in och ”smack” så sitter den 

perfekt. Då anser jag att det bara var tur. 

 

Barnsköterskan är så övertygad om sin åsikt att jag väljer att inte störa hennes 

övertygelse utan tar ett eget exempel från barnsjuksköterskans arbetsområde. 

 

Jag: Du menar att om jag har stuckit ett barn tre gånger utan att få en venflon på plats 

och när jag ber någon annan försöka och får dit den direkt. Så har hon bara tur? 

 
                                                
74 Continuous Positive Airway Pressure. Används som andningsstöd i neonatalvård. 
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Barnsköterskan: Absolut, så är det. Nästa gång är det du som blir ombedd att sätta en 

venflon åt någon som misslyckats och ”smack” så får du dit den. 

 

Jag: Kan det ha något med känsla och krav att göra? 

 

Tystnad följer… 

 

Barnsköterskan: Jo, det är klart att när någon annan inte har lyckats så blir inte kraven 

så stora på att jag ska lyckas, man blir mer avslappnad.   

 

Det senare exemplet är en väg att komma ur ett tillstånd genom att någon annan träder 

in, vilket är ett vanligt sätt att komma ur ett låst läge i vården vid liknande situationer. 

När jag började i barnsjukvården lärde jag mig att efter tre misslyckade försök ber man 

någon annan sticka. En praxis för att komma ur en låsning. Läkaren som tappade tilliten 

till sin egen förmåga hade ingen som kunde ta över. Vi fick hantera det oförutsedda.  

 

 

4.3.2 Ett axplock ur ett medarbetarsamtal 
 

I ett medarbetarsamtal beskriver barnsköterskan en situation där hon vårdat ett svårt 

sjukt barn på en liten sal under sina arbetspass. Föräldrarna är delaktiga i vården och av 

oron för barnet befinner de sig i kris.  

 

Det är påfrestande att vara i krisens spänningsfält under många timmar, 

samtidigt som jag måste vara observant på barnets medicinska tillstånd och 

omvårdnad. När föräldrarna är irriterade och hackar på varandra känner jag 

mig obekväm. Jag blir så nära deras konflikt. Jag märker att jag flackar med 

blicken och vet inte vad jag ska säga. Med åren har jag lärt mig att jag inte 

kan göra så mycket åt deras konflikt i stunden, men att timme ut och timme 

in följa dem tar på mina krafter. Ibland passar det att göra en verbal loop för 

att få föräldrarna att fokusera på sitt barn istället, då kan jag få en stunds vila 

från krisens spänningsfält. När jag arbetat på liten sal och i ett spänningsfält 

en hel dag är jag mentalt trött och ändå är det så svårt att sluta tänka på dem 

när jag gått hem. Har jag vårdat familjen under flera pass, blir jag mer 

stressad även i andra situationer och upplever mig otillräcklig… 
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Reflektion har även en kroppslig dimension; ”en text kan få mig att må illa, i ett samtal 

lyssnar vi så intensivt att vi blir utmattade…”75 Barnsköterskan beskriver vad som 

händer med oss när vi under lång tid befinner oss i ett spänningsfält, utan tillräcklig 

återhämtning och vägledning i att komma vidare i reflektionen. Att bli utmattad och 

fastna i sin tanke är att fastna i sin förmåga till reflektion. Vad händer på scen när 

skådespelaren fastnat i tanken och inte får hjälp av sufflören? Barnsköterskan behöver 

hjälp att komma vidare i sin tanke, kanske genom professionell handledning eller av en 

erfaren kollega, för att inte tappa tillgången till sitt yrkeskunnande. Bo Göranzon sa i ett 

samtal ”Att vara sig själv utgår ju ifrån att man vet vem man är… Konstnärlig 

verksamhet är en livslång resa där man ständigt ägnar sig åt att utforska vem man är.76  

 

Att veta vem man är blir en förutsättning för att kunna hålla en riktning i sin reflektion. 

När lyssnandet i ett spänningsfält leder till utmattning är risken stor att tanken orientera 

fel, det är lätt att tappa sig själv och sin riktning. När vi går vilse skapas en rädsla och 

hastigheten i tankarna ökar för att komma rätt igen. Överansträngningen vilar om 

hörnet. Med vägledning och tid för reflektion kan man åter finna och komma vidare i 

sin tankes riktning och där kan förmågan i reflektion, omdöme och intuition utvecklas. 

