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Abstrakt
Masteruppsatsen Elektronikingenjörens vardag - ett rymdäventyr är skriven inom
programmet yrkeskunnande och professionsutveckling vid Linnéuniversitetet.
Uppsatsen beskriver ett yrkeskunnande som både innehåller avancerade
datorsimuleringar och handfasta lödningar av elektriska komponenter, där teori och
praktik samverkar. Uppsatsen är skriven i essäform, där händelser och situationer i
yrkeslivet utforskas.

Uppsatsen är skriven för att belysa yrkeskunnandet hos en elektronikingenjör från olika
synvinklar; arbetslivet, lärandet och moralen. Genom att behandla tre olika sidor av
yrket är tanken att få en större insikt om yrkets helhet.

Nyckelord
Yrkeskunnande, reflektion, analogi, teoretiskt & praktiskt arbete och arbetsglädje.

Tack
Jag vill tacka Bo Göranzon för sitt ständiga engagemang inom programmet
yrkeskunnande och professionsutveckling.

Jag vill speciellt tacka Anders Sandblad för sina intressanta infallsvinklar under
skrivandet av uppsatsen, samt de gångna kurserna. Lika så till min handledare Anders
Ingwald på Linnéuniversitetet. Jag skulle också vilja tacka Lars Bengtsson på
Combitech AB, som gav mig möjlighet att börja studera inom ämnet.

Till slut ett stort tack till alla vänner och familj som hjälpt mig på resan att skriva
uppsatsen.
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It’s like finding a hidden door

in the house you always lived in

with a secret room, and it holds diamonds and pearls

-A. Norlin1

1 Texten fångar på ett Säkert! sätt vad som händer när reflektion uppkommer i yrkeskunnandet.
Citat är från boken Texter av A. Norlin. [Ref.32,s.71]
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1 Inledning

Elektronik finns hela tiden runt omkring oss som en naturlig del i vårt arbete och
i vardag. Uppsatsen handlar om arbetet bakom elektroniken, hur den kommer till.2

Fokus ligger på människorna och deras handlingar: medvetna, lika väl som omedvetna.
För en gångs skull finns tekniken i bakgrunden som en fasad för att skapa ingenjörens
arbetsplats.3

Masteruppsatsen beskriver och reflekterar över ett yrkeskunnande som både innehåller
avancerade datorsimuleringar och handfasta lödningar av elektriska komponenter,
där teori och praktik samverkar. Uppsatsen är skriven i essäform för att beskriva
yrkeskunnandet hos en elektronikingenjör. Essäsamlingen gestaltar händelser och
situationer vilket gör det möjligt för läsaren att reflektera över sitt eget yrkeskunnande.
En viktig del av forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi är att koppla samman
arbetsexempel med filosofiska resonemang, i det här fallet från Michael Polanyi,
Hubert Dreyfus, Denis Diderot, m.fl.

Uppsatsen lyfter fram den mänskliga faktorn i det tekniska arbetet. Faktorn som oftast
blir beskylld när tekniska problem uppstår. Samtidigt som det är den samma som räddar
projekt i nöd. Ordet risk har lite av samma klang som den mänskliga faktorn.
Riskminimering är ett ständigt mål i tekniska projekt. Samtidigt om en person inte tar
risker kommer den personliga utvecklingen att stagnera.

Elektronikingenjörens yrkeskunnande beskrivs från tre olika synvinklar; arbetslivet,
lärandet i yrkets olika faser och moralen kopplat till yrket. Genom att behandla tre olika
sidor av yrket är tanken att få en större insikt om helheten.

1.1 Fråga

Varje dag använder vi elektronik i form av dator, mobiltelefon och internet.
Det slutliga användningsområdet har många förståelse för, men vad är det som döljer
sig under skalet? Uppsatsen handlar om de första stapplande stegen i
elektronikutveckling och produktion. Vilka är tankarna bakom skapandet? Samtidigt är
samspelet mellan människorna en central del under den tekniska utvecklingsfasen.

Uppsatsens avsikt är att belysa det vanliga arbetet med elektronikutveckling, vilka val
som görs i vardagen. Michael Polanyi skriver att vi kan mycket mer än vad vi kan
berätta.4 Genom att läsa texterna är målet att läsaren ska kunna göra analogier till sitt
eget arbete och personer som arbetar med elektronik ska kunna öka sitt eget medvetande
genom att reflektera över essäerna med bakgrund av sitt yrkeskunnande.

2 Elektronik omfattar både analog och digital elektronik. Masteruppsatsen handlar om utveckling och
produktion av analog elektronik.

3 Tekniken spelar samma roll som staden Tokyo i Sofia Coppolas film Lost in Translation. Det briljanta
fotot ger staden liv men kärnan i filmen är relationen mellan Bill Murray och Scarlett Johansson, som
skulle kunnat utspelat sig var som helst i världen. På samma sätt är uppsatsen tänkt att fungera som
inspiration även för andra yrkesgrupper än elektronikutvecklare.

4 En av Michael Polanyis grundläggande insikter om tyst kunskap bygger på att vi vet mer än vad vi
kan säga. I boken ”Den tysta dimensionen” utvecklar han tankarna bakom tyst kunskap.
[ref.1,s.25-51]
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En annan vinkel är att belysa yrkeskunnandet ur ett kunskapsperspektiv, genom att
använda Hubert Dreyfus beslutsmodell och koppla den till elektronikyrket. Frågorna
och osäkerheten uppkommer ofta när man tar steget från en fas till en ny fas i
yrkeskunnande. Genom att essäer och modellen kopplas samman skapas en gemensam
förståelse för yrkeskunnandet hos en elektronikingenjör.5

Yrkeskunnandet har under de senaste tjugo åren förflyttat sig från konkreta arbeten till
att bli abstrakta arbeten, som t.ex. elektronikutveckling. De abstrakta uppgifterna sätter
nya krav på tänkande utanför de fysiska infallsvinklarna. De ökade möjligheterna till att
simulera resultat har skapat ytterligare ett behov av att tänka induktivt. Det induktiva
tänkandet har också kommit in i tolkningen av information från produktionsdatabaser.

För att kunna uppnå en högre nivå av abstrakt och induktivt tänkande behövs teoretiska
och praktiska tekniska kunskaper. Harvardforskaren Shoshana Zuboff har genom sin
forskning angivit abstrakt och induktivt tänkande som avgörande faktorer för att uppnå
yrkesskicklighet.6

1.2 Metod

Masteruppsatsens innehåll skrevs under kurserna i yrkeskunnande och
professionsutveckling vid Linnéuniversitetet under hösten 2013 fram till och med våren
2015. Kursformen har bestått av läsande av filosofiska texter, samt kurslitteratur.
Inspiration har också hämtas från teater och skönlitteratur, vilket har utmynnat i essäer
och reflektioner.

Den verkliga kärnan i kurserna har varit träffarna på Linnéuniversitet i Växjö, som har
bedrivits i dialogseminarieform, en metod för att dela kunskaper och överföra
erfarenheter. Seminariedeltagarna har genom sina texter och reflektioner skapat en
gemensam plattform för uppsatsarbetet.7

Metoden är framtagen av Bo Göranzon under sin tid som professor vid KTH under
90-talet. Dialogseminariemetoden är ett sätt att synliggöra och reflektera över egna och
andras personliga och praktiska erfarenheter och därigenom förstå sitt eget
yrkeskunnande bättre. Metoden fungerar bra för yrken som är i förändring, där
yrkesvardagen har ställts inför nya utmaningar. Uppsatsen är skriven som en
essäsamling med kompletterande reflektioner. Varje essä ger en möjlighet till att
fördjupa och pröva nya tankar mer än att visa på fakta och slutsatser.

5 Besluts modellen presenteras i boken ”Mind over Machine” av Hubert Dreyfus. [ref.12,s.21-36]
6 Hennes resonemang har Göran Bergendal reflekterat över i texten ”Den höga skolan”. [ref.31,12-32]
7 Metoden finns beskriven i texten ”Dialogseminariemetodik – bakgrund och manual” av Bo Göranzon
och Maria Hammarén, se http://dialoger.se/index.php/forskning.html, 2015-02-01 [ref.6]
I korthet är Dialogseminariemetoden uppdelad i flera moment. Den första delen består av enskilt läsande
av utvald litteratur för att samla inspiration och reflektion. Läsandet följs av enskilt skrivande med
utgångspunkt i impulser från litteraturen. Metoden avslutas med ett seminarium i dialogform där
deltagarnas texter högläses och kommenteras kollektivt.
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En kortare essä presenteras nedan för att fånga en grundläggande stämning i yrket.

Jag var ensam i mikrovågslaboratoriet, det enda som hördes var fläkten från
spektrumanalysatorn.8 Framför mig fanns mina arbetsredskap: ett nästan tomt
bord förutom en lödkolv, några elektriska komponenter och en
spektrumanalysator. Inuti mig fanns matematiska ekvationer för att lösa ström-
och spänningsproblem. Jag kände mig bekväm i situationen även om problemet
med kretskortet var allvarligt.

Efter flera timmar av sökande hade jag hittat felet. Det var lite som att gå på
skattjakt eller att komma fram till platsen där regnbågen slutar. Samma känsla
infann sig när den felande komponenten hade hittats. När felet var avhjälpt
fungerade kretskortet som det skulle enligt alla krav. 9

Jag kände mig bekväm i mikrovågslaboratoriet, samtidigt var mitt arbete väldigt
exkluderande för utomstående. Jag har aldrig lyckats riktigt förklara för min
omgivning vad min arbetsdag består av. Det är för många ord och handlingar
som är naturliga för mig men inte säger något för en oinvigd. 10

Formatet att skriva en längre uppsats, som består av flera essäer, ger en möjligheten att
gå in i små detaljer och beskriva både hur de utförs, men också känslan i ögonblicket.
Det blir också möjligt att länka ihop essäerna till en helhet. Detaljerna gör också att
läsare, som inte har varit med om samma situation kan följa mig genom
händelseförloppet.11

Nybörjare såväl som experter inom mikrovågselektronik kan relatera till liknade
händelser genom essäerna. Genom att reflektera och göra egna analogier går det
förhoppningsvis att koppla elektronikingenjörens vardag till läsarens eget
yrkeskunnande. Exemplen i uppsatsen är hämtade från mitt yrkesliv inom utveckling
och produktionsteknik av elektronik. Ett yrkeskunnande där teoretiska och praktiska
kunskaper är starkt sammankopplade.

8 Spektrumanalysator är ett elektriskt mätinstrument för att mäta effekten vid olika frekvenser.
Se figur 12.

9 Jag har alltid känt en inre frustration över svårigheten att förklara mitt yrke och ännu svårare vad mitt
yrkeskunnande består av. Det slutar ofta med att folk tror att jag arbetar med mikrovågsugnar.
Förhoppningsvis kan uppsatsen ge en ökad förstålelse för arbetet.

10 Den som vill söka efter det perfekta tekniska formeln kommer inte att hitta den i uppsatsen.
Det finns inga hemligheter förutom hårt arbete, men framförallt handlar det om att göra rätt arbete.
Citat från George Bolin. [ref.13,s.26]

11 För att öka dynamiken i texterna har jag använt mig av olika karaktärer, som representerar olika
yrkesroller och kompetenser. Genomgående har alla karaktärerna fått ett namn som börjar på L.
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1.3 Ämnet yrkeskunnande och teknologi

Inom forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi finns ett gemensamt tankegods
som till stor del har utvecklats av kretsen runt professor Bo Göranzon under hans tid på
KTH. Bakgrunden till området var rationalisering inom den svenska industrin och
myndigheter på sjuttiotalet. Området innehåller en blandning av kunskapsteoretiska och
etiska förtecken.12

Bo Göranzons studier av arbetslivet utmynnade i avhandlingen, ”Det praktiska
intellektet”. Inspiration till avhandlingen har Göranzon hämtat från filosofer
(Denis Diderot, Michael Polanyi, Hubert Dreyfus, Ludwig Wittgenstein m.fl.), litteratur
(Mind over Machine, Den banala ondskan, Kung Lear m.fl.), teater och genom sitt eget
yrkesliv.13

Maria Hammarén och Bo Göranzon har varit bidragande till utvecklingen av
dialogseminariemetoden, en av hörnstenarna i ämnet. Inom konsultföretaget Combitech
är dialogseminarier en naturlig del för att skapa en gemensam företagskultur.14

Det finns också en publikvariant av metoden, som bland annat har presenterats på
Vandalorum i Värnamo inom ämnet ”Bildning och paradox”.15

I min roll som dialogseminarieledare på Combitech har jag lett flera
introduktionsseminarier i ämnet. Den ständiga frågan inför ett första seminarium:
”Har jag skrivit rätt?” Jag hade samma fråga när jag åkte till mitt första seminarium i
Linköping.16 Svaret på frågan skulle kunna vara ”42”.17

En av hörnstenarna i ämnet är analogier och analogiskt tänkande. Ordet analogi kommer
från det grekiska ordet analogia, som betyder likhet.18 Analogiskt tänkande är att hitta
likheter med sina egna erfarenheter från arbetslivet och filosofiska texter, andra
människors erfarenheter och händelser i omgivningen.

Ett annat viktigt inslag är metaforer, ett bildligt uttryck för att tydliggöra en handling
eller känsla.19 Ofta har metaforer en väldigt stark inverkan på texten. Exempel på
metaforer kan vara toppen av ett isberg, grundstötning, pang på rödbetan, m.m.20

12 En bra inledning till ämnet finns beskrivet i Lars Mouwitz avhandling, Matematik och bildning
berättelse, gräns, tystnad. [ref.8,s.21-48]

13 Bo Göranzons avhandling ”Det praktiska intellektet”. [ref.7]
14 Combitechs första samarbete med Bo Göranzon finns dokumenterad i boken ”Precision och

improvisation om systemutvecklarens yrkeskunnande” av Christer Hoberg.
15 Titeln på det publika dialogseminariet-där ordet bildning syftar på det som finns kvar efter utbildning

-kittlade mig väldigt mycket. Paradox uppstår när teori och verklighet har glidit isär. Seminariet på
Vandalorum anordnades av Karin Havemose.

16 Kursen Precision och improvisation är Combitechs kurs i ämnet yrkeskunnande och teknologi, som ges
till alla anställda på Combitech.

17 Det kända svaret ”42” är hämtad från Douglas Adams bok ”Liftarens guide till galaxen”. Anledningen
till det konstiga svaret var en felaktigt(dumt) ställd fråga. På samma sätt är sökande i dialogseminariet
inte en fråga om att hitta rätt eller fel utan att reflektera över sitt eget yrkeskunnande.

18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Analogi, 2014-12-28
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Metafor, 2014-12-28
20 Metaforer är ofta mer dynamiska än analogier, de överraskar och är oförutsägbara. Ibland är det bra att

vara lite restriktiv med metaforer, om de blir för bra kan de lätt ta över hela texten. [ref.33,s.154-167]
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En av svårigheterna med ämnet är vad som ingår och var gränsen går mot andra ämnen.
Gränsen är väldigt individuell från person till person och bygger på att det går att hitta
analogier till sitt eget yrkeskunnande.

1.4 Disposition

Masteruppsatsen är skriven för att belysa yrkeskunnandet hos en elektronikingenjör sett
ur olika perspektiv. Inledningen av uppsatsen tar upp frågeställning, metod och en
introduktion till ämnet.

Den första delen av uppsatsen handlar om elektronikingenjörens arbetsliv. Essäerna
kretsar runt små handlingar, tankar och funderingar kopplat till yrkeskunnande,
handlingar som både är väldigt teoretiska och praktiska. Genom essäerna är det
meningen att läsaren skall få en förståelse för arbetet.

Den andra delen handlar om lärandet runt elektronikyrket. Essäerna är hämtade från
studietiden, de första trevande stegen in i yrket och det kontinuerliga lärandet i
yrkeslivet. Samtidigt vänder jag mig 180 grader och går in i mentorsrollen.