”Reflektion är ett sätt att återställa balansen.”77  

Barnsköterskan har tidigare fått handledning och tränat sin reflektionsförmåga, annars 

hade hon inte kunnat hålla sig utanför föräldrarnas konflikt. Att vara bildad är att se 

gränser.78 Föräldrarna har förtroende och känner stöd från barnundersköterskan, som 

hanterar sin roll och gestaltar den bra.  

 

Konstnären måste göra sitt verk så fullbordat, att vi icke se spåren efter hans möda, 

måste på förhand så vara mästare över ämnet, att han icke synes arbeta, eller så 

intensivt gå upp i sitt arbete, att han glömmer det. Därför ser vi icke, att en 

omfattande tankeoperation ligger bakom…79  

 

 

 

                                                
75 Maria Hammarén citeras i Ratkic (2006) s 69 
76 Lotta Tillberg (2007) s 107 
77 Alan Janik citeras i Göranzon (2001) s165 
78 Göranzon (2014)  
79 Larsson (2012) s 20 
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Vår historia har format oss och det sammanhang vi befinner oss i påverkar oss. 

  

Shakespeare’s text och Wittgenstein’s gestaltning. Intet – inget kommer ur intet. Vi 

bär med oss vår historia, våra traditioner och våra erfarenheter. Ur detta och genom 

detta föds våra tankar och idéer. Det är något vi inte kan befria oss ifrån. Det är 

något vi lever i, som vi relaterar oss till och som vi ibland strider med.80  

 
 
Invanda mönster kan få oss att intuitivt handla och oreflekterat följa traditioner, under 

påfrestningar smalnar förmågan av ytterligare. Maria Hammarén menade att i samtal 

kan vi lyssna så intensivt att vi blir utmattade: Barnundersköterskan i sista exemplet 

kunde beskriva hur hennes utmattning påverkade andra arbetsuppgifter negativt. Så kan 

förmågan påverkas till att inte få CPAP:en att sitta bra, eller att få en venflon på plats. 

Jag avvaktar med att dra ytterligare analogier mellan skådespelarens roll och 

sjukvårdspersonalens roll. Skådespelaren presterar inte bättre när publiken går ut, det 

finns en skillnad.  

 

 

4.4 Att förbereda sig 
 
”Att vara professionell kräver att hålla det paradoxala fältet mellan förberedelse, 

planering och improvisation levande.”81  

 
 

Jag sitter i hemsjukvårdsbilen en solig vinter dag, utanför vindrutorna far ett 

snötäckt vinterlandskap förbi medan vinterdäcken knarrar mot ett snötäckt 

underlag. I mina tankar förbereder jag det hembesök jag är på väg till. Jag 

går igenom barnets och familjens mående, hur det varit för dem och sedan 

vandrar tankarna vidare till dagens blodprovstagning. Att ta blodprov 

hemma gör vi sällan och då försöker vi att vara två personal för att föräldrar 

inte ska behöva hålla fast sitt barn och konsten att hålla barn still då någon 

sticker kräver ett yrkeskunnande, ja även där finns experter. I detta fall 

gjorde vi den bedömningen att det var läge att gå utanför ramarna. Medan 

jag kör vandrar mina tankar iväg; jag är expert, klart att pappan och jag fixar 

detta, barnet har visserligen inga bra kärl att sticka i men i en av 
                                                
80 Wittgensteins gestaltning av Shakespeares text i Havemose (2006) s 103 
81 Göranzon (2011) s 36 
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skalpvenerna brukar det gå bra. Tankarna spinner och fantasin tar vid. Tänk 

om jag inte lyckas, tänk om jag börjar darrar eller inte kommer in i detta 

kärl, jag är 1,5 timme från sjukhuset och kan inte be någon ta över om jag 

misslyckas. Dessa orons tankar som inte gör någon nytta, jag tvingar dem i 

en annan riktning och skapar mig en bild som lugnar mig och jag ser 

bloddroppar sakta komma fram i kanylens mynning.  

 

Gör dessa tankar verkligen ingen nytta? Känslan var senare att jag inte hade behövt 

oroat mig. D’Alembert menade att ”minne, förnuft och fantasi är de tre olika sätten 

varpå vår själ arbetar med sina tankars objekt. Fantasin rör sig snabbare än förnuftet. 