Uppsatsen avslutas med moraliska aspekter av yrket. Essäerna handlar om skillnaden
mellan personlig moral och moral i arbetslivets.
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2 Arbetsliv

Det skulle bli en annorlunda dag för mig. Jag var på väg till min första arbetsdag, en dag
som jag hade studerat fem år för att komma till. Dagen var unik för mig och alla
händelser skulle etsa sig hårt fast i mitt minne för lång tid framåt.

Jag satt på spårvagnen i Göteborg som sakta rullade framåt. Inom mig hade jag
drömmar om mitt framtida arbetsliv. Jag hade tagit ett första kliv ut på den svenska
arbetsmarknaden. En resa som skulle föra mig långt utanför Sverige, något jag inte
visste där jag satt på spårvagnen. Den skulle också bestå av många toppar och ljusa
minnen, men också av svarta dalgångar. Man får ta det goda med det onda.21

Första arbetet
Jag satte mig till rätta på stolen och såg på probstationen framför mig, se figur 1.
Det var första gången som jag skulle använda den. Bredvid hade jag ställt upp alla
mätinstrument som behövdes och i samma stund som jag satte mig ner kändes det som
att mitt yrke blev på riktigt. Jag blev en MMIC-konstruktör.22

Figur 1: Probstation.

Jag hade väntat länge, 8 månader, på att mina första MMIC-kretsar skulle komma från
tillverkaren Ommic i Frankrike. Nu låg kretsarna i min hand, förslutna av en liten svart
plastlåda med en gul varningsskylt om ESD-känslighet.23 Försiktigt öppnade jag den
svarta lådan under mikroskopet på probstationen. När jag öppnade locket fick jag
samma känsla som att öppna en julklapp lite för tidigt.

Lådan var nästan tom, men i några få fack fanns det MMIC-kretsar som blänkte till när
ljuset träffade kretsarna.24 De var för små för att röra med händerna, endast
1,5 x 2,5 mm. Jag ändrade på mikroskopet så att fokus kom på en av kretsarna och
plötsligt kunde jag se transistorer, resistanser, kapacitanser och induktanser. Alla de

21 Citat av Lars von Trier i eftertexterna av tv-serien Riket,
https://www.youtube.com/watch?v=LO9zzTilCxY, 2015-01-11

22 Jag har utbildat mig till analogelektronikkonstruktör mot höga frekvenser. Någon gång under min
utbildning fastnade jag för Maxwells ekvationer. Det hade uppstått ett spänningsfält mellan ämnet och
mig. Att utveckla de elektriska kretsarna är väldigt mycket ett hantverk: teori, praktik och tillverknings
förståelse, som samverkar.

MMIC: Monolithic Microwave Integrated Circuit. MMIC är en integrerad analog mikrovågskrets av ett
halvledarmaterial (ex. Si, GaAs), se http://sv.wikipedia.org/wiki/MMIC, 2014-12-28

23 ESD: Electrostatic Discharge, http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrostatisk_urladdning, 2014-12-28
24 Det var lampans ljus från mikroskopet som träffade MMIC kretsen och blänkte mot mig.
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klassiska komponenterna för att skapa elektronik. Jag kände mig stolt och samtidigt en
smula orolig över hur mätningarna skulle överensstämma med mina simuleringar.25

Jag ökade förstoringen på mikroskopet för att kunna se fler detaljer. Jag ville se hur
varje komponent såg ut i verkligheten och började titta på transistorerna. De såg bra ut,
eller rättare sagt, det kändes bra.26

Figur 2: Transistorer sett från ett mikroskop.

Även om jag skulle zooma maximalt skulle jag inte kunna se allt, långt från atomerna
som transistorn var uppbyggd av. Trots det var jag mycket stolt över transistorerna som
jag såg.27

Jag flyttade mikroskopet från transistorerna mot en av resistanserna.28 Jag kunde se
kontaktpunkterna på den verkliga resistansen, där den elektriska ledaren övergick till att
bli en resistans. Egentligen var det bara ett resistivt material. Jag mindes hur svårt det
var att få till resistanserna i simulering och layout nio månader tidigare.

Figur 3: Transistorer och resistansen.

25 Om mätningar och simulerar inte överensstämmer, är det fel på verkligheten (=tillverkaren) eller har
jag missuppfattat de matematiska modellerna? Lars Gårding diskuterar skillnaden mellan modeller
och verklighet, med utgångspunkten att en modell aldrig kan bli verklighet. [ref.9,s.18-22]

26 Långt senare skulle jag lära mig att det första steget var en visuell kontroll när MMIC kommer från
tillverkaren. Nu gjorde jag det av ren nyfikenhet.

27 Det var jag som hade styrt hur fabriken hade placerat ut atomerna. Atomerna hade skjutits på för att få
rätt höjd på atomlagren. På samma sätt beskriver Denis Diderot i D'Alemberts dröm om en skulptör
som skulpterar en marmor staty. [ref.10]

28 Resistor syftar på den fysiska komponenten, medan resistans är värdet på resistorn. Resistans har
enheten ohm, Ω eller ohm/ruta.
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Elektriska kretssimuleringar nio månader tidigare
Det var första dagen på mitt första arbete. Jag hade fått ett litet kontor med en äldre
dator. Programmet Microwave Design System var installerat och jag hade fått en
schemaritning på ett papper som visade hur den framtida elektriska kretsen skulle se ut.
Jag började simulera kretsförslaget i programmet som nybörjare.29

Jag använde ideala modeller över elektriska komponenter. (Förutom transistorerna,
men det fanns enklare modeller utan spänning.)  I den ideala världen var resistorn enbart
en symbol och ett resistansvärde, R, som kunde väljas. När jag simulerade kunde jag
välja vilket heltal som helst för resistansen. Det gick också att använda mindre värden
än heltal. Jag kunde välja fritt vilka värden som helst.30 Jag hade oändligt många
kombinationer att välja mellan, fler än antalet sandkorn på jorden.31 Efter några dagar
kände jag mig trygg med mina simuleringar. Trots oändligt många kombinationer hade
jag hittat värden som gav bra resultat enligt de ideala förhållandena.32

Nästa steg var att byta ut de ideala komponenterna mot ”verkliga/riktiga”
komponenter.33 Kretssymbolen var lika, fast modellen betydligt mer avancerad.
Resistansmodellen bestod nu också av parallellkapacitanser och serieinduktanser.
Allt för att efterlikna verkligheten.

Efter att jag hade bytt de ideala modellerna mot bättre modeller startade jag första
simuleringen.34 Jag hade stoppat in mina bästa värden och väntade på att första
simuleringen skulle bli klar. Jag hade en novis trygghet i min kropp.35 Simuleringen
blev klar och jag skulle titta på resultaten. Jag fick en liten klump i magen, resultatet
överensstämde inte med de tidigare simuleringarna. Jag som hade varit så stolt. Nu var
jag tillbaka på ruta ett när det gällde simuleringar. Eller?36

Jag hade lärt mig en simuleringsmetodik när jag arbetade med idealkomponenter.
Den fungerade fortfarande. Tidigare hade det inte funnits några begränsningar men med
de nya komponenterna började begränsningarna att komma. Framför allt blev resultaten
sämre än tidigare. De ideala simuleringarna hade gett mig önskevärden.

Jag kom tidigt till arbetet varje morgon och simulerade långt in på kvällarna. Några små
pauser för att dricka kaffe. Efter några dagar hade jag blivit bekant med de nya

29 På många sätt var det svarta boxar som jag placerade ut på datorskärmen. Nu i efterhand skulle det gå
att förklara med att alla teoretiska modeller måste presenteras på ett korrekt sätt för att
datorprogrammet skall kunna tolka informationen. Det blev en insikt att det var en kunskap att förstå
datorprogrammet.

30 Den känslan stämde bara om jag bortsåg från alla fysikaliska processaspekter.
31 Arkimedes ställdes inför en liknande uppgift, då han fick frågan om det fanns ett tal som var större än
antalet sandkorn på jorden. Svaret var att det fanns ett större tal än antalet sandkorn. [ref.9,s18-22]
32 Det finns en absurditet att söka efter lösningar, antingen vet man vad man letar efter och då finns det

inget problem, eller så vet man inte vad man letar efter, och då kan man inte förvänta sig att finna
något. (Platon, Menon) [ref.1,s.47]

33 Rikta komponenter är ofta ett ord som används för en komponent, som har mer avancerad modell och
samtidigt en layout kopplat till.

34 En matematisk modell kan aldrig bli en verklighet oavsett hur man vrider och vänder på talen kan de
aldrig bli en verklig resistans. En av förklaringarna är att en ekvation inte består av atomer. Och finns
det inga atomer finns inga fysikaliska likheter med resistansen framför mina ögon. En modell är alltid
en modell oavsett om den är enkel eller avancerad.

35 Hubert Dreyfus diskuterar i boken ”Mind over machine” olika utvecklingsfaser inom yrkeskunnandet
från novis till expert. [ref.12,s.21-36]

36 Komplexiteten på simuleringarna hade ökat ytterligare. Jag hade bra bit kvar för att komma till
svårighetens max, innan det blev lättare. [ref.15,s.31-54]
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resultaten. Varje simulering tog längre tid än tidigare, det skapade en inre frustration.
Jag försökte att vara målmedveten, som en nybörjare kan vara.

Efter flera dagar av simulering började jag känna mig trygg igen.37 Jag hade hittat
tillbaka till mitt arbetssätt och började känna mig nöjd med mina nya
simuleringsresultat. Jag började känna mig redo för nästa steg. Med lite eftertanke hade
jag nog suttit någon dag för länge.38

Layout av MMIC
Nästa steg i mitt arbete var att börja layouta kretsen. Alla komponenter skulle fysiskt
placeras ut i layouten. Nu var det slut med ideala komponenter. Jag började titta i
manualen som tillverkaren hade skickat med. Ett djupt veck infann sig i min panna.

Det fanns tre stycken olika typer av resistanser eller rättare sagt, det fanns tre modeller
av resistanser. Beroende på material blev det olika resistans/ruta. Om jag placerade två
rutor efter varandra blev resistansen det dubbla och två rutor i bredd blev resistansen
hälften. Det var grundregeln. Vid tidigare simuleringar hade jag angivit resistansvärdet,
nu blev det tvärt om. Jag fick ange längd och bredd som inparametrar. Visserligen gick
det att sätta orimliga värden på storlek av resistansen, men då skulle en gigantisk
resistans dyka upp i layouten.

När komponenterna låg utlagda fick helt plötsligt siffervärdena på komponenterna en
helt ny betydelse och förståelse. Innan kunde jag variera siffrorna hur som helst.
Det kunde jag visserligen fortfarande göra, men vid minsta lilla förändring flyttade sig
alla komponenterna. Det var som att lägga pussel, ett pussel som hela tiden får nya
bitar. Bitar som hela tiden ändrar form och storlek. Jag fick till och med använda mig av
Pythagoras sats för att lyckas med geometrierna.39

Nästa problem uppdagades med resistenserna som nu hade blivit fysiska rutor. Hur såg
en lagom stor resistans ut? Jag hade tappat alla mina mått av omdöme. Om jag bevarade
proportionerna var resistansvärdet lika. Om resistenserna blev för stora började de
påverka mina resultat för mycket. Den parasitiska kapacitansen började spöka.
Blev resistenserna för små skulle simuleringsresultaten bli bättre, men verkligheten
skulle straffa mig med att resistenserna skulle brinna upp.

Efter flera dagars flyttande på elektriska komponenter insåg jag att signalen till kretsen
måste komma in någonstans och likaså komma ut. Hur kunde jag glömma av en så
enkel sak? Efter lite letande och frågande hittade jag RF-paddar i designbiblioteket för
att koppla in signalen. Det var där som den elektriska signalen skall komma in. De såg
väldigt stora ut, ska de verkligen vara så stora för att få in en elektromagnetisk signal?

37 Dagens simuleringsverktyg har ofta fina typsnitt och färger, vilket gör att vårt omdöme lätt blandar ihop
resultat med färgerna i presentationerna.

38 Det är väldigt svårt som nybörjare att inse när man skall vara nöjd över resultaten. Ännu svårare var det
att inse om resultaten var rimliga. Det är väldigt lätt att stanna kvar i enkla simuleringar fast de sedan
länge är klara. Det finns de som gärna stannar kvar i det grunda vattnet fast de faktiskt sedan länge
simmar väl. [ref.16,s.43]

39 När modellerna fick fysiska storlekar i layouten blev återkopplingen väldigt snabb när en komponent
blev för stor. Att inse att något blev för litet var mycket svårare.
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Kontakt med MMIC
Jag vred på mikroskopet för att se ingången till chipet. De stora paddarna dök upp
framför mina ögon. De gick till och med att se utan mikroskop, fast då var de väldigt
små. Det skulle vara väldigt svårt att placera en prob mot padden utan att använda ett
mikroskop. (se figur 4)

Jag började vrida in RF-probarna mot chipet. När de närmade sig chipet såg de
gigantiska ut, även om de var så små alldeles nyss. För att komma rätt över paden såg
jag den sista biten genom mikroskopet. Sedan började det svåra att föra probarna neråt.
Hur skulle jag känna om de får kontakt? Sakta vred jag neråt och plötsligt såg jag hur
reflektionerna från mikroskopslampan ändrades vid probpadden. Det kändes som ett
gott tecken. Jag hade landat på padden och min krets.

Figur 4: Exempel på mikrovågsprob och paddar.

Första mätningen av MMIC
Jag satte på signalgeneratorn för att genera högfrekvenssignalen som skulle gå igenom
chipet och sedan få en förstärkning. Enligt mina simuleringar borde det bli 12 dB
förstärkning.

Jag kände en spänning inom mig, det hade gått så lång tid och nu skulle jag få svaret.
En graf kom upp på skärmen. Den kändes inte lik mina simuleringar. Jag kände återigen
en klump i magen. Vad hade jag gjort? Hade jag litat för mycket på mina simuleringar?
Hade jag glömt något? Jag som hade simulerat och simulerat. Chipet gav en dämpning
på 20 dB istället för en förstärkning på 12 dB. Hur var det möjligt?

Jag kände mig förtvivlad. Verkligheten visade mig något helt annat än mina
simuleringar. Jag lyfte upp probarna som varit i kontakt med chipet. Vad var det som
hade gått fel? Jag kontrollerade mätinstrumenten. Alla inställningar verkade vara rätt.
Skulle jag våga prova på ett nytt chip? Jag hade bara 15 st. chip eller 14 nu…

Sakta förde jag åter ner probarna mot ett nytt chip. Det kändes som jag hade kontakt
igen. Jag insåg att strömmen stämde med mina simuleringar. Det gjorde den inte förut
drog jag mig till minnes. Jag slog på signalgeneratorn igen och det kändes som en
evighet innan kurvan över förstärkning kom fram. Jag såg siffran och log inom mig,
11.3 dB förstärkning. Jag hade simulerat 12 dB. Jag hade drabbats av rävfenomenet.40

Epilog: Jag hade simulerat och simulerat den elektriska kretsen. Det var sällan jag var
helt nöjd. Nu i efterhand har jag funderat på vad det var som jag simulerade. Ofta sökte
jag ett idealt svar. Det jag gjorde var att jag ändrade på ideala värden. Jag tog det ideala

40 Diderot skriver att varenda jägare vet att det inte finns två rävar som är lika i encyklopedin. På samma
sätt finns det inte två MMIC-kretsar som är exakt lika. [Ref.11,s.19]
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värdet för att vara en sanning. En sanning om den elektriska kretsens egenskaper.
Ett bra ord hade varit ”gissning” av prestanda. Flera år senare försökte jag att lämna de
ideala siffrorna. Det är väldigt svårt men nu ser jag de ideala siffrorna mer som
utgångsvärden.