Fantasin arbetar med objekt som den själv föder fram, men förnuftet fungerar som en 

slags broms och söker hålla oss inom förnuftets ramar.”82 Genom att skapa mig en 

målbild skapade jag mig också en riktning, för att ta mig vidare i tanken.83 När tankarna 

far iväg åt olika håll förbereder jag mig på olika scenarier för att kunna hantera en 

bredare repertoar av möjliga handlingsalternativ. Sällan har exakt det inträffat jag 

förberett mig på.  

 

”Att vara väl förberedd är en förutsättning för att kunna improvisera.”84 Ett 

yrkeskunnande handlar om att kunna hantera det oförutsedda, när vi hanterar det 

oförutsedda krävs många gånger att vi improviserar i situationen. Intuitivt finner den 

yrkeskunnige en väg att omdömesgillt hantera situationen. Det är då människans inre 

växer och stärks, då vi får möjlighet eller helt enkelt nödgas till att improvisera i en ny 

situation och lyckas. En positiv känsla infinner sig i kroppen.  

  

Åter till exemplet där jag i tankarna förbereder mig på hur jag ska ta ansvar och möta 

olika situationer.  

 

Detta är första hembesöket för familjen, men vi känner varandra från tiden 

på avdelningen. Pappan öppnar dörren då jag kör in på uppfarten.  Mamma 

står i köket med barnet på armen, hon är inte intresserad av att prata, hon 

verkar orolig och jag hälsar på barnet. Beskrivningen av vad jag ser hos 

barnet, andningsmönster, färg, blick, förmåga till samspel och hur det har 

                                                
82 Havemose (2006) s 105 
83 Karin Havemose (2006) s 115 
84 Ludvig Wittgenstein citeras i Göranzon (2001) s 136   



  
 

39 

utvecklats lugnar mamma till viss del. Hon vill att vi tar blodprovet direkt 

och pappan har förberett på köksbordet. Han tar gossen medan mamman 

ställer sig en bit bort i köket och jag plockar fram utrustningen. Tillsammans 

lägger vi gossen på ett mjukt underlag på bordet, jag visar pappan hur han 

ska hålla och är extra tydlig med vikten av att hålla still även om gossen vill 

röra sig. Pappa får en spruta med glukos vilket gossen får i munnen, han 

smaskar medan jag säger; nu sticker jag. Gossen är upptagen av att smaska 

på glukosen och märker inte sticket, blodsdropparna kommer fint i kanylens 

mynning och jag fångar upp dem i en spruta. Allt går enligt planerna och jag 

andas ut, då börjar jag att darra, med lätt darrande hand tar jag bort kanylen 

från kärlet, när jag sedan ska fylla kassetten darrar jag ännu mer, jag får 

stödja högerhanden med vänsterhanden för att få blodsdropparna att sakta 

droppa ned i kassettens lilla hål. Pappa håller en tuss mot instickstället på 

barnets huvud för att stoppa blodflödet, han ler och undrar om han ska 

hjälpa mig när han ser hur handen darrar. Jag tackar för erbjudandet men 

säger att jag är van att fylla kassetten även med en darrande hand. Därefter 

fortsätter hembesöket enligt planerna. 

 

Att ta med sig en praxis till nya miljöer kräver en eftertanke och kanske är jag inte en 

lika självklar expert i en ny miljö, men jag har något med mig som jag återvänder till 

efter nästa exempel.  

 

 

 
4.5 Att hantera sin direkta känsla och få med sitt omdöme 
 
 
Ord som känsla, att känna och känslighet återkommer i Diderots, ”Skådespelaren och 

hans roll.” Han nämner även i sin text ”livets skådespel” och mina tankar går vidare till 

arbetslivets skådespel och roller jag haft genom åren. Sjuksköterskans har en ny roll vid 

kommande exempels hembesök. Hon är en erfaren skådespelare som nyligen börjat 

spela ensam på en ny scen och möter en ny erfarenhet utan manus. Men vad hade ett 

manus hjälpt. 
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Hur skulle en roll spelas på samma sätt av två olika skådespelare, när även den 

klaraste, exaktaste och mest livfulla författare använder ord som inte är och aldrig 

kan vara annat än symboler för en tanke, känsla eller föreställning, symboler som 

får sin fulla valör genom rörelser, åtbörder, tonfall, ansiktsuttryck, blickar och 

den givna situationen.85  
 

En skådespelare, som är van att spela i vårdlagets ensemble, står här själv på scen. Hon 

måste själv inta publiken, reflektera över reaktioner, ta ut riktning, samtidigt som spelet 

pågår och hon kan först i backspegeln veta.  