Idag söker jag inte alltid den bästa lösningen utan den lösning som är mest robust. Jag
har fått lämna den ideala toppen och klivit ner till en robust dal där påverkningarna
blivit minimala.

Figur 5: Komplett bild på MMIC-krets designad av Magnus Andersson.
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2.1 Reflektion: Identitet

Det var bakom probstationen i mikrovågslaboratoriet som min yrkesidentitet
(mikrovågsdesigner) startade. Jag hade lyckats förena teori och praktik. Enligt mig var
det definitionen för att vara en riktig mikrovågsdesigner. Tidigare hade jag bara träffat
ingenjörer på Ericsson, som hade lyckats med detta.41 Jag förflyttade min identitet från
att ha varit en studentidentitet till en yrkesidentitet. Identiteten satt i handlingen men
också i rummet, mikrovågslaboratoriet. Rum och tid var i samklang.

Tidigare hade jag haft flera olika arbeten, men jag hade inte känt någon identitet med
yrkesrollerna utan bara utfört arbetet. Yrkesidentitet som mikrovågsdesigner blev
väldigt hårt rotat i mitt inre, även efter att jag bytt arbetsuppgifter såg jag mig
fortfarande som MMIC-konstruktör.

Det var först när jag kom i kontakt med ämnet yrkeskunnande och teknologi som jag
började reflektera över min yrkesidentitet. Det var en lång resa som startades genom att
börja ifrågasätta vad min yrkesidentitet egentligen bestod av. Under processen började
min yrkesidentitet som MMIC-designer sakta försvinna, en transformation hade startat.

Det var som att skruva isär en babusjka; när jag till slut lyckades skruva av dockans
huvud flyttades min yrkesidentitet från att vara kopplad till en teknikdisciplin till att
vara konsult.42 Ett yrke i sig självt utan teknisk koppling. Tidigare hade jag observerat
yrket från utsidan på ett visst avstånd.

Nu var det jag som var konsulten och såg yrkeslivet med nya glasögon. Det var som när
den innersta ryska dockan såg ljuset för första gången genom att dockan ovan blev
bortskruvad. Det var först då den kunde se världen. Det konstiga var att min omgivning
redan hade sett mig som konsult. Jag var den siste att komma till insikt.

Hösten 2012 blev jag tillfrågad att vara med i en teaterpjäs i Göteborg. Pelikanteatern
skulle sätta upp pjäsen, ”2.0 Jag är inte övergående”. Under hösten utökades min
identitet med skådespelaridentiteten. Jag skulle inte kalla min nya identitet för
yrkesidentitet eftersom jag inte har utbildat mig till skådespelare. Vad krävs det för att
kalla sig skådespelare? Skådespelaridentiteten var en amatöridentitet vilket är en stor
skillnad mot min professionella identitet, som mikrovågsdesigner.43

Min skådespelaridentitet gav mig ett visst utrymme i mitt vanliga arbete. På samma sätt
som den känslige eller kallt beräknande skådespelaren för jag en ständig kamp med min

41 Sommaren före hade jag varit på Ericssons utvecklingsavdelning. I ett av rummen bedrev Ericsson
MMIC-utveckling. Många gånger hade jag sett den stängda dörren till rummet. Det fanns något
mystiskt med rummet och tanken på att få möjligheten att en dag få arbeta där inne.

42 I engelsk talandeländer används ofta orden advisor, consultant och contractor. I Sverige är orden
rådgivare, konsult och bemanningsyrken mer vaga begrepp och oftast används ordet konsult enbart.

43 En amatör, av franska amateur, är en person som ägnar sig åt en verksamhet utan att ha den som yrke,
motsatsen till professionell. Gränsen kan definieras antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå,
eller genom inkomstnivå. http://sv.wikipedia.org/wiki/Amat%C3%B6r; 2014-12-28
Termen professionalism särskiljer dem som utövar något yrkesmässigt från dem som utövar samma
sak som hobby, vilka benämns lekmän eller amatörer. Ordet härstammar från latinets professio, som
betyder uppgift, yrke. http://sv.wikipedia.org/wiki/Professionalism; 2014-12-31
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egen yrkesidentitet.44 Jag har blivit mer stryktålig med åren. Jag får ibland frågan om
jag blir ledsen när jag får kritik. Ja, om jag har gjort fel blir jag ledsen. Är jag stressad är
jag mer känslig. Jag försöker att vara stark. Mycket av det jag gör innebär att ta olika
roller. Ibland spelar jag den buttre projektledaren, för jag vet att den rollen ger bäst
resultat även om jag inte vill vara honom. I slutändan handlar det om att vara
professionell även om rollerna blir komplexa. För att skydda mig gäller det att vara
närvarande i projekten men att inte bli personlig, en hårfin gräns.45

Fråga: En av de vanligaste frågorna i Sverige är ”Vad jobbar du med?” Även utanför
arbetet kommer vår yrkesidentitet in. I roller som inte har något med vårt professionella
utövande att göra. Varför är vår yrkesroll viktig även utanför arbetet?46

44 Denis Diderot för en dialog om skådespelarkonsten i Skådespelaren och hans roll om skillnaden att
vara känslig och känslighet i sina handlingar. På flera sätt går det att koppla skådespelarens roll till
projektledarens arbetssätt. Genom medvetenhet kan projektledaren styra sitt sin roll på samma sätt
som en skådespelare på scenen. [ref.23,s.7-14]

45 Det finns en hårfin gräns i arbetet att vara närvarande men samtidigt aldrig gå över kanten till att bli
privat. När den gränsen bryts tappar man bort distansen till arbetet. [ref.14, s.42-43]

46 För några år sedan gick jag en kurs i retorik, där läraren förbjöd oss att tala om vilket yrke vi hade.
Resultatet blev en mer spännande och givande dialog än vanligt under kursen. Samtidigt blev det ett
spänningsmoment sista dagen då deltagarna avslöjade sin yrkesidentitet.
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2.2 Var går gränsen mellan färdighetskunskap & påståendekunskap?

Det skulle bli en dag utan simuleringar framför datorn. Jag öppnade dörren till
luftslussen till renrummet.47 Det var alltid samma ritual när jag klev in i luftslussen.
Ta av sig ytterskorna och ta på sig specialskor, kontrollera att skorna fungerade. En grön
lampa indikerade att allt var rätt. Jag tog på mig den vita rocken. Drog upp dragkedjan.
Det sista var att stänga av mobiltelefon. Inga elektriska störningar fick förekomma
under mitt arbete. Jag tog ett djupt andetag. Nu var jag klar för att kliva in i renrummet.
Platsen där rymdelektronik utvecklas för att flyga i rymden.

Jag satt mig till rätta på min plats. Tog på mig tyghandskarna. Kontrollerade att
skalpellen var vass. Skar till en liten bit av tunn metall (trimfolie). Oftast
brukade 2 x 3 mm2 vara en bra storlek att börja med. Tog fram en tandpetare och skar
till spetsen. Fuktade spetsen, så att den skulle få fäste mot metallbiten. Försiktigt lyfte
jag upp metallbiten in över kretskortet.

Figur 6: Elektriskledare med trimfolie.

Jag hade ställt in mikroskopet på rätt plats. Plötsligt uppenbarade sig den lilla
metallbiten i mikroskopet, som en koloss. Jag tryckte ner metallbiten mot den elektriska
ledaren. Lyfte ögat mot mätinstrument. Resultatet var sämre än förut. Jag förflyttade
metallbiten en halv millimeter längs ledaren. Förstärkningen blev något bättre än förut.
Nu var jag på rätt väg. Jag förflyttade biten ytterligare en halv millimeter.

Förstärkningen blev ännu bättre. Sedan en millimeter till. Förstärkningen blev sämre.
Jag flyttade tillbaka metallbiten. Gjorde en anteckning om huruvida förstärkningen
kunde ökas med 0.3 dB. Jag hittade ett maximum. Jag vred och vände på metallbiten på
samma plats. Till slut gick det att få ytterligare några hundradels dB extra i förstärkning.
Jag kände mig nöjd av att hittat ett ännu bättre optimum. Det fanns oändligt många
möjligheter att placera metallbiten och ändra på dess storlek. Det var min inre kompass
av ekvationer som gav mig en känsla hur jag skulle hitta en punkt för att bli nöjd. Det
fanns ingen hemlighet att hitta vägen dit. Även om jag visste att det skulle finnas ett
optimum byggde resultatet på hårt arbete.48

Nu var det dags för nästa steg. Med min vänsterhand höll jag fast metallbiten, annars
skulle den börja röra sig. Jag förde in lödkolven med högerhanden. Nu var det 100 %
fokus som gällde. Jag såg hur lödtennet började ändra form. Vid exakt rätt tidpunkt drog

47 Ett renrum är en miljö där tillverkning eller vetenskaplig forskning bedrivs. Renrum har låga halter av
miljöföroreningar som damm, luftburna mikrober, aerosolpartiklar och kemikalieångor. Mer korrekt
uttryckt har ett renrum en kontrollerad nivå av föroreningar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Renrum#Renrumsklassificeringar; 2015-02-27

48 George Bolin var musikinstrumentskonstruktör och byggare av gitarrer och pianon. På samma sätt
ansåg han att hans yrkeskunnande inte innehåll några hemligheter utan resultatet av ett hårt arbete som
byggde på tradition och beprövad erfarenhet. [ref.13,s.26]
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jag lödkolven över kanten på metallbiten. Det gick bra. En perfekt lödning längs hela
kanten. Jag kunde andas ut och log för mig själv.

Sista steget var att rengöra. En vanlig målarpensel och sprit behövdes för att få bort
smutsresterna. Till slut var allt skinande rent. Inga rester fick finnas kvar. Det fanns
ingen möjlighet att rätta till i efterhand.

Sedan var det dags för examensprovet. Jag kopplade på strömmen igen till kretskortet.
Det var mätinstrumenten, maskinen som gav mig svaret på hur bra mitt mänskliga
arbete hade utförts. Några sekunders väntan och sedan kom svaret upp på displayen:
0.25 dB bättre förstärkning. Ingen stor förändring, men väldigt nära det tidigare
resultatet då metallbiten låg tillfälligt pressad mot den elektriska ledaren. Nu satt den
permanent inför sin flygtur i rymden. Jag hade lyckats komma lite närmare det slutliga
målet.

Vad var det jag hade gjort? Om jag skall förklara med ord. Förstärkningen kommer från
en liten transistor. I en ideal värld, skulle mina små förbättringar längs ledaren endaste
ge sämre förstärkning, men nu kunde jag öka förstärkningen genom att förbättra
anpassningen. Alltså fanns det en missanpassning vid den elektriska ledaren. Den lilla
metallbiten korrigerade skillnaden mellan de ideala datormodellerna och verkligheten
till ett minimum.

Ett annat sätt att beskriva arbetet är att det kommer en elektromagnetisk våg, som färdas
längs den elektriska ledaren fram till förstärkaren. När vågen träffar förstärkaren
kommer en stor del av vågen att passera in i förstärkaren, men det kommer också ske en
reflektion pga. missanpassningen. Den lilla metallbiten gjorde att vågen kunde styra in
bättre mot förstärkaren.

Missanpassningen uppstår när impedanserna, Z är olika mellan ledaren och transistorn.
Rent matematiskt går det att beräkna impedansen med formeln:= × × ( ) × ( )× ( ) × ( ) (1)

Där l är hela längden på ledaren. När jag fäster metallbit på ledaren delas ledaren upp i
tre segment, beroende på bredd. På detta sätt kan jag variera impedansen och minska
min missanpassning.49

Går det att beskriva en elektrisk ledning, verkligheten med hjälp av ekvationen? Finns
det någon bakgrund till den konstiga ekvationen, med hyberbolikus? Finns det några
begränsningar…

Det finns en teoretisk bakgrund till ekvationen. Om jag delar upp den elektriska ledaren
i väldigt små bitar och antar att den är förlustfri, så kan varje bit vara en kapacitans och
en induktans. Tillsammans med ström och spänning i tid. Går det att kombinera
ekvationerna för att få fram den första ekvationen och några ekvationer till där emellan.

49 Ekvationen är från Guillermo Gonzalez bok om mikrovågskonstruktion. [ref.24,s.4-22]
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( ) = ( )
(2) ( ) = ( )

(3)

Figur 7: Elektrisk ledning med tillhörande telegrafekvationer.

De flesta teknikstudenter gör den här resan bakifrån från ekvationer mot en verklighet.
Ekvationer som blir flera sidor långa. En del kommer fram till rätt svar, andra går bort
sig bland integralerna. När studenterna sedan börjar arbeta användas avancerade
program istället för att räkna med matematiska formler. Efter några månader är ofta
stora delar av kunskapen hur ekvationerna löses borta. Kunskapen har förflyttats från
matematiska teorier till att praktiskt använda simuleringsprogram.

De avancerade elektronikprogrammen ger svar med massor av decimaler. Sedan
kommer insikten att maskinerna inte kan tillverka kretskorten med datorns oändliga
precision.50

Den verkliga resultat kan bli nära eller långt borta från den ideala simuleringen.
Någonstans har kraven på kretskorten blivit för stora för att det ska blir möjligt att
simulera allt. Någonstans på vägen har datorprogrammen och teorierna fått kapitulera.
De kan komma långt men inte hela vägen. För att komma till toppen krävs en liten
metallbit.

När kretskortet sedan är tillverkat uppkommer ytterligare avvikelser från den ideala
modellen. En del kretskort ger bra resultat, andra uppför sig sämre, någonstans har nya
avvikelser smugit sig in. Till slut är det en liten simpel metallbit, som flyttas fram och
tillbaka som fyller gapet mot det mest ideala resultatet.51

Epilog: Arbetet som beskrivs är väldigt praktiskt och tidsödande. En viktig komponent
för att lyckas är att arbeta metodiskt, ändra och förbättra. Varje liten förändring på
kretskortet påverkade sin omgivning, vilket gjorde att optimumen inte alltid var
konstanta efter att en ny metallbit hade placerats. Det var känslan från de tidigare
ekvationerna och simuleringarna som gjorde att jag kunde hålla en fast kurs igenom det
praktiska arbetet. De var inte nödvändiga för själva arbetets utförande men för att
snabbare bli nöjd och känslan att gå vidare till nästa plats på kretskortet.

Till slut kom jag till en punkt när jag var nöjd med mitt arbete. Det var i den stunden då
jag insåg att resultaten inte längre berodde på mitt arbete utan det var noggrannheten i
mätinstrumenten som satte begränsningen. Strax innan hade kretskortet och lödkolven
blivit en del av mig (kändes det som).

50 De matematiska längderna av en triangel kan enkelt beräknas med Pytagoras sats till exakta värden.
Lars Mouwitz visar med en paradox att en verklig triangel inte går att mäta till exakt samma värde
som det matematiska svaret. De två lösningarna ger olika svar. [ref.8,s.77-78]

51 Det blir en teoretisk resa från påstående kunskap till färdighetskunskap, där båda delarna finns med för
att komma fram till slutresultatet.
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Figur 7: Elektrisk ledning med tillhörande telegrafekvationer.

De flesta teknikstudenter gör den här resan bakifrån från ekvationer mot en verklighet.
Ekvationer som blir flera sidor långa. En del kommer fram till rätt svar, andra går bort
sig bland integralerna. När studenterna sedan börjar arbeta användas avancerade
program istället för att räkna med matematiska formler. Efter några månader är ofta
stora delar av kunskapen hur ekvationerna löses borta. Kunskapen har förflyttats från
matematiska teorier till att praktiskt använda simuleringsprogram.

De avancerade elektronikprogrammen ger svar med massor av decimaler. Sedan
kommer insikten att maskinerna inte kan tillverka kretskorten med datorns oändliga
precision.50

Den verkliga resultat kan bli nära eller långt borta från den ideala simuleringen.
Någonstans har kraven på kretskorten blivit för stora för att det ska blir möjligt att
simulera allt. Någonstans på vägen har datorprogrammen och teorierna fått kapitulera.
De kan komma långt men inte hela vägen. För att komma till toppen krävs en liten
metallbit.

När kretskortet sedan är tillverkat uppkommer ytterligare avvikelser från den ideala
modellen. En del kretskort ger bra resultat, andra uppför sig sämre, någonstans har nya
avvikelser smugit sig in. Till slut är det en liten simpel metallbit, som flyttas fram och
tillbaka som fyller gapet mot det mest ideala resultatet.51

Epilog: Arbetet som beskrivs är väldigt praktiskt och tidsödande. En viktig komponent
för att lyckas är att arbeta metodiskt, ändra och förbättra. Varje liten förändring på
kretskortet påverkade sin omgivning, vilket gjorde att optimumen inte alltid var
konstanta efter att en ny metallbit hade placerats. Det var känslan från de tidigare
ekvationerna och simuleringarna som gjorde att jag kunde hålla en fast kurs igenom det
praktiska arbetet. De var inte nödvändiga för själva arbetets utförande men för att
snabbare bli nöjd och känslan att gå vidare till nästa plats på kretskortet.

Till slut kom jag till en punkt när jag var nöjd med mitt arbete. Det var i den stunden då
jag insåg att resultaten inte längre berodde på mitt arbete utan det var noggrannheten i
mätinstrumenten som satte begränsningen. Strax innan hade kretskortet och lödkolven
blivit en del av mig (kändes det som).

50 De matematiska längderna av en triangel kan enkelt beräknas med Pytagoras sats till exakta värden.
Lars Mouwitz visar med en paradox att en verklig triangel inte går att mäta till exakt samma värde
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Den stora dagen kom till slut då vi skildes åt, kretskortet och jag. Jag vet inte riktigt vad
jag hade tänkt. Inombords var jag väldigt stolt över resultaten. De var mer än bra även
om jag hade haft svårt att förmedla det till min omgivning.

Jag hade dragit åt skruvarna runt det skyddande metallhöljet en sista gång runt
kretskortet. Rengjort med sprit för att få bort alla fingeravtryck. Jag tittade en sista gång
på det jag hade skapat, nu var jag helt klar. Det är sällan jag har gjort något mer klart än
det här jobbet.

På några sekunder var avskedsceremonin slut, nu i efterhand gick det knappast att kalla
det ceremoni överhuvudtaget. Dörren öppnades till renrummet, projektledaren kom in
och hämtade kretskortet. Han tittade några sekunder på min arbetsplats och sedan
försvann han utan ett ord. Jag stod kvar ensam och såg hur dörren slog igen efter
honom. Samtidigt som kretskortet försvann skapades ett tomrum inuti mig. Det var
jobbigt men samtidigt nödvändigt att komma fram till slutet av arbetet. Det skulle ta
några dagar innan jag mentalt skulle kunna släppa projektet.52

52 Veckan efteråt tackade företaget mig för ett väl utfört projekt med två bio biljetter.
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2.3 Praktiker eller teoretiker?

Jag drog mitt passerkort i kortläsaren och tryckte in den fyrsiffriga koden. Lysdioden
ändrade färg från rött till grönt. Nu blev dörren till mikrovågslaboratoriet möjlig att
öppna. Vi klev in och gick mot probstationen. Jag kände hur min kollega kom efter och
något kändes inte helt rätt. Jag fick vänta några sekunder för länge på honom framför
probstationen där vi skulle arbeta tillsammans. När han kom fram sa han snabbt ”Jag är
teoretiker och inte praktiker”, sedan vände han sig om och gick ut. Jag hörde hur dörren
slog igen bakom honom. Jag stod kvar ensam framför probstationen och de elektriska
kretsarna som vi tillsammans skulle mäta på.

Figur 8: Exempel på probstation för att mäta på elektriska kretsar.

Varför uttalade han ”Jag är teoretiker och inte praktiker?” Var det för att kretsarna hade
flyttat sig från datorns simuleringar till att bli verkliga elektriska kretsar? Ett moment
när ingenjören borde vilja kasta sig över kretsarna för att mäta. Inte som nu, ett steg
tillbaka som ingen skulle se. Var det hans brister inom praktiska kunskaper som var
anledningen även om han hade ett diplom från en teknisk högskola?53

På samma sätt har det hänt att ett projekt har haft problem och min arbetskamrat sagt
”Jag är praktiker, det här är ett arbete för en teoretisk civilingenjör.” Vad är det som gör
att personen ryggar tillbaka? Är det bristen på kunskap att simulera elektriska kretsar i
ett datorprogram eller kan det vara de matematiska ekvationerna bakom den elektriska
konstruktionen som skrämmer?54 Hur ingenjören reagerar kan beror på vilken bakgrund
han kommer från eller var han känner sig trygg.55

På samma sätt finns det olika lösningsmetodiker på ett elektriskt problem. Vägen till att
lösa problemet kan göras antingen teoretiskt eller praktiskt. Om lösningsvägen är
teoretisk, via matematiska formler eller simuleringsprogram, då är ofta förutsättningarna
och lösningsvägen väl beskriven i rapporter. Svaret blir ofta kort och koncist.

53 Är det Chalmers uppgift att undervisa inom praktisk elektronik? Eller bör studenten ta ett eget ansvar
att experimentera fram elektriska kretsar på sin fritid?

54 En reflektion runt matematik är att den är väldigt exkluderande för den som inte har studerat
matematik. Det kan bero på att det inte går att gissa ett matematiskt svar utan matematikkunskaper.
Eller kan svaret vara så enkelt att personen inte har haft möjlighet att stiga över tröskeln till Chalmers
lärosalar med lite för hårda stolar där matematiken lärs ut.

55 Jag har valt att genomgående använda ”han” eftersom det tyvärr finns en avsaknad av kvinnliga
ingenjörer inom mikrovågsteknik.
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Den andra vägen att lösa ett problem är att praktiskt gå in i ett mikrovågslaboratorium
och prova sig fram med ett tidigare kretskort. Byta komponenter, lägga till nya
komponenter. Ändra och mäta tills ingenjören nått ett resultat som han är tillfredsställd
med. När lösningen sedan skall presenteras är fokus ofta på resultatet, mer än att
beskriva hur lösningen utfördes.

I det teoretiska fallet har ingenjören undersökt fysikaliska och matematiska
begränsningar för att lösa problemet. I det praktiska fallet har ingenjören arbetat med
praktiska begränsningar, som komponentvärden och var det går att modifiera
kretskortet.56

Det finns också skillnad mellan teoretiska och praktiska lösningar. Den teoretiska
lösningen klarar sig inte ensam utan måste verifieras (kontrolleras) mot en verklig
lösning. Däremot är det ytterst sällan som praktiska lösningar verifieras med teoretiska
datasimuleringar i efterhand. ”Varför skall vi kontrollera något som fungerar?” brukar
svaret vara.57

En reflektion som ha kommit efter att både har arbetat teoretiskt och praktiskt inom
mikrovågsteknik är att glädjen av att lösa ett problem skiljer sig mellan dessa två
inriktningar.58 En anledning kan vara att det är fler entusiaster som arbetar med
praktiska problem än med teoretiska simuleringar.59

56 Michael Polanyi gör en skillnad mellan att lösa ett problem med fysiska eller tekniska lösningar,
där de olika lösningsvägarna använder olika indata och också ger olika svar. [ref.1,s.64-67]

57 Det är ofta väldigt svårt att få igenom en bättre teoretisk lösning som kräver extra tester, istället för en
fungerande lösning, som är verifierad. Jag har varit med i projekt där alla vet om att det finns en bättre
kretskortslösning, men det är ingen som vågar att införa den pga. för stor risk och att en omfattande
verifiering måste göras om.

58 Johann Sebastian Bach skrev i sin dagbok ”Gode Gud låt mig aldrig förlora min glädje”. Vad händer
den dagen då arbetsglädjen har försvunnit? Går det att göra ett bra arbete utan arbetsglädje?
[ref.14,s.54]
Möbelsnickaren Thomas Tempte beskriver sin glädje när han rekonstruerar gamla egyptiska stolar från
1300 f.Kr. Tiden rusar iväg och han glömmer av att äta under arbetet. [ref.27,s.65-75]

59 En av anledningarna till glädjen kan vara att man hittat sin talang. Talangen att utveckla elektronik och
sedan lagt tid och kraft att utveckla den istället för att fokusera på de tråkiga bitarna i arbetet.
Tennistränaren Calle Hageskog skriver om vikten av att utveckla sidor som idrottsmän är bra på till
ännu bättre istället för att gräva ned sig i sina svagheter. Det kan vara en väg till att utveckla sin
talang. [ref.26,s.81-88]
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2.4 Reflektion: Civilingenjörens rollbyten

Mitt yrke startade med radiopionjären Guglielmo Marconi, som ofta ses som radions
uppfinnare i slutet av 1800-talet även om teorierna om elektromagnetiska fält är
betydligt äldre.60 De första stora utvecklingsprojekten var radarsystemen under andra
världskriget och sedan inom rymdforskningen. Yrket fick ett stort uppsving när
mobiltelefonerna gjorde inträde i vårt samhälle. Ordet ingenjör har funnits betydligt
längre och kommer från franskans ingénieur och betyder krigsbyggmästare.61

Civilingenjör blir då motsatsen till den militära titeln ingenjör.62

1702 startades den allra första civilingenjörsutbildningen i Tyskland med inriktning mot
gruvbrytning och metallhantering. Skolorna kallades till en början för slöjdskolor
eftersom eleverna fick lära sig att tillverka sina egna verktyg och bygga egna modeller
av grundkonstruktioner.

227 år senare, 1929 startades i Göteborg Chalmers Tekniska Högskola också som en
slöjdskola, som sedan har omvandlats till civilingenjörsutbildning.63 På samma sätt som
Chalmers bytt skepnad och fortfarande gör med nya utbildningar har mina yrkesroller
förändrats eller anpassats för storföretag. Det har delvis varit medvetet men också en
slump. Från små elektriska chip till kretskort, vidare till system och tillverkningsfrågor.
Det har också funnits tidpunkter då jag har arbetat med logistik, försäljning,
affärsplaner, rekrytering, m.m. Är det min utbildning som har gjort att jag har fått alla
dessa möjligheter eller beror det på min samlade erfarenhet?

I masterprogrammet har deltagarna haft olika yrkesbakgrunder, vilket har gjort att jag
fått lyssna och diskutera andra yrken. Genom dialogen har jag börjat reflektera över
andra människors syn på ingenjörer. Diana Engström, som arbetar med säkerhetsfrågor
inom kärnkraftsbranschen har med sina texter i kursen öppnat upp mina ögon för
civilingenjörer som glatt hoppar in i nya roller men synen ”hur svårt kan det vara”.
På samma sätt visar hon hur civilingenjören kan ringakta andra utbildningar än sin egen
teknikutbildning. Nedan följer ett textutdrag från Diana Engströms examensuppgift i
kursen Yrkeskunnande, konst, litteratur och gestaltning, som är en del av
masterutbildningen.

Jag sa inledningsvis att jag hyser en stor respekt för ingenjörer och ingenjörskonsten och
jag menar vad jag säger. Jag önskar att samma respekt kunde råda åt motsatt håll men
så upplever jag det inte inom branschen idag. Om den respekten för min yrkesgrupp
fanns skulle man aldrig komma på tanken att låta en ingenjör, som inte är vidareutbildad
på en djupare nivå inom organisatoriska och mänskliga aspekter, utföra ett arbete som
faktiskt ställer höga krav på kunskaper inom icke tekniska aspekter.

På min förra arbetsplats skulle vi rekrytera ytterligare en person som skulle arbeta med
organisationsutveckling och orsaksanalyser. Förslaget föll på en gammal räv från
driftavdelningen som man menade kunde organisationen på sina fem fingrar. Han hade
ingen adekvat utbildning eller erfarenhet från den typ av arbete han skulle utföra på min
avdelning, det räckte med att han hade gott renommé. Jag kunde inte låta bli att fråga om
det om några år kunde vara aktuellt för mig att få arbete som reaktoroperatör.

60 http://sv.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi ,2015-02-27
61 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingenj%C3%B6r, 2014-12-13
62 Lite paradoxalt används titeln civilingenjör inom försvarsindustrin.
63 http://sv.wikipedia.org/wiki/Chalmers_tekniska_h%C3%B6gskola#Historia, 2014-12-28
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De andra tittade förvånat på mig och sa att jag inte hade någon utbildning eller
erfarenhet för den typen av arbete. Nej, ni har rätt svarade jag men vad har den gamla
räven som ni vill anställa för utbildning eller erfarenhet inom mitt yrkesområde?

Ja, det kanske var att dra det till sin spets och mina kollegor menade att jag med min
bristande erfarenhet skulle bli en säkerhetsrisk som reaktoroperatör. Men faktum är att
även en person med bristande kunskaper inom mitt yrkesområde på lång sikt kan skapa
säkerhetsrisker på grund av att de saknar de grundläggande kunskaperna och
erfarenheten.

Dianas text träffade mitt i min ingenjörssjäl. Från hennes ord fick jag höra hur min
omgivning såg på mig när jag klev in i arbetsuppgifter utanför mitt ordinarie arbete.
Arbetsuppgifter som jag saknar kompetens inom, även om jag inte vill inse mina
begränsningar. Min utgångspunkt var från ett tekniskt perspektiv, logiskt och rationellt.
Där mitt mål var att hittat den enda och samma lösningen utan att förstå helheten.

Fråga: Vad är det som gör att en ingenjör kan ta en professionellt utbildads yrke men
samtidigt har svårighet att släppa in andra i sitt skrå?

Genom mina kontakter med teatern har jag fått känna av hur ingenjören vandrar in i
kulturen. Under uppbyggnaden av teaterpjäsen, ”2.0 Jag är inte övergående” skulle vi
uppföra en scen. Regissören hade en plan hur pjäsen skulle börja. Första gången som vi
gestaltade scenen var det enbart ett embryo. Efteråt frågade regissören min teaterkollega
hur det kändes. Jag bet mig i tungan. Det är en oskriven regel att aldrig regissera sina
kollegor.64

Jag började fundera även om jag inte hade fått frågan. Början av scenen kändes bra. Jag
såg småsaker som kunde göras bättre. Jag hittade i mina tankar sätt att förbättra scenen,
men jag förblev tyst för att inte svika den oskrivna regeln.

Regissören lyssnade av oss och ändrade några små grundförutsättningar. Blandade in
nya känslor. Vi började om och det var något som hände. Hela scenen lyfte och vi såg
på varandra. Endast regissörens ord om bakgrundskänslor hade förändrat oss.

Mina tysta tankar om scenen var kopplade till handling och väldigt långt från
regissörens ord. På några få minuter insåg jag skillnaden mellan att vara amatör och
utbildad. Det kändes som ett slag i magen. Jag behövde känna slaget. Jag trodde mig ha
en blick för gestaltning. Det blev tydligt att jag fortfarande var novisen, som stod
bredvid experten. Jag hade tittat lite för högt upp på kunskapstrappan.65

Grundstötningen hade blivit total men nödvändig.66

Reflektion: Dagens arbete är sällan soloarbete utan görs av arbetslag som bedriver
utveckling tillsammans, vilket beror på den ökade komplexitet och storleken på
utvecklingsprojekten. Detta har gjort att flera yrkesgrupper arbetar i samma projekt.

På en teaterscen måste alla skådespelare vara med för att det ska bli komplett.
Om någon saknas blir det ett tomrum. Ett tomrum som gör att de andra famlar i luften.