Här följer ett exempel från ett av mina första hembesök i Neonatalt ansluten 

hemsjukvård. 

 

I slutet av en arbetsdag i hemsjukvården gör jag ett sista besök. Direkt när 

jag kommer hem till familjen får jag en känsla av att något inte stämmer. 

Barnet ligger i sin säng längre in i huset, när jag närmar mig sängen ser jag 

hur ansträngt hans andningsarbete är, utan att se hans bröstkorg under 

jumpern förstår jag att han har indragningar. Föräldrarna iakttar mig 

noggrant, de märker något i min reaktion och säger oroligt att de väntade 

med att höra av sig eftersom de visste att jag skulle komma idag.  

Min första impulsiva känsla är att ringa efter en ambulans samtidigt inser 

jag dock att det finns utrymmet för att samla mer information. Jag samtalar 

en stund med föräldrarna om hur senaste dygnet varit.86 Pojken har sedan 

morgonen successivt fått ett mer ansträngt andningsarbete. Hans färg och 

tonus är möjligen lätt påverkat och han orkar samspela i korta stunder. 

Jag ringer vår medicinskt ansvarige läkare för att meddela pojkens tillstånd 

och att han kommer till avdelningen. Jag resonerar med honom om hur 

föräldrarna ska ta sig dit med barnet. Efter en kort dialog är vi överens och 

jag ber föräldrarna skyndsamt själva köra till avdelningen med gossen. 

 

 

                                                
85 Diderot (1963) s 16 
86 Maria Hammarén citerar Per-Olof Johnson i Tillberg (2002) s 49: Skriver att ”När man som musiker 
gestaltar ett stycke är det viktigt att man hinner ikapp sin spontanitet med medvetandet. Det finns en 
balans, där vi tar stöd av analys. Det handlar om tankens spontana gester – rytmen, vilan och om att hinna 
ikapp.” Under samtalet med föräldrarna hinner jag reflektera över barnets tillstånd för att använda mitt 
omdöme i fortsatt agerande.  
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Det är första gången jag möter ett så påverkat barn i hemmiljö, min första sekundsnabba 

och impulsiva känsla är att ringa efter ambulans för en säker transport till avdelningen. 

Jag har inget manus att hålla mig till här, inga instruktioner att följa, de flesta möten 

med människor är att hantera det oförutsedda. I föräldrarnas första kommentar märks att 

de registrerat min direkta, sekundsnabba känsla, jag förmedlade något icke verbalt. 

Publiken läser skådespelaren och skådespelaren reflekterar över sitt eget agerande då 

denne reflekterar i publikspegeln. Efter att reflekterat kring barnets tillstånd under tiden 

som jag samtalar med föräldrarna och iakttar barnet, klarnar mitt omdöme.   

Jag har ingen erfarenhet av att möta så svårt sjuka barn i hemmiljö för att intuitivt kunna 

agera. Jag behöver samla mina tankar under samtalet, reflektera över barnet tillstånd för 

fortsatt agerande. Publiken är känslig och sårbar, de lyssnar inte så mycket till ord, de 

känner mer av hur jag säger och vad min kropp förmedlar, de tolkar mitt budskap 

utifrån sina perspektiv.  

  

I telefonkontakten med läkaren vill jag förmedla en tydlig bild av barnets tillstånd, som 

ska ligga till grund för hans bedömning. Att förmedla min egen känsla i detta läge hade 

kunnat vilseleda, jag ville att läkaren skulle göra en bedömning utifrån sitt medicinska 

kunnande, inte utifrån min känsla. Att vi kan ha en innehållsrik och kort avstämning 

grundar sig i att vi känner varandras förmåga till omdöme, att erfarenhet och tillit är stor 

mellan oss. 87 Vi hade under många år samarbetat i vårdsituationer på avdelningen där 

denne läkare tänkt högt i akutsituationer och jag har följt hans tankebanor. Efteråt har vi 

gemensamt resonerat oss igenom händelseförloppet. 88 ”Reflektion är ett sätt att 

återställa balansen.”89 ”En yrkesgrupp outtalad kunskap artikuleras genom att man 

reflektera över situationer där omdömesförmågan satts på hårda prov” 90 Nyfikenhet och 

intresse för varandras inre bilder i yrkessituationer är näring för ett växande individuellt 

och kollektivt yrkeskunnande. Vilket visas i telefonsamtalet, läkaren skannar av något 

viktigt i mitt sätt att utrycka mig som inte verbalt har artikulerat i ord. ”Om man ska 

                                                
87 Berglund (2013) ”I mellanrummet mellan olika individer inom en organisation finns en potential för 
erfarenhetsutbyte och samarbete…”med en gemensam ackumulerad erfarenhet ökar patientsäkerheten 
även i unika situationer.  
88 Göranzon (2001) s 14 skriver att: Kjell S Johannesson har utarbetat den kunskapsteoretiska grunden för 
forskningen inom yrkeskunnande. ”Han knyter den till språk och språkanvändning inom en praxis och 
verkar i en tradition som utgår ifrån Wittgensteins senfilosofi. I en praxis följer man regler på samma sätt. 
Det hindrar inte att olika uppfattningar kan råda och ventileras på ytan.” 
89 Alan Janik citeras i Göranzon (2001) s 165  
90 Göranzon (2001) s 165 
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göra sig förstådd genom språket krävs inte bara en överenstämmelse i definitionerna 

utan också en överensstämmelse i omdömena…”91  

 

Vi har spelat på samma scen många gånger, aldrig spelat samma pjäs men de kan ha 

påmint om varandra.  Reflektionen kräver att vi möts med jämlik respekt, ett hierarkiskt 

förhållningssätt öppnar inga dörrar till inre bilder. Kan vi då bygga upp ett kollektivt 

kunnande i en hierarkiskt styrd organisation? För mig verkar det omöjligt, men jag har 

ingen längre erfarenhet av det.   

Läkaren tog ändå in något av min känsla, vi har en gemensam tanke? Min avsikt var att 

ge en onyanserad rapport som skulle ligga till grund för läkarens beslut. Han lyssnade 

och fick en bild, men han grundade sin bedömning på något mer. Efter den korta rapport 

tog han det beslut som jag hade i baktanken men inte hade kompetens att ta själv just 

då. Det är viktigt med den här typen av mer ”öppen” kommunikation för att samarbetet 

ska bli fruktbart, det vill säga gjuta olja på maskineriet som får saker gjorda.  

  
”Det väsentliga i yrkeskunnande är något som i första hand tillhör yrkeskulturen eller 

traditionen i yrket.”92 I en praxis följs tysta regler som inte går att systematisera. Även 

de blir tydliga först i handling. I ett yrkeskunnande handlar det inte bara om att förstå 

vad som ska göras, utan att värdera vad som är passande att göras i en kritisk situation.93 

Jag börja skymta något mer än bara mitt eget agerande i stunden. Hur ett yrkeskunnande 

byggts upp inom en praxis som jag till viss del tar med mig på hembesök, där jag 

känner både en närvaro och saknad av de jag en gång byggt upp ett yrkeskunnande med. 

Tankarna vandrar fram och tillbaka i ett personligt yrkeskunnande som utvecklats med 

ett kollektivt yrkeskunnande i en gemensam praxis.  

 

 

  

                                                
91 Göranzon (2001) s 36  
92 Göranzon (1990) (2009) s 7 
93 Ruth Olsen i McGuirck och Methi (2015) s 222 
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4.6 Information som accepteras  
 
 

Kvällen är sen på neonatalavdelningen och jag har precis gått på nattpasset. 

Ett ilsket och skört barnskrik hörs från en av salarna. Jag går sakta in på 

salen. Ljuset är dämpat, övervakningsapparater står längs ena långsidan och 

framför dem står tre kuvöser. En kuvös är tom, framför den står en stor grön 

skinnfåtölj där en stressad och spänd mamma sitter med sitt barn i famnen. 