64 Det kan vara lätt att gå över gränserna, samma tydliga regel finns inte på tekniska arbetsplatser.
Speciellt tydligt blir det om saker som alla kan ha en åsikt om. Exempel att köpa in ett cykelställ.

65 I boken ”Mind over Machine” introducerar Hubert Dreyfus en kunskapsmodell för att förklara olika
beslutsfaser. Väldigt ofta presenteras modellen som en kunskapstrappa. [Ref.12, s.22-36]

66 Metaforen grundstötning är hämtad från Joseph Conrads bok Mörkrets hjärta.
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Att tala till en människa som inte finns blir uppenbart konstigt. På samma sätt blir det
konstigt på en arbetsplats när en roll försvinner, ett tomrum skapas.
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2.5 Teknik och administration

Under de senaste åren har jag haft förmånen att arbeta direkt med kretskort och sedan
mycket med hantering omkring kretskort. Helt plötsligt har nya roller dykt upp för mig
som jag inte visste fanns: konstruktionsansvariga, produktionsplanerare,
kvalitetssansvariga, komponentansvariga, delprojektledare, configuration managers
(CM), logistikansvariga, inköpare m.m. Arbetsuppgifter som inte inneburit att direkt
löda på kretskorten, men arbete som sker omkring. För att processen med kretskortet
ska flyta smidigt måste det fungera både tekniskt och administrativt. Har det alltid varit
så här? Någonstans har det skett en uppdelning av utförande och planering av arbete.

Frederick Taylor var en amerikansk maskiningenjör och en av de första
managementkonsulterna i slutet av 1800-talet. Under sin tid på olika stålverk utvecklade
han sin syn på organisation. Resultatet blev att arbete skulle vara en vetenskap, träning
och utveckling av arbetsuppgifter och samarbete mellan arbetare och ledning.
Hans tankar ledde till att dela upp utförande och planerande av arbete. Frederick Taylor
och hans taylorism är dock mest känd för införandet av tidsstudiemän. Många av hans
tankar hade en bra intention, men tyvärr var det många av de dåliga förslagen som
realiserades i efterhand.67

Fredrick Taylors uppdelning av arbetsuppgifter inom ett företag har lett till en inbyggd
konflikt mellan utförandet av arbetet (utveckling och produktion) samt planering av
arbete (projektledning). Projektledningen vill att projektet ska utföras på minsta möjliga
tid och med minsta möjliga antal arbetstimmar. Personalen som tillverkar kretskorten
vill att kretskorten ska uppfylla alla krav med breda marginaler för att minimera
produktionsproblem. Konstruktionsavdelningen vill konstruera kretskort och sedan
lämna från sig tekniken för att börja med nya spännande projekt. Var gränsen går är
väldigt flytande och framför allt vem det är som drar gränsen varierar från företag till
företag. Trenden är dock att planering av arbete har större inflytande än de som utför
arbetet.68

Ett annat synsätt på att koppla samman olika yrkesroller och kunskap presenteras av
Michael Polanyi. Konsten att designa elektriska kretsar beror på vilka komponenter som
finns tillgängliga. Över kretskortskonstruktören finns en delsystemansvarig, som är
beroende av kretskortskonstruktörens arbete. Delsystemsansvarig har i sin tur en
systemarkitekt över sig i hierarkin.

För dessa fyra olika nivåer finns fyra olika regelnivåer. De fysikaliska lagarna
bestämmer komponenternas prestanda, tillverkaren av komponenterna ger

67 Frederic Taylor publicerade 1911 ”The principles of Scientific management”, som blev grunden till
Taylorismen. Taylorismen är ganska ifrågasatt idag delvis pga. ökad skadlig stress, psykisk
påfrestning, vantrivsel på arbetsplaster. Ofta kommer de positiva tankarna – exempelvis utbildning av
arbetare eller borttagning av onödiga arbetsmoment – ofta i skymundan. Det är lite smålustigt att den
amerikanska taylorismen fick väldigt starkt fäste i Ryssland och var en av orsakerna till
Sovjetunionens fall. [ref.4&5]

68 En av anledningarna till att planering av arbete har fått ett ökat inflytande är att arbete och ekonomi
planeras samtidigt. Uppdelningen liknar Montesquieus politiska maktuppdelning från 1700-talet, som
också bygger på tre olika delar.
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specifikationer till kretskonstruktören, delsystemansvarig hämtar kunskap från liknade
kretskort och systemarkitekten hämtar krav från kunden/beställaren. Det finns ett
samband i hierarkier där stommen vilar på tyst kunskap i botten.69 Den tysta kunskapen
kommer fram när delarna i den stora kedjan av människor och utförande
medvetandegörs. Däremot om vi lyfter ut enskilda delar kommer funktionen gå
förlorad.

Reflektion: Tekniska projekt som har tekniska problem och osäkerheter, har nästan
alltid smittat av sig på arbetena runt omkring kretskortet. Det går ofta i efterhand att
spåra tekniska problem genom att studera den tekniska dokumentationen
(schemaritningar, tekniska undersökningar m.m.) och den administrativa
dokumentationen (produktions-, inköps-, kostnadsberäkningar m.m.), där fel och brister
finns som en skugga som har ignorerats. Samtidigt är det alltid lätt att vara efterklok när
man har facit.

Tekniska projekt som har fungerat bra, har ofta både tekniska och administrativa
dokumentationen noggrant och väldokumenterade i systemen.70

69 Originalexemplet är tillverkning av tegel. [ref.1,s.59-60]
70 En korrekt teknisk dokumentation garanterar inte att projektet är friskt. Däremot är det vanligast att den

sista delen i utvecklingsfasen är dokumentationen av projektet.
Om man har kommit hela vägen till slutet brukar också de tidigare delarna vara bra.
Sedan finns det projekt där man lagt all tid att bråka över kommatecken och ansvarsuppdelning och
inte kommit fram till den verkliga tekniken. Det kanske allvarligaste är när de administrativa
dokumenten saknas helt.
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2.6 Förändringens tid

På 70- och 80-talet innan globaliseringen tog fart i större utsträckning, var
hemelektronik väldigt dyrt. Därför var många elektronikintresserade tvungna att bygga
sin egen hemelektronik, exempelvis musikhögtalare. Det var en tid då det gick att själv
bygga en högtalare som var bättre och billigare än vad som fanns att köpa i affärerna.
Detta formade många unga elektronikingenjörer. Idag har globaliseringen gjort att
priserna och prestandan på vanliga högtalare och förstärkare blivit svåra att överträffa
för en ung ingenjör.

Samtidigt har globaliseringen gjort det möjligt att köpa väldigt avancerade elektriska
kretsar från Kina, som inte gick att få tag på tidigare. Det har inneburit att det har blivit
möjligt att bygga väldigt avancerade elektriska sändare eller mottagare, som tidigare var
omöjliga att konstruera för en privatperson.

En annan förändring som har skett i samhället är intåget av internet på 90-talet. Internet
gjorde det möjligt att kommunicera med hela världen. Tidigare fanns det en väldigt
stark koppling mellan elektronikutveckling och radioamatörer som skickade
radiomeddelande mellan varandra på jordklotet. Idag finns det inte samma anledning
bland unga elektronikutvecklare att bygga sin egen radioutrustning för att få kontakt
med omvärlden.

Samtidigt har internet skapat nya möjligheter genom att koppla upp sig mot
universitetens datorer hemifrån. Det har gjort att tillgängligheten på elektriska
simuleringsprogram har ökat, antalet simuleringstimmar i datorprogrammen har blivit
fler än tidigare. Genom att använda simuleringsprogrammen fler timmar har
studenternas färdighetskunskaper ökat. Programmen har också blivit mycket mer
användarvänliga.71

Om en TV eller en bandspelare gick sönder för några decennier sedan, var det möjligt
att plocka isär dem och se på de enskilda komponenterna. Med ganska enkla medel gick
det att felsöka kretskorten och byta ut trasiga komponenter. Dagens kretskort består
nästan uteslutande av integrerade kretsar, som är betydligt svårare att byta eller felsöka
för en lekman. Kretskortens komplexitet har ökat väldigt mycket, vilket har gjort att det
inte längre är lika spännande att utforska hemelektronik. På många sätt har samhället
gått framåt men det har också gjort att tröskeln för att börja med praktisk elektronik har
ökat. Priserna på elektronik har också rasat dramatiskt under den här tiden, vilket gör att
många ställer sig frågan om det är värt att laga en radio när det kostar 100 kronor att
köpa en ny.72

Det har också skett en förändring av sökandet till de tekniska högskolorna inom
elektronik. På 80-talet erbjöd Chalmers tekniska högskola 220 platser på
civilingenjörsprogrammet. För att kompensera för det minskade antalet sökande
studenter har antal platser minskat till enbart 60 idag. Utbildningen har också förlängts

71 Ur ett kunskapsperspektiv blir datorsimuleringar en paradox; simuleringarna ses båda som ett teoretiskt
arbete relativt praktisk elektronik, men också som ett praktiskt arbete som förverkligar matematiska
formler.
72 Även om radion kostar hundra kronor att köpa ny finns det en glädje att hitta felet i radion och laga

radion. Den känslan går aldrig att få genom att köpa en ny radio på Elgiganten.
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från fyra till fem år under samma tid. Den har gått från att vara en prestigeutbildning på
Chalmers till att bli mer av en dussin utbildning utan samma attraktions kraft.
En anledning kan vara att det finns fler teknikutbildningar idag, som har större
attraktionskraft t.ex. industriell teknik, teknisk design m.m.
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3 Lärandets trefaser

Jag steg på tåget i Alingsås och hittade en fönsterplats. Kände hur tåget började sätta sig
i rörelse. På samma sätt hade mina tankar börjat utforska nya områden. Genom fönstret
såg jag hur träden började röra sig fortare och fortare. Mina tankar hade dock fastnat i
vad som skulle hända i Göteborg. Det var min första resa mot Chalmers lärosäte.
Jag satt ensam bland människor jag inte kände. För mig var resan unik men att färdas
som lärling mot att bli en mästare var inget unikt.

3.1 Lärandet som elektronikstudent

Utbildningen på Chalmers var tydligt utformad, många av kurserna var väldigt
teoretiska och uppdelade i läsperioder.73 Utbildningen karakteriserades av faktabaserade
kunskaper, dvs. påståendekunskaper.74

Det första studieåret var matematikkurser utan hjälpmedel dominerande. Det var ett
stort steg att börja räkna igen utan miniräknare. Jag insåg efter ett tag att
matematikundervisningen bestod av flera delar. Dels en förståelse för matematiken, men
också en väsentlig del som bestod av att räkna många uppgifter, färdighetskunskap
(praktisk kunskap), samt en förtrogenhetskunskap (omdömeskunskap), en insikt om
vilka uppgifter som var lätta eller svåra att lösa. Det var först långt senare som jag har
kunnat sätta ord på de olika delarna inom matematikundervisningen.75

Förutom matematik bestod första studieåret utav elektronikundervisning mestadels i
stora klassrum framför en tavla fylld av formler. Några veckor in i terminen satt jag i
den stora salen på Chalmers, den med väldigt hårda bänkar. Lektion i elektronik hade
börjat och föreläsaren ritade symbolen för en operationsförstärkare på tavlan, figur 9a.
Utan erfarenhet ritade jag av symbolen i mitt anteckningsblock. Han lärde oss formlerna
för att beräkna förstärkning och ingångsanpassning. En ny symbol av
operationsförstärkare ritades upp på tavlan, den här gången lite större. Skulle den ge
mer förstärkning tänkte jag eftersom den var större.

Jag lärde mig räkna på operationsförstärkare, men jag hade aldrig sett någon i
verkligheten, figur 9b. Det enda som jag hade var mina formler. Hur kunde det bli så?
Modell och verklighet hade aldrig varit längre ifrån varandra.

73 På Chalmers var kunskapsuppdelningen väldigt tydlig, det är betydligt svårare att skilja på olika
kunskaper i mitt nuvarande arbete som elektronik utvecklare. Lika så var arbetsuppgifterna väl
portionerade i lagom stora block. Det är sällan som det är lagom mycket arbete att utföra. Det normala
är att det är för mycket eller inget att göra, sällan befinner sig projekten där mellan.

74 Kjell S. Johannessen har i boken ”Praxis och tyst kunnande” utvecklat skillnaden mellan teoretiskt och
praktiskt yrkeskunnande. Han lägger också vikt vid omdöme i arbetet. [ref.2,s.6,20]

75 Michael Polanyi skriver att matematisk teori bara kan läras genom övning i tillämpningsexempel;
den sanna kunskapen om den ligger i vår förmåga att använda den. [ref.1,s.42]
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Figur 9: a) Modell av operationsförstärkare.  b) Verklig operationsförstärkare.

Epilog: Det var inget självklart val men i slutet av utbildningen inriktade jag mina
studier mot mikrovågselektronik.76 Någonstans under studierna hade jag fastnat för
elektromagnetiska fält, som förde mig till ämnet mikrovågselektronik. Ett ämne där
matematik och elektronik förenas.

När jag klev ut från Chalmers med mina elektromagnetiska fält, hade jag teoretiska
kunskaper men väldigt lite insikt om att arbeta och uppföra sig som elektronikingenjör.
Det var dock relativt lätt att förklara utbildningen för utomstående eftersom många hade
erfarenhet om studentlivet. Däremot var det ingen som ställde specifika frågor vad som
hände på lektionerna och vilken bildning som jag lämnade Chalmers med.77

76 Vad är mikrovågselektronik? Fenomenen runt mikrovågsteknik uppstår när våglängden på den
elektromagnetiska vågen är ungefär lika stor som de fysiska dimensionerna. När det sker går det att
nyttja Maxwells lagar till något positivt eller så börjar problemen.

77 På Chalmers fick jag min utbildning i matematik och elektronik. Efter att kurserna hade tagit slut och
jag fick mitt diplom, som jag kunde sätta upp på väggen uppkom ett tom rum. Jag hade svårt att sätta
finger på det som fanns kvar mer än en titel, som var kopplad till min bildning. Det var bildningen
inom elektronik som fanns kvar efter att alla tentor var avklarade.
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3.2 Monte Carlo-simuleringar

Jag stängde dörren till mitt kontor, under en längre tid hade jag funderat på att lära mig
Monte Carlo-simuleringar, en speciell typ av elektriska simuleringar.78 Några år tidigare
hade jag läst en kurs om Monte Carlo-simuleringar och nu ville jag utföra simuleringen
i min datormiljö för att lära mig något nytt.

Figur 10: Monte Carlo-simulering.

Jag tittade på datorskärmen, vanligtvis var den full av symboler för elektriska
komponenter, nu var den tom. Jag hade bestämt mig att börja från början med enbart ett
tomt blad. Svårigheten var att jag inte visste riktigt var jag skulle börja. Jag hade ingen
startkunskap i programmet för att utföra Monte Carlo-simuleringar. Efter flera
misslyckade försök på egen hand, öppnade jag upp Hjälp-menyn och sökte efter Monte
Carlo-simuleringar.

Jag blev förvånad när jag hittade exemplet i datorhjälpen. Några få rader text och sedan
ett tydligt exempel. Jag kunde till och med kopiera in exemplet i mina simuleringar.
Sedan tryckte jag på start.

Min första Monte Carlo-simulering hade startat och graferna som kom upp på skärmen
var exakt lika som exemplet. Kanske inte så konstigt när jag hade kopierat exemplet
rakt av. Det kopierade exemplet gav mig en trygghet att jag var på rätt väg. Jag gick
vidare till nästa exempel och ganska snart glömde jag av mina egna misslyckade försök.
Det var en tid för misslyckande, lärande och att se framåt.

Reflektion: Hur hade det varit om jag hade haft en lärare bredvid mig under
simuleringarna? Jag hade förmodligen gjort min första simulering snabbare och rätt
direkt. Fast samtidigt fanns en fördel med att göra fel. Det var jag som på egen hand
fick ta mig tillbaka till de korrekta värdena. Det tog lite längre tid men jag befann mig i
en lärandefas där fel och misstag kunde bidra till något positivt. Misstagen inbjuder till
rörelse. Den som kämpar med något måste, angripa problemet från olika håll, undersöka
och hitta nya vägar. Känslan av att göra rätt efter ett misslyckande ska inte underskattas.
Tiden mellan simuleringen gav mig också tid för egen reflektion. De gamla
kunskaperna om Monte Carlo-simuleringar fick tid att fastna i mitt huvud.79

78 Monte Carlo-simuleringar kan användas för att beräkna variationer av en komponent eller vid
volymproduktion.

79 Motståndet inbjuder till rörelse. Den som kämpar med något måste röra sig, angripa det från olika håll,
undersöka det, pröva olika vägar. [ref.16,s.108]
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Lärandet på t.ex. musikhögskolorna skiljer sig från tekniska högskolor.
På musikhögskolorna utvecklar studenterna sitt musicerande tillsammans med lärare.
Ett lärande i stunden. I samma stund som lärlingen trycker ned en tangent på pianot
känner mästaren om det stämmer med hens inre bild.80 Jag tror att jag hade blivit galen
om någon hade suttit bredvid mig och följt varenda musklick som jag utförde. Däremot
hade det varit givande att sitta bredvid någon mer erfaren och sett hur han byggde upp
sina simuleringar och följa hans tankar under simuleringarna. Kanske något för
framtiden?

Finns det delar av lärandet inom musik och teater till elektronik? Musik och teater har
ett annat sätt att närma sig det slutliga målet genom att arbeta med olika typfall.81

En möjlighet kan vara att minska fokus på siffror och istället undersöka olika vägar för
att nå slutmålen. Att istället leka med olika lösningsmetodiker, att blanda kvantitativa
och kvalitativa lösningsmetoder på samma tekniska problem, att börja med att göra
enkla antaganden och sedan undersöka om svaren kan vara rimliga innan
simuleringarna startar.

Under en period av mitt arbetsliv fick företaget problem med licenskostnaden för alla
simuleringsprogram, vilket ledde till att antalet licenser minskade drastiskt. Problemet
som uppstod var att antalet utvecklare blev fler än de få licenser som blev kvar.

Problemet löstes genom att vi blev tvungna att boka licenserna i ett schema som sattes
upp på väggen. Tidigare hade vi haft obegränsat med simuleringstid, nu fick vi tillgång
till licenserna max 20 timmar per vecka. Den nya begränsningen tvingade oss att börja
förbereda oss innan vi fick tillgång till datorerna. Det konstiga som hände var att antalet
kretsar som gruppen tillverkade ökade även om simuleringstiden hade minskat.
Det faktum att vi tvingades tänka igenom uppgiften innan vi startade gav bättre resultat
på simuleringarna. Det blev ett sätt att flytta sig från siffrornas decimaler till att få en
mer övergripande förståelse. Dessutom så försvann många simuleringar som inte gav
något resultat.82

80 Musikhögskolor är en av få utbildningar där mästare-lärling fortfarande är ett centralt koncept i
utbildningen. En av anledningarna är att varje student ses som en enskild individ, som inte ska fastna i
de specifika svårigheterna som varje musiker möter. [ref.16,s.12,25]

81 Skådespelaren utför sin roll med olika inre känslor eller status och därigenom blir gestaltningen
annorlunda.

82 Det är ofta som datorsimuleringar blir ett ”stort svart tidshål” efter flera månaders simuleringar kommer
personen tillbaka med flera hundra grafer på lösningar utan att ha lyckats nå hela vägen fram. Ofta
beror det på för svaga teoretiska kunskaper och en övertro på att datorsimuleringarna skall tala om när
problemet är löst. En arbetsplats som jag var på tvingade alla nyanställda att räkna för hand i flera
månader innan de tilläts att börja simulera med datorprogram. Det var först när de kunde visa att de
behärskade teorin, som de fick tillgång till datorsimuleringsprogram. När de sedan började simulera
såg de datorn som ett redskap och inte som en frälsare.
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3.3 Uppdelning av kunskap

Michael Polanyi förordar en uppdelning av kunskap i påståendekunskap (teoretisk
kunskap/faktakunskap) och tyst kunskap. Tyst kunskap delas i sin tur upp i
färdighetskunskap (utförandekunskap) och förtrogenhetskunskap (omdömeskunskap).83

Exempel på påståendekunskap är laddningen för en elektron, elektriska parametrar för
ett kretskort, ekvationer för att beräkna elektromagnetiska fälts styrka, kravgränser för
standarder m.m. Påståendekunskaper karakteriseras av att de är relativt lätta att
tydliggöra för andra personer.

Exempel på färdighetskunskap kan vara att förstå en kravspecifikation, simulera de
viktigaste parametrarna, löda fast ett motstånd m.m. Oftast saknas formella utbildningar
för att lära sig kunskapen utan den är mer erfarenhetsbaserad. Ett dilemma med
färdighetskunskap är att den ofta är svår att beskriva med text och ord.

Ett exempel på förtrogenhetskunskap kan vara felsökning av elektriska kretskort,
känslan av att rätt simuleringar finns med i en presentation. Ingenjören har en tidigare
erfarenhet om var det brukar vara fel eller kan ha en känsla var felen finns innan de har
hänt. Tyst kunskap karakteriseras ofta av att den är svår att beskriva med ord.84

Polanyi hävdar att det är den tysta kunskapen som sätter begränsningen till kritisk
prövning. Liksom att formalisering av tyst kunskap är kontraproduktiv.85

En av anledningarna till att jag har intresserat mig för kunskapsuppdelning är att
modellerna blir till ett redskap för att särskilja olika typer av kunskaper, vilket leder till
ökad trygghet i olika arbetssituationer.86

3.3.1 Nytt arbete, nya möjligheter…

Jag hade precis lärt mig passerkoden utantill. Allting var nytt runt omkring mig. Jag
hade lämnat ett arbete som expert och nu vandrade jag osäker uppför trappan på min
nya arbetsplats. Alla våningsplanen kändes lika. Väggarna var kala och opersonliga,
teknikerna i kontorslandskapen såg likadana ut. Var jag på rätt plan? Jag tror det.
Tillslut hittade jag mitt tomma skrivbord. Jag var på rätt plats. Nu var det dags att börja
jobba.

Dokumentet som jag skulle redigera och kontrollera kändes annorlunda. Jag förstod
vad texten handlade om, men jag hade inget att lägga till. Jag började leta bland andra

83 Michael Polanyi var en framgångsrik forskare inom fysisk kemi, innan han byte inriktning och började
forska runt kunskap. Tyst kunskap (eng. tacit knowledge) tog han först upp i boken Personal
Knowledge: Towards a Postcritical Philosophy från 1958. [ref.1,s.9-11] Ordet ”tacit” betyder
underförstådd; Tacit knowledge har fått en liten missvisande översättning. Samtidigt låter tyst kunskap
bättre på svenska än underförstådd kunskap. [ref.3,s.68-72]

84 Tyst kunskap är alltså kunskap som man av logiska skäl inte kan formulera i språklig form. [ref.2, 20]
85 Michael Polanyi ”Den tysta dimensionen” [ref.1,s.45] och Henrik Bohlin [ref.3,s.63]
86 Resonemang om kunskapsmodeller har en tendens att väldigt lätt bli elitistiska, där fokus ligger på

expertkunskaper. Personligen tycker jag att vägen dit är mer intressant.
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dokument i datorsystemet. Fanns det något liknade dokument som jag kunde kopiera
från? Jag var tom, inga egna idéer. Hittills var mitt bidrag några stavfel som jag hade
rättat till.

Jag tittade på min klocka, sju timmar och femtiotre minuter kvar att arbeta. Sökandet
efter nya dokument fortsatte i den väldiga databasen. Önskade att jag skulle hitta det
perfekta dokumentet någonstans. Alla mina tidigare kunskaper kändes som bortblåsta.
Jag insåg mer och mer att jag hade färdats från expert på mitt tidigare arbete till att vara
nybörjare. Jag kände mig som han som enbart kunde kopiera andras texter. Jag famlade
vidare med en ökande inre frustration. Till slut fick jag en idé, det jag behövde var en
bra manual, en arbetsinstruktion. Jag kände mig ganska nöjd med min insikt och fick ny
energi till fortsatt sökande efter det perfekta dokumentet.87

Det jag sökte var inte unikt, som novis är behovet av regler, manualer och checklistor
som styr i minsta detalj ofta väldigt stort. När kunskapen sedan blivit mer naturlig blir
behovet mindre och mindre.

Jag hade lämnat ett arbete där jag var expert, ett arbete där jag varit mycket duktig på
det jag gjort. När det uppkom ett problem hittade jag snabbt en ny teknisk lösning.
Det var ofta jag gick utanför ramarna för det tillåtna. Det fanns ett drag av improvisation
i lösningen. Varje morgon när jag kom till mitt gamla arbete var mailboxen full av
frågor, nu gapade den tom. Förut var jag behövd, nu var jag mer en belastning eller ett
sänke.

Hur kunde det bli så här? Nytt arbete, nya möjligheter, men allt hade bara gått utför.
Det hade varit en hård resa neråt i detaljkunskapen. Jag insåg att mycket av min
frustration satt i mitt huvud. Min omgivning var förlåtande. Det är ingen som kan vara
produktiv efter två veckor, sa min chef Ludvig för att vara uppmuntrande i min
frustration.

Någon vecka senare hade saker börjat falla på plats. Önskemålet om en arbetsmanual
hade minskat. Jag hade på kort tid lärt mig ganska mycket insåg jag. Visserligen var jag
fortfarande nybörjare och långtifrån självgående, om jag skulle uttrycka mig positivt var
jag en avancerad nybörjare.

Reflektion: När jag bytte arbete gjorde jag en rejäl grundstötning som jag inte varit
förberedd på även om jag befann mig inom samma yrkesområde. Det hade varit flera
tuffa veckor som nybörjare. Sedan hade det sakta blivit bättre och jag kunde ta
kompetenta beslut. Jag upplevde också att jag började glorifiera min egen historia som
tidigare expert och mindes bara det positiva.88

Jag började sakta att koppla ihop de spridda bitarna i arbetet och kunde se helheter.
Gamla erfarenhet från tidigare arbetssituationer fungerade i min nya roll. Kanske var jag
tvungen att göra resan två gånger? Jag kände igen faserna från mitt förra arbete men då
hade jag inte haft redskapen för att reflektera.

87 Jakten på det perfekta dokumentet uppstår när jag inte vet gränserna för vad ett bra resultat är.
Arbetet blir istället ett sökande efter en utopi.

88 Hur skulle kunskapsresan slutat om jag hade valt en helt ny bana utan förkunskap? Dina Engströms text
på sidan 20-21, beskriver ingenjörens syn innan han kliver in i ett nytt arbete.
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3.3.2 Dreyfus kunskapsmodell

I boken Mind over Machine har bröderna Dreyfus utvecklat en kunskapsmodell för att
förklara olika beslutsfaser. Modellen har delats upp i faserna novis, avancerad
nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Bakgrunden till modellen var att Dreyfus
ville förklara vilka beslut ett datorprogram kan utföra, genom att de utvecklade en
modell för mänskliga beslut. Genom att skapa en modell över mänskliga beslut kunde
de sedan förklara vilken nivå datorprogram kunde utföra beslut på.89

Figur 11: Dreyfus kompetensstege.

Den första fasen i modellen är novisen. Novisen arbetar efter självskrivna regler, utan
att inse sammanhanget. Lika så bedömer novisen sin kunskap efter hur bra han lyckats
följa reglerna utan insikt att det finns undantag. De drag av noviskunskap, som jag har
upplevt har varit relaterade till att jag har haft svårt att hitta i byggnaderna som ny.
Då talar vi om arbetsplatser med flera tusen anställda. Den kunskapen hör knappast till
mitt yrkeskunnande utan till mitt lokalsinne. Under mina år i arbetslivet har jag nästan
aldrig träffat någon novis, vilket beror på att noviser inte får anställning idag på ett
företag. En nyutexaminerad ingenjör är inte novis utan börjar på nästa steg avancerad
nybörjare.90

Den avancerade nybörjaren kan koppla ihop grundläggande kunskap i ett bestämt
sammanhang. Besluten grundar sig på redan upplevda händelser. Det viktigaste på den
här nivån är att utföra praktiska exempel mer än att öka kunskapen genom text och

89 ”Five stages of skill acquisition” blir översatt till svenska fem faser av kunskapsförvärv eller förmågor.
Väldigt ofta presenteras modellen som en likformig stege med fem nivåer. Jag har gjort samma
förklaringsmodell i figur 11. Dock är modellen lite missvisande, dels beror det på att de olika faserna
är olika svåra att uppnå samt att slutmålet expert kan vara väldigt lätt eller omöjligt att uppnå.
[ref.12,s.19]

90 De få jag har träffat som uppvisar tecken på novisbeslut har alla varit i arbeten, som har genomgått
stora förändringar och där personen inte har följt med i utvecklingen. Ofta har problemen varit
kopplade till grundläggande brister inom datorkunskap, matematik eller språk. [ref.12,s.21-22]
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talinformation. När du kommer ny till en arbetsplats är det oftast den här nivån som är
startnivån.

Den kompetente börjar planera för framtiden och vilka mål som han vill uppnå med
olika strategier. Besluten är i stor utsträckning baserade på fakta. Likaså kommer ansvar
för sina beslut in.

De två sista stegen skicklig och expert skiljer sig från de tidigare genom att kunskaper
inom omdöme och intuition också kommer in. Den skicklige börjar reflektera över sina
beslut. Experten har tagit ytterligare ett steg där han har blivit en del av besluten och
inte tänker på hur de utförs. Samtidigt flyter påståendekunskap, färdighetskunskap och
förtrogenhetskunskap ihop till en gemensam kunskapsbild för faserna skicklig och
expert.91

Dreyfus modell är framtagen ur ett perspektiv att ta beslut över kända situationer.
Michal Polanyis modell över kunskap lämpar sig mer för att identifiera okända
kunskapsområden. De finns överlapp mellan modellerna på stadiet skicklig och
expert.92

3.3.3 Expertkunskap

Det slutliga steget i Dreyfus fem faser är expertfasen. Den sista fasen skiljer sig genom
att beslut kan tas direkt utan långvarig analys. Beslutsunderlaget kan vara svårt att
förmedla till utomstående. Besluten sitter i ryggmärgen. Experten blir en del av själva
beslutet.

När det gäller expertkunskaper är spektrumet väldigt brett. Det är möjligt att bli expert
på att gå, något som nästan alla kan uppnå. En gångexpert uppfyller Dreyfus krav på
expertkunskap genom att kroppen förflyttar sig automatiskt utan att personen behöver
tänka på vilken fot som skall flyttas först, dock är det få som skryter om att de har den
expertkunskapen.93 Något svårare är det att bli expert på att cykla än att gå, fast
fortfarande kommer de flesta av oss till det stadiet.94 Ytterligare lite svårare är det att
köra bil än att cykla. Alla tre kunskaperna följer regeln för expertkunskap.

På samma sätt går det att nå expertstatus att layouta elektriska kretskort på några år,
vilket alla kan nå om man har intresset. Ett yrke som är ganska regelstyrt och samtidigt
finns en portion av frihet hur den slutliga bilden ska se ut. Genom att arbeta länge i
yrket går det att känna hur en bra layout ska vara. Väldigt ofta är det som är vackert för
ögat också passande för elektronerna som färdas genom den elektriska kretsen.