Hon har vikt ena benet under sig medan det andra benet hänger fritt ner från 

fåtöljen. En liten skör men väldigt arg gosse ligger i hennes famn. Hon 

försöker att lägga till honom vid bröstet, han greppar tag i frustration, suger 

intensivt ett par tag utan att få igång utdrivningsreflexen, så böjer han sig 

åter bakåt, skriket påverkar mig också. Hur mycket ska han orka innan hans 

tillstånd drastiskt försämras. Mamman är spänd, hennes axlar når nästan upp 

till öronen. Jag minns inte vilket information jag kom med men minnet av 

hennes frustrerade reaktion har etsat sig fast hos mig. ”Jag har en tvååring 

hemma och kan amma” fick jag till svar. Hennes svar blev hängande i luften 

en stund. Så sa jag: ”Oj, du har ju inte fått någon fotpall”. Jag hämtade en 

fotpall och sa till mamman ”Du behöver fast mark under fötterna för att sitta 

skönt”. Efter en stund hade hon lite tveksamt placerade båda fötterna på 

fotpallen. Jag stannade kvar nära och avvaktade, hon slappnade av något 

och gossen följde henne. Sedan lade jag min hand på hennes ena axeln och 

sa ”du kommer att amma i många månader och då är det viktigt att du sitter 

skönt så du inte får ont i nacke och axlar”. Till sist kände jag hur hon 

slappnade av, sänkte axlarna och drog några djupa andetag. Då backade jag 

undan och började läsa på några övervakningslistor i en annan del av 

rummet. Jag hörde att gossen sög intensivt några tag, så ändrade han takt, 

hittade sin amningsrytm och svalde med jämna mellanrum. Jag vände mig 

om efter en stund, då fick jag en lugn och varm blick av mamman, sedan 

gick jag ut.  

 

Jag vet inte om mamman förstod sambandet till att gossen till sist ammade, jag kan bara 

ana. I denna situation var mamman inte mottaglig för den direkta kunskap som 

information och råd ofta är.  Wittgenstein menar att återkomma med nya logiska bevis 
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inte hjälper. “Vad vi behöver är att se klarare. Nya bevis skingrar inga dimmor” 94 Jag 

tolkar det som att söka och finna nya vägar som accepteras för att nå fram och förstå 

varandra.  

 När jag insåg att jag inte skulle nå fram med direkt och verbal information valde jag att 

vägleda genom handling. Råd vi lämnar i amningssituationer lämnas över som en direkt 

kunskap och om mamman väljer att följa dem kan de leda till en reflexiv kunskap 

genom att hon provar och reflekterar över vad som fungerar för henne och barnet. ”De 

reflexiva kunskaperna är de som anden förvärvar genom att bearbeta de direkta och 

sammanföra och kombinera dem”.95 Att lämna information som accepteras kräver 

inkännande och bygger på ett omdöme som lyssnar till vilken vägledning som passar 

just i stunden. Därmed krävs ett yrkeskunnande i att hantera det oförutsedda då 

information som lämnas når sitt syfte.  

 

En spontan tanke väcks när jag läser senaste exemplet. Behovet av att få bekräftelse tror 

jag är ett allmänmänskligt behov av näring till sin utveckling. Experten blir bekräftad 

när de kan spegla sig i att deras handling lett till att någon fått det bättre och då hon på 

ett bra sätt hanterat en oförutsedd handling. Denna uppmuntran är en anledning till att 

många av oss vill arbeta vidare i vårdens yttersta möte. Vi måste skapa vidgade 

möjlighet att själva utvärdera kvaliteten i vår egen praktik för att utveckla vårt 

yrkeskunnande.  

 

  

                                                
94 Göranzon & Karlqvist i Tillberg (2002) s 178-179  
95 Göranzon hänvisar till D´Alembert i Tillberg (2002) s 318  
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5 Epilog 
 
 
 
5.1.1 Ledarskapsperspektiv 
 
I skrivandets stund har tankar lyfts fram ur goda exempels erfarenhet i det yttersta 

mötet, men svårighet finns också i dem. Min vana är att vilja ringa in problem för att 

finna en lösning och komma vidare i tanke och problem. När problem ringats in smalnar 

de av, något utelämnas, detta underlättar att finna en lösning på svårigheten. I denna 

skrivform smalnar inte problemen av, de blir inte höga som oöverskådliga fjälltoppar 

utan lämnar breda fält att reflektera över.96 Tanken kan ledas in i reflektionens rum för 

att se en väg i att utveckla ett yrkeskunnande.  

  

I dag är jag chef till omvårdnadspersonal som har ett yrkeskunnande i mina exempels 

vardag. Yrkeskunnande utvecklas med erfarenhet och reflektion över händelse utifrån 

egna och andras erfarenheter, genom personlig och kollektiv reflektion. Yrkeskunnande 

är personligt men också kollektivt och sammanflätas med den praxis vi är verksamma i. 

En praxis vi långsiktigt kan influera.  