91 Besluten som Dreyfus syftar på är kopplade till yrkeskunnandet. Expertbesluten rör inte exempelvis att
lösa matematiska ekvationer enligt Dreyfus. [ref.12,s.22-36]

92 Michal Polanyis ”Den tysta dimensionen”. [ref.1,s.49]
93 Det går att leka med fantasin ytterligare med att ta in lindansare. Att gå på lina är mycket svårare än att

gå men jag ser det som en egen kunskap och inte en fortsättning på att gå.
94 Det kanske mest intressanta stadiet för att läras sig cykla är avancerad nybörjare. Där utövandet av

cykling är det viktigaste för att komma vidare. Läsa böcker ger knappast någon nytta.
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Ett närliggande elektriskt arbete är simulering av elektriska kretsar, ett yrke där
personen lär sig vilka simuleringar som är nödvändiga att utföra. Genom att simulera
samma typ av krets flera gånger uppstår en trygghet från tidigare arbeten.

Omgivningens syn på en elektronikexpert är ofta en person som både behärskar
teoretiska och praktiska delar av yrket. Expertkunskapen uppstår först när de två delarna
behärskas tillsammans. Det är betydligt enklare att bli expert på en kunskapsfärdighet
än att bli expert på ett helt yrke.

Omgivningen ser inte heller expertkunskapen att gå eller cykla som en expertkunskap,
även om de faller inom definitionen av expertkunskap. Det gör att det blir intressant att
fundera vilka arbetsuppgifter som liknar kunskaperna cykla och gå. Att bli expert avser
också att personen har kommit till det slutliga stadiet av kunskapen. Det är expertens
auktoritet som gör att omgivningen ofta accepterar svaret istället för att bedöma
faktakunskaper.95

3.3.4 Från novis till expert på 10 000 timmar?

Finns det någon anledning att uppnå stadiet av teknisk expertis? Varför skall jag lägga
ned 10 000 timmar eller mer för att bli expert på mitt arbete? Kanske borde jag nöja mig
att bara bli skicklig på det jag utför. Vara nöjd över att nå steg fyra av fem på Dreyfus
stege. Är det tillåtet att tänka?

Om jag nu skulle vilja bli expert så har en myt skapats om att det går att bli expert på
10 000 timmar av träning. Det har nästan blivit så att myten blivit en sanning. Bara du
avsätter 10 000 timmar så kommer du att lyckats oberoende vad du ger dig in på.96

Stämmer uttrycket att det går att bli expert på 10 000 timmar?97

Professionella musiker på våra musikhögskolor har också vänt sig emot uttrycket. Bland
musiker är det snarare en uppfattning att det tar 40 000 timmar att bli expert på ett
musikinstrument även för den som har en stor talang.98

Krävs det 10 000 timmar för att bli en expert inom elektronik? Inom mitt yrkesliv har
jag träffat på ett fåtal experter. Det finns några gemensamma nämnare, de har både en
teoretisk grund från ett tekniskt universitet och praktiska kunskaper. De praktiska
kunskaperna har de lärt sig före universitetsstudierna, sedan har universitetstiden bestått
av teoretiska kunskaper som har blandats med privata hobbyprojekt. Väldigt ofta har
projekten varit kopplade till amatörradio.

95 Michal Polanyis bok ”Den tysta dimensionen”. [ref.1,s.91]
96 Det var den svenske forskaren Anders Ericsson som introducerade begreppet 10 år för att bli expert.

Malcom Gladwell omformulerade begreppet från 10 års träning till 10 000 timmar i boken ”Outliers:
The Story of Success”. I boken myntar han uttrycket The rule of 10 000 hours.
http://www.svd.se/traning-och-halsa/myten-om-10-000-timmars-traning_3735134.svd, 2014-11-20

97 Den svenska simstjärnan Sarah Sjöström började simma som nioåring. Fem år senare, som 14-åring,
lyckades hon vinna sitt första EM-guld och samtidigt slog hon det svenska rekordet av bara farten på
100 meter fjärilsim. Hon hade lyckas komma till toppen på betydligt kortare tid än 10 000 timmar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarah_Sj%C3%B6str%C3%B6m, 2014-12-28

98 Det går inte att bli en musikexpert genom att älska musik, utan det är genom hård träning som talangen
föds. [ref.26,s.77-79]
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För att bli elektronikexpert gäller det att hitta olika läromästare, som kan ge sin syn på
ämnet och minimera de felsteg, som alla måste passera. Det är också viktigt att hitta en
arbetsplats som befinner sig i en fas med nyutveckling. För att få den möjligheten idag
krävs en ingenjörsutbildning i rätt område. Redan där försvann ett par tusen timmar för
alla idag med dagens krav på utbildning.99

När väl en arbetsplats och en mentor finns att tillgå gäller det att balansera teoretiska
kunskaper och praktiska arbetsuppgifter i ett lagom tempo.100 Lära sig grunderna och
samtidigt reflektera. Lära, göra små fel och sedan komma vidare i nya projekt. För att
till slut stanna upp och hitta sitt expertområde. Det är väldigt många av
förutsättningarna som styrs av andra personer och omgivningen runt omkring.

En av de grundläggande insikterna om expertkunskap är att det inte finns några givna
regler för att uppnå det slutliga stadiet. 10 000 timmar är förmodligen lite lågt räknat för
en elektronikexpert och 40 000 timmar, som musikerna antar är förmodligen för högt.
Om någon vill söka svaret är det förmodligen mellan dessa två siffror.

Reflektion: Många företag har i dag talangprogram, som delvis kommer från idrottens
sökande efter talanger. Den första frågan, vad är en talang? Blir talangen en talang när
han har blivit antagen till ett talangprogram?101 Är det en självklarhet att bli en expert
bara för att rätt förutsättningar finns i en framtid?102

Den svenske tennistränaren Carl-Axel Hageskog blev tillfrågad att ansvara för Englands
elitutveckling av tennistalanger. Det engelska tennisförbundet hade utformat tydliga
kriterier vad en talang skulle uppfylla. Sedan hade England satsat enorma summor
under flera år utan att lyckas få en världsspelare i tennis. En av anledningarna till
misslyckandet - som Carl-Axel insåg och som fick honom att tacka nej till arbetet – var
att väldigt få, om någon, av världsettorna i tennis under de senaste 40 åren hade klarat
kraven för att klassas som ungdomstalang.103

Det finns dock en skillnad mellan idrott och företag. Generellt är idrotten mer
lättillgänglig både när det gäller idrottshallar och tränare. Inom arbetslivet bör du
befinna dig på en arbetsplats för att få tillgång till arbetsuppgifterna.104 Om du är
utanför har du inte tillgång till rätt datorprogram, problemställning, förutsättningar m.m.
Däremot går det att fundera på om inte många av företagens talangprogram utbildar
människor för att bli kompetenta och inte experter enligt Dreyfus mening.

99 Sven Åberg skriver om vikten av att lära sig av flera olika läromästare. Där varje ny mästare ger sin syn
på ämnet. [ref.16,s.24,44]

100 Den personliga relationen mellan mentorn och lärlingen är betydelsefull för att lyckas komma hela
vägen. [ref.30,s.72]

101 Vem skulle kunna tro att Stefan Holm skulle bli expert på höjdhopp? Ur ett talangperspektiv saknar
han det mest fundamentala, den fysiska längden.

102 Tony Flygare, som skrev boken ”En gång var jag större än Zlatan”, missade en avgörande straffspark.
Efter straffmissen åkte Malmö FF ur allsvenskan och utan pengar var klubben tvungen att satsa på en
ung kille från Rosengård. Han kunde inte påverka att Malmö FF fick börja spela i superettan, däremot
blev det hans stora möjlighet.

103 Carl-Axel Hageskogs text om hur talanger vårdas. [ref.26,s.81-88]
104 Under 80-talet när Ericsson expanderade kraftigt utomlands, blev företaget en plantskola för andra

svenska företag som senare ville expandera. En av orsakerna var att Ericsson var en av få miljöer, som
gav möjlighet till internationella erfarenheter. Om man inte arbetade på Ericsson var det svårt att få
tillgång till den erfarenheten. http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/ericsson-har-blivit-plantskola-for-
chefer-toppnamn-har-gatt-till; 2015-02-27
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3.4 Fadderskap

Jag hade kommit tillbaka från en arbetsintervju som min kollega Linus och jag hade
genomfört tillsammans för en eventuellt blivande ny kollega till vår avdelning. Linus
var fortfarande upprörd efter intervjun. Han kunde knappt stå still utan skakade i hela
kroppen. Än mindre klarade han av att hålla kaffekoppen. Det var kaffefläckar i hela
fikarummet efter vårt korta besök.

Intervjun hade börjat bra. Den nyexaminerade civilingenjören hade gjort ett bra första
intryck. Min kollega hade börjat berätta gamla studieminnen. De hade till och med varit
aktiva i samma studentförening.

Till slut blev det min tur att ställa frågor. Jag ville vara ganska snäll och ställde några
enklare frågor om beräkningar på operationsförstärkare. Han klarade frågorna utan
problem. Av en slump hade jag skrivit ned frågan: ”Om du skall löda fast en resistans
på ett kretskort. Vilken temperatur väljer du då på lödkolven?” Jag läste upp min fråga
och tittade på den nyexaminerade civilingenjören. I samma stund kändes det som att vi
var på två olika planeter. Jag såg hur han började skruva på sig. Min kollega försökte
hjälpa honom. Du behöver inte svara exakt rätt, bara ungefär, sa han. Stämningen i
rummet blev helt tyst. Till slut säger den unge civilingenjören självsäkert ”3000 grader
eller mer”.105 Jag tittade på Linus och såg att intervjun var slut. Jag ville fortsätta, tyckte
inte att hans svar var hela världen, men jag visste att Linus redan hade slängt hans
ansökan i papperskorgen. Jag ställde några snälla frågor och avslutade sedan intervjun
med att vi skulle höra av oss inom en vecka. Även om jag hade kunnat ge besked direkt
efter min kollegas reaktion.

Linus och jag hade tagit oss till fikarummet efter att jag hade hjälpt den nyexaminerade
civilingenjören ut ur byggnaden.”3000 grader. Fattar du, han kan aldrig rört ett kretskort
i hela sitt liv. Aldrig över min döda kropp att han skulle få vara i vårt
mikrovågslaboratorium. Om han vill arbeta med 3000 grader borde han söka sig till ett
kärnkraftverk med härdsmälta.” sa Linus. Han var fortfarande i chock.

Efter vår korta men koncisa summering av anställningsintervjun i fikarummet gick jag
in på mitt rum. Det fanns en oro i min kropp över projektet. Jag som hade hoppats att
han skulle fungera. Nu var jag själv igen.

Istället för att fundera på projektet började jag fundera på min egen anställningsintervju.
Vi hade talat om resor och sedan hade intervjun avslutats om jag skulle kunna börja
nästa vecka. Inga tekniska frågor hade kommit upp den gången.

Linus hade blivit min fadder.106 Första dagen på arbetet hade han bett mig gå ner till
matsalen för att stjäla en matbricka av orange plast. Efter min stöld tog han brickan och
tejpade fast en A4 lapp. Skrev ner alla namn på de som arbetade på vår avdelning och
gav tillbaka brickan. Min uppgift blev att hämta kaffe till alla på listan under närmaste
veckan. Fast det var inte kaffet som var det centrala utan samtalet runt kaffet.

105 Rätt svar hade varit 250-300 grader och ibland något högre.
106 Många arbetsplatser använder sig av mästare lärjungemetoden. Ofta används den kristna termen

fadder, en person som åtar sig ett särskilt ansvar som förebedjare och kristet föredöme och vägledare
för den som döps in i företaget.
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Mitt i mina tankar öppnades dörren till mitt kontor och min chef kom in. Jag har hittat
din nya arbetskollega efter ert misslyckande i morse. Han kommer att börja imorgon.
Jag tittade på honom lite förstummat. Till slut fick jag ur mig. Vad heter han? Lars och
är nyutexaminerad logistiker. De har inte så mycket att göra på logistikgruppen, så han
kan hjälpa dig. Chefen försvann och jag satt kvar och tittade in i den stängda dörren.
Vad var det som hände?

Jag hade länge önskat att få hjälp i projektet av en erfaren tekniker och nu skulle jag bli
sittande med en logistiker. En person som aldrig hade sett ett kretskort, än mindre
arbetat med elektronikutveckling. Senare hade det visat sig att det var Lars chef, som
hade skickat en nybörjare inom logistik. Ingen av de rutinerade logistikerna vågade
blotta sina kunskaper inom elektronik för mig.

Inför första mötet hade jag tagit fram ett elektriskt kretskort, kretsscheman och ritningar.
När han kom in på mitt kontor hälsade jag ytterst reserverat på Lars. Han tittade på mig
oroligt. Sedan började jag peka på olika komponenter på kretskortet. Samtidigt skrev
jag ner på ritningen vad komponenterna heter på svenska. När vi var klara gav jag
honom alla pappren och kretskortet.”Det här är allt du behöver för att göra ett bra jobb”,
sa jag kort. Han tittade tillbaka osäkert. Hade jag varit för hård mot honom eller var det
så jag ville vara?

”Jo, sedan är det tre saker jag vill av dig”
1) Du skall arbeta självständigt.
2) Försöka att förbättra arbetet.
3) Vara lekfull och prova nya saker.

Efter vårt första möte var jag lite orolig om Lars överhuvudtaget skulle komma tillbaka
nästa dag. Jag hade öst fackuttryck över honom.107

Nästa dag började vi arbeta tillsammans. Jag stod i ett hörn av rummet och Lars i det
andra. Det var som att en boxningsmatch skulle börja mellan två olika viktklasser.
Jag började arbeta och Lars stod bredvid. Hur skulle jag kunna lära honom alla tekniska
detaljer? Var det expertkunskap, som jag skulle lära honom? Om jag ville skulle jag
kunna använda konstiga ord och bara tala om siffror, vad skulle det leda till? Gapet
mellan oss skulle bara öka ännu mer.

Jag började förklara för Lars, fastnade i udda uttryck om elektronik. Hittade tekniska
ord på engelska men inte på svenska. Jag blev tillslut tvungen att sätta stopp för min
meningslösa monolog. Jag ursäktade mig och lämnade mikrovågslaboratoriet. De sista
minuterna hade mina skådespelarerfarenheter räddat mig. Lars hade som tur var inte
insett att jag hade tappat greppet i monologen av meningslösa ord.

Jag fyllde händerna med kallt vatten inne på toaletten och sedan lät jag vattnet rinna
över mitt ansikte. Vad var det jag höll på med? Ville jag skapa en avbild av mig själv i
Lars, en teknisk specialist? Det skulle aldrig gå och det var inte hans mål heller. Jag var
tvungen att göra en 180 graders sväng i mitt och Lars framtida samarbete. Komma
tillbaka till grunden, om jag inte kunde förklara de enklaste sakerna för Lars, hur skulle

107 Lars Gårding säger: Det är inget ide att ösa fackuttryck över allmänheten. [ref.25,s.52]
Det var enkelt att hamna i den rollen, men jag hade dåligt samvete hade jag gått för långt. Hade jag
gått för långt? Spelat rollen som teknisk specialist för hårt.
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jag kunna förklara det svåra för mig själv? Jag var fortfarande över vattenytan i
projektet även om jag var på väg neråt. Hur länge till skulle jag orka arbeta?

Jag torkade av det kalla vattnet från mitt ansikte. Jag var tvungen att hitta en plats för
Lars i projektet. Samtidigt var jag tvungen att släppa på den totalkontroll som jag hade
haft.

När jag kom in i labbet igen log jag mot Lars. ”Kom nu så löser vi det här tillsammans.”
Vi satte oss tillsammans och började felsöka. Samtidigt som jag gjorde
kontrollmätningar på ett söndrigt kretskort förklarade jag felen för Lars. Det fanns ett
antal standardfel som vi gick igenom tillsammans.