Jag skulle så gärna vilja skriva att jag idag är ledare över medarbetare som har det 

yrkeskunnande som jag gestaltat i denna master. Personal har börjat efter mig, blivit 

experter och byggt upp sitt yrkeskunnande utifrån egna förutsättningar i en något 

förändrad praxis, med utvecklad teknik, ökad formalisering och krav på effektivitet. 

Som ledare kan jag inte styra expertens yrkeskunnande, men jag kan skapa 

mötesplatser, stödja en öppen dialog och ge en vänlig knuff i rätt riktning. Och genom 

att senare lyssna till dialoger och handlingar ana hur den vänliga knuffens riktning tagit 

sig fram.  Något som inte fångas in i en sammanställd enkätundersökning.  

 

 

 

 

 

 

                                                
96 Göranzon (2011) citerar på sid 21 ”Det är inte klarspråk och entydighet, utan mångtydighet, i uttryck vi 
söker. ” 
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5.1.2 Den öppna och spontana dialogen i en praxis 
 
Alltför strama riktlinjer lurar in oss i en återvändsgränd, att bara följa dansstegen lär oss 

inte på djupet att kunna hantera det oförutsedda. Dreyfus menar att även experten kan 

låsa sig i ett perspektiv och behöver en mentor för att bli mer erfaren.97 Vi behöver alla 

tillfällen för en öppen dialog med bäring på yrkeskunnande och det är kanske när vi har 

olika uppfattningar som reflektionen bär frukt, eller genom den öppna 

kommunikationen när något misstag skett.  

En grundläggande fråga i forskningen om yrkeskunnande är ”hur vi kan utveckla vår 

förmåga att reflektera över våra erfarenheter.”98 I exempel visar jag på vikten av att en 

gång sammanflätat ett yrkeskunnande genom ett långvarigt reflekterat samarbete i en 

gemensam praxis. I resonemang efter exempel visar jag på hur fruktbart det är att även 

spontant reflektera över svåra vårdsituationer. Det förtroliga samtalet som sker spontant 

i lugna stunder har haft en stor betydelse för mitt yrkeskunnande. Det belyser också 

vikten av en gemensam praxis, yrkesgrupper emellan. I en effektiv verksamhet är vi 

lösningsfokuserade, ser problem och kunskapsbrister, belyser dem och vill att någon 

löser dem. Vi lyfter dem gärna ur sitt sammanhang, några andra tittar på dem ur andra 

perspektiv för att finna en lösning. 
 

Att skapa en reflekterande praxis handlar om att arbeta systematiskt med fantasi 

och tänkande, via minnets smältdegel. Ordet praxis markerar att arbetet sker inom 

ramen för ett kollektiv.99  

 

Skulle vi kunna vårda våra misstag inom en praxis istället för att skeppa iväg ansvaret 

till någon annan extern part att utreda? Detta för att kvalificera erfarenhet till 

yrkeskunnande som då hämtar sin näring från både vetenskapens kunskap och den 

praktiska kunskapens omsorger.  

 

 

 

 

 

                                                
97 Hubert och Stuart Dreyfus i Mästarlära (2000) s 78 
98 Göranzon (2001) s 89 Denna fråga är redan ställd på sidan 31 och följs upp här.  
99 Maria Hammarén i Tillberg (2002) s 339 
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5.1.3 I det essäistiska skrivandet är vägen målet 
 
En mask utgör för skådespelaren en möjlighet att inta en annan identitet. Skådespelaren 

med mask måste visserligen vara en del av sin privata personlighet för att inte bli 

masken, men att tala genom en mask underlätta att säga sin mening.100 ”Genom att nå 

ett slut, genom att bearbeta texten och ge den tydliga konturer, ger författaren texten en 

mask.”101  

Tankar och fördjupningar av mina exempels erfarenheter har ingen mask eller entydig 

lösning. Jag vill att mina exempel och reflektioner av händelser ska väcka fortsatta 

reflektioner kring hur vi värnar om experters yrkeskunnande. ”Den sanne läsaren måste 

vara författaren i förlängningen.”102 ”Därför är inte den primäre författaren tvungen att 

åstadkomma en avslutad bok.”103  

 

  

                                                
100 Weihe s 17-29 i Dialoger nr 37/1996  
101 Weihe s 27 i Dialoger nr 37/1996 
102 Novalis citeras av Weihe s 27 i Dialoger nr 37/1996 
103 Weihe s 27 i Dialoger nr 37/1996 



  
 

48 

6 Litteraturförteckning 
 

Benner, Patricia. (1993). Från novis till expert – mästerskap och talang i 

omvårdnadsarbetet. Studentlitteratur Lund 

 

Berg, Gunnar. (2005). Det matematiska Kulturarvet. Dialoger 71-72 Stockholm  

 

Bergendal, Gunnar. (2010). Ansvarig Handling. Dialoger förlag. Stockholm  

 

Berglund, Johan. (2013). Den Nya taylorismen. Dialoger förlag. Stockholm 

 

Danielsen, Inger, J. (2013). Handlingsrommets evidens – om praktisk kunnskap i 

nyfödtintensivsykepleien. Universitetet i Nordland 

 

Diderot, Denis. (1769). (2001).  D’Alemberts dröm, i Dialoger, 58-59/2001 

 

Diderot, Denis. (1963). Skådespelaren och hans roll, Bokförlaget Prisma 

 

Dreyfus, Hubert och Stuart. ”Mästarlära och expertens lärande”, i Nielsen och Kvale. 

(red.) (2000). Mästarlära – lärande som social praxis. 

 

Göranzon, Bo. (2001). Spelregler. Dialoger förlag, Stockholm 

 

− (1990 och omtryckt 1996, 2009). Det praktiska intellektet. Santérus Förlag, 

Stockholm 

 

− ”Artificiell intelligens eller Drömmen om det exakta språket”, i Tillberg. (2002). 

Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi. 

 

− (2011 tidigare utgiven som rapport 2007:57R). Bildning och teknologi. Dialoger 

förlag. Stockholm 

 

− (2014). Bildning och paradox - ett kunskapsteoretiskt perspektiv som underlag till 

Vandalakademin 28-29 augusti 2014 



  
 

49 

Göranzon, Bo och Karlqvist, Anders. ”Bortom All Visshet”, i Tillberg. (2002). Dialoger 

– om yrkeskunnande och teknologi. 

 

Göranzon, Bo. & Mouwitz, Lars. (2003 rev 2011). Det dubbla greppet. Dialoger 77-78 

Stockholm 

 

Hammarén, Maria. ”Lyssnande är hårt arbete”, i Tillberg. (2002). Dialoger – om 

yrkeskunnande och teknologi. 

 

− ”Yrkeskunnande, berättelsen och språket”, i Tillberg. (2002). Dialoger – om 

yrkeskunnande och teknologi. 

 

Hageskog, Carl-Axel. ”Hur vårdas talanger?”, i Göranzon och Mouwitz. (2011) Det 

dubbla greppet. 

 

Havemose, Karin. (2006) Konsten att uppfinna hjulet två gånger. Dialoger förlag, 

Stockholm 

 

Holub, Miroslav. ”Om vänlighet”, ur Dialoger nr 37/1996 

 

Janik, Allan. ”Tyst kunskap, regelföljande och inlärning”, i Tillberg. (2002). Dialoger – 

om yrkeskunnande och teknologi. 

 

Johannessen, Kjell S. ”Tankar om tyst kunskap”, i Tillberg. (2002). Dialoger – om 

yrkeskunnande och teknologi. 

 

Josefsson, Ingela. ”Hvorfor en akademisk utdannelse i praktisk kunnskap?” i McGuirck 

och Methi. (2015). Praktisk kunnskap som profesjonsforskning.  

 

Melberg, Arne. (2013). Essä. Urval och introduktion av Arne Melberg. Daidalos AB, 

Göteborg 

 

Olsén, Ruth. ”Fra fortelling til praktisk kunnskap”, i McGuirck och Methi (2015) 

Praktisk kunnskap som profesjonsforskning.  



  
 

50 

 

Ratkic, Adrian. (2006). Dialogseminariets forskningsmiljö. Dialoger förlag. Stockholm 

 

Viktor Tillberg, Lotta. (2010). Konsten att vårda. SKL kommentus. Stockholm 

 

Åsard, Per-Erik. (2013). Dialysolyckan- Ett rättshaveri i sjukvården. Olssons Grafiska 

AB, Stockholm 

 
Weihe, Rickard. ”Den maskerade skådespelaren och den icke maskerade texten – utkast 

till maskens filosofi”, i Dialoger 37/1996 Stockholm



  
 

I 
 

 