Det var genom konkret arbete som Lars fick se vad de tidigare tomma orden betydde.
Han fick en känsla för arbetet. När vi var klara med felsökningen var det Lars som tog
lådan med trasiga kretskort. Jag kan ordna felrapporterna, sa han och gick ut. Jag blev
förvånad över hans initiativ, samtidigt insåg jag att det var första tillfället han kunde
bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Han ville också vara en del av projektet.
Jag var tvungen att sluta med min enmansshow.

Nästa morgon när jag kom till mikrovågslabbet satt Lars redan och väntade på mig.
Jag tittade på klockan som var fem över nio. Jag borde varit här tidigare, var ovant att
någon väntade på mig. Måste skärpa mig, tänkte jag för mig själv. Vi började med
första kretskortet, när det var klart tog Lars kortet och försvann för att skriva felrapport.
Det räckte att jag skrev några ord så visste han hur felrapporterna skulle formuleras,
han behövde inte vara med längre vid själva felsökandet. Vid slutet på dagen hade Lars
gjort en summering av alla fel och jag började se ett mönster av felen.

För varje dag som gick flöt arbetet på bättre och bättre. Jag kände att projektet gick
smidigare framåt. Jag fick till och med beröm för vår tydlighet och precisionen i
felrapporterna. Jag försökte förklara att det var Lars som skrev felrapporterna, men det
var ingen som trodde mig.

Lars och jag hade ätit lunch tillsammans och sedan skilts åt. Jag hade under lunchen
grubblat på en ny mätning, som jag av ren nyfikenhet hade gjort på
spektrumanalysatorn. Innan lunchen hade jag började utforska nya funktioner på
mätinstrumentet. Jag hittade funktioner som jag inte visste fanns.

Figur 12: Spektrumanalysator för att mäta mikrovågssignaler.
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Jag hade fortsatt med de nya mätningarna efter lunchen, men jag blev mer och mer
osäker. Vad var det jag mätte på? Sakta började en klump växa i min mage. Gjorde jag
rätt? Jag kunde inte gå till min chef med en klump i magen och säga: ”Jag har mätt på
ett nytt sätt som jag tror är rätt fast jag har en klump i magen som inte vill försvinna.”
Sämre precision på teknisk beskrivning skulle vara svår att hitta. Jag hade svårt att slita
mig och till slut hörde jag en vakt längre bort i korridoren. Det var ett tecken att gå hem
innan jag fick vaktbolaget på mig.

Nästa morgon startade jag med extra stark kopp kaffe för att komma igång. Jag hade
inte hittat lösningen även om jag hade tänkt på den under natten. När koppen var
halvfull gick jag bort till Lars skrivbord och satte mig. Jag började formulera det
mättekniska problemet för Lars. Under tiden som vi talade kom nya idéer, fast ingen av
mina nya idéer var riktigt bra. Till slut blev jag tyst. Lars tittade på mig och sa: ”Har du
läst manualen eller chansar du som vanligt?” När jag lämnade Lars kontor insåg jag hur
svårt det var att klara sig utom honom.

Jag var åter i labbet och tog fram instruktionsboken, som jag inte hade läst. Lars hade
haft rätt. Jag hade försökt att läsa i den för någon vecka sedan. Då hade jag slagit upp
första sidan av 475 och börjat läsa. Jag hade försökt ta till mig texten men det gick inte.
Jag visste ändå ungefär hur spektrumanalysatorn fungerade, tänkte jag.

Sakta började jag inse att det kunde finnas något bra i instruktionsboken. I stället för att
börja på sidan ett slog jag upp registret och hittade mätningen. Följde sidhänvisningen
och slog upp sidan tvåhundratjugofem. Där fanns mätningen beskriven med några enkla
rader. Jag hade gjort nästan rätt, men nu visste jag hur mätningen skulle utföras korrekt i
framtiden.108

Jag kände mig nöjd. Jag var nöjd över att mätningen var helt klar och att jag hade lärt
mig en liten del av spektrumanalysatorns alla funktioner. Jag hade hittat en koppling
mellan modell och verklighet. Det var ingen märkvärdig mätning men att göra klart en
liten sak varje dag gör att arbetet sakta men säkert går framåt. Det behövs inga stordåd
en vanlig tisdagsmorgon utan det gäller oftast bara att tolka det som redan finns.
[ref.16,s.49]

Epilog: Till slut kom dagen då projektet blev klart. Vi hade gjort klart alla kretskorten.
Vi hade börjat väldigt ensamma men i slutet av projektet hade vi fått väldigt mycket
hjälp för att hinna klart i tid. Vi hade haft en plan sedan fyra veckor tillbaka med ett
tydligt mål. Varje dag kontrollerade vi att tillräckligt många kretskort fungerade.
Vi hade inga marginaler kvar efter en risig start, där varken Lars eller jag hade varit
med. När sista kretskortet var klart var marginalen 24 timmar till deadline. Det är
konstigt att de sista bitarna alltid faller på plats precis innan deadline.109

Lars och jag firade själva med var sin kopp automatkaffe. Vi slog oss ned i en liten
soffgrupp. Nu när projektet var slut kunde min hjärna börja tänka på andra saker.

108 Jag hade förlitat mig lite för mycket på min tysta kunskap, de tidigare erfarenheterna. När jag rörde
mig ut på nytt område hade jag glömt av att de teoretiska kunskaperna fanns precis framför mig på
bordet.

109 Ibland finns det en hjältegloria över att lösa problem i sista sekunden. Vi var inga hjältar, som satt vid
automatkaffemaskinen. Våra marginaler var borta och det var flera veckors arbete med hög precision,
som hade möjliggjort att vi hade hunnit i tid.



41

Hur svårt skulle det vara att släppa projektet den här gången? Olika händelser skulle
komma tillbaka även om sista kretskortet var klart.
”Sherlock, vad har du tänkt syssla med nu?” frågade Lars mig.
”Tack doktor Watson, har du något bra förslag?” svarade jag.110

”Jag har en logisk gåta till dig som du kan tänka på tills nästa tekniska problem dyker
upp” sa Lars.
”Inga problem.” svarade jag snabbt.
”Här kommer den logiska gåtan, en gammal man hade dött och efterlämnat 17 hästar till
sina tre döttrar. Den äldsta dottern skulle ärva 1/2 av hästarna, mellan dottern ärvde 1/3
av hästarna och den yngsta ärvde 1/9 av hästarna. En häst får inte delas och för att få del
arvet måste de följa pappans sista vilja. Hur ska döttrarna göra?” sa Lars. Jag tittade rakt
fram min hjärna kändes tom och inget svar dock upp.
”Har du tänkt på att logiska gåtor är väldigt likt hur du har arbetat i projektet. Gåtorna är
kluriga, och när man har hittat svaret är det logiskt, enkelt, entydigt och det ger en
aha-upplevelse.” fortsatte Lars.

”Jag behöver en ledtråd och inga löjliga analogier”, svarade jag snabbt. Lars
hånskrattade tillbaka. Han drack ur kaffet och reste sig upp. ”Först arbetade du själv och
det gick väl halvbra. Sen kom jag in i projektet och då lyckades vi tillsammans. Dagens
ledtråd.” Sedan försvann Lars från fikahörnan. Jag satt kvar utan att polletten hade trillat
ned och försökte hitta lösningen på gåtan.111

En kvart senare satt jag fortfarande kvar och tänkte på gåtan. Det kändes konstigt att jag
inte hade någon tidspress längre. Projektet var slut och för första gången på flera
månader kunde jag unna mig femton minuters extra fikarast. Den närmaste tiden skulle
det också finnas plats för att luncha i lugn och ro.

Lars kom förbi igen för att hämta en ny kopp kaffe. Han tittade på mig konstigt.
”Jag har en till gåta, som en sjuårig flicka ställde till mig så den borde du kunna lösa.”
började han.112 Jag ville inte höra på fler gåtor, men nickade tillbaka.

Lars började berätta den nya gåtan ”En beduinhövding sade till två av sina kamelryttare:
Ni ska få tävla om ett guldarmband. Rid till Erfas. Den vars kamel kommer sist i mål
vinner! Kamelryttarna blev konfunderande över denna ovanliga tävlingen, men
bestämde sig för att vara med i tävlingen. Sakta började de rida mot Erfas på sina
respektive kameler. Efter halva sträckan träffade de en eremit i öknen. Eremiten var
fåordig. När de berättade om sin tävling sade han två ord, varpå kamelägarna for upp,
rusade ut och kastade sig upp på kamelerna och satte av i sporrsträck. Vad sa eremiten?”

När Lars hade berättat klart gåtan insåg jag att min hjärna hade blivit ockuperad, inte av
en gåta utan två olösta gåtor med olika lösningar som svar.

110 Doktor Watson var väldigt ofta orolig för Sherlock Holmes i böckerna under de perioder som Sherlock
inte hade något mord att lösa.

111 Pehr Sällström skriver om lyckan av att lösa logiska gåtor. På många sätt liknar gåtorna tankearbetet,
svårigheten att lösa problem i tekniska projekt. När svaret väl är hittat är det ofta enkelt och logiskt,
som många förstår. Däremot faller väldigt ofta själva tanken arbetet i glömska när väl svaret är hittat.
Paradoxen uppstår när ett problem är löst och det därför inte är ett problem längre. Däremot
uppkommer problemet ofta igen när nya människor kommer in i projektet som inte har hört den
logiska gåtans svar. [ref. 28,s.143-150]

112 Hur kommer det sig att en sjuåring kan svaret på gåtan? Förmodligen beror det på att svaret på frågan
är så enkel att sjuåringen förstår svaret, men kanske inte riktigt frågan.
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Reflektion: Jag kände en väldigt stor oro och var skeptisk till Lars innan vi började
arbeta tillsammans. På många sätt såg jag bara de svåra tekniska problemen i projektet
och inte helheten. Det var i det vardagliga arbetet som Lars hittade sin plats i projektet.
En av anledningar till att arbetet fungerande över alla förväntningar med Lars var de
tydliga rollerna. Han hade inte kunskapen att gå in i mitt arbetsområde. Jag fick också
lära mig att släppa på kontrollen överallt i projektet.113

Vi hade ett gemensamt mål, fast vårt bidrag till målet var olika. Det spelade ingen roll
utan det viktigaste var att vi båda delade ett gemensamt engagemang. En vilja att lyckas
och det finns ingen given formel hur denna vilja uppstår.114

113 Det är väldigt vanligt att personer som är födda på 70-talet arbetar efter devisen ”själv är bäste dräng”.
Ett uttryck som har färgat mitt arbetssätt väldigt mycket har jag insett. Det leder visserligen till en inre
stolthet men jag är samtidigt inte nöjd med mitt arbetssätt. En annan nackdel är att arbetssättet inte
leder till engagemang i min omgivning. I stället har jag sett att människor lutar sig tillbaka och låter
någon annan lösa deras problem.

114 Jag har haft förmånen att lösa tekniskt väldigt svåra problem med experter. Jag har haft förmågan att
hitta problemet, lyckas isolera problemet, men lösningen har varit utanför över min kunskapssfär. I det
sista steget har jag tagit hjälp av experter. Det har alltid varit väldigt skoj att lösa problem tillsammans
med väldigt kompetenta personer.
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3.5 Avskedstårta

Fredag eftermiddag och jag slutförde sista mätningen i mikrovågslaboratoriet. Det sista
steget var att dra upp mätprobarna från MMIC-kretsen och stänga av
DC-aggregaten. Jag släckte lamporna i taket, nu skulle jag kunna njuta av helgen.

Jag började gå bort mot fikarummet för att äta en bit av Linus avskedstårta. Han hade
börjat ett år före mig. Jag var nybörjaren som han stolt visade upp sina simuleringar och
mätresultat för. Han hade talat om hur viktigt det var med simuleringar som
överensstämmer med mätningar. Linus hade haft många nya idéer om hur han skulle
förbättra andra generationen av sina elektriska kretsar. Jag hade sett upp till hans
kunskap och driv. När skulle jag komma till samma nivå?

Under året som kom tog jag mina första stapplande steg medan Linus simulerade sina
förbättringar av den elektriska kretsen. Det var något som hände med Linus. Jag kunde
inte sätta fingret på vad det var. Dörren till hans kontor var allt oftare stängd. Gångerna
han ville visa upp sina nya simuleringar blev färre och färre. Till slut upphörde de helt.
Han satt med stängd dörr och simulerade i sitt datorprogram. Han hoppade över
fikaraster med oss andra på avdelningen. Till slut efter ett år av simulerande hade han
blivit klar med sin andra generation av elektriska kretsar. Under simuleringarna av
tredje generationen tappade vi kontakten även om vi hade kontoren bredvid varandra.
Enbart några meter skilde oss åt men avståndet var gigantiskt. Nu var jag på väg till
Linus sista fikarast.

Dagen före hade Linus endast varit några timmar i mikrovågslaboratoriet. Han hade
använt probstationen bredvid mig för att göra sina sista och första mätningar. Samtidigt
som han gjorde sina mätningar kom jag ihåg våra första dagar i labbet tillsammans.
Då hade han i flera veckor mätt på sina elektriska kretsar och klagat på att han hade fått
för få kretsar. När han ett år senare mätte på andra generationen kretsar hade han mätt
på tre kretsar totalt. De andra ville han spara till senare. När han var inne igår hade han
gjort en enda mätning. Jag vet att den fungerar hade han sagt innan resultatet kom upp
på datorskärmen.

Jag klev in sist i fikarummet, alla var redan på plats. Chefen hade börjat tala om Linus
arbetsglädje när han simulerade och mätte på den första generationen mikrovågskretsar.
Han sa inget om den andra eller tredje generationen av samma krets även om resultaten
hade blivit bättre. Eftersom bara värdena blivit bättre räknades det inte som en nyhet.
Den andra generationen hade gett bättre förstärkning och bandbredd och den sista
generationen hade dragit mindre ström.

När jag kom fram till fikabordet skar Linus en bit tårta till mig. Även om det var hans
sista dag kunde jag inte se någon sorg i hans ögon. Det var snarare en känsla av lättnad.
Jag tackade för tårtan och önskade honom lycka till. Efter tre år av simulerande och tre
generationer av kretsutveckling hade han gjort sitt. Nu skulle han byta bana helt och
hållet.

Epilog: När jag lämnade arbetet den kvällen och gick hemåt i höstmörkret funderade
jag på Linus och hans arbete. Tre år av sitt liv hade han simulerat tre generationer av
samma kretstyp. Någonstans på vägen hade han tappat arbetslusten. Han hade gjort ett
stabilt arbete om jag såg till resultaten. Där fanns det inget att klandra.
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Möjligtvis hade han inte gjort de stora genombrotten. Kanske skulle han tagit sig ut på
mera okända områden. Chansat och funderat på det okända istället för att vara kvar i
bekanta, trygga uppgifter. Skulle något uppmuntrat honom till att ta större risker eller
var det hans eget ansvar? Det fanns kanske flera okända anledningar varför våra
yrkesbanor skulle skiljas.115

115 Sven Åberg skriver i boken ”Spelrum” att musiker strävar efter att behålla spänningen i ett
musikstycke. När ett musikstycke inte längre ger kreativa begränsningar, slutar bjuda på motstånd har
musiken blivit sönderspelad och oanvändbar. [ref.16,s.89]
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4 Moral i arbetslivet

De tidigare kapitlen har berört själva hantverket och lärandet inom elektronikyrket.
Den tredje vyn som uppsatsen belyser är arbetslivsmoral. Moralen är kopplad till
normer och traditioner på en arbetsplats förutsatt att lagar och förordningar är uppfyllda.
Svårigheten uppstår när den privata moralen och moralen på en arbetsplats glider isär.
Samtidigt gäller det att hitta var gränsen går för att vara professionell i sitt
yrkesutövande.

Moral går att dela upp i affärsmoral, arbetslivsmoral, sexualmoral, religiös moral, etc.
Varje moralområde skiljer sig åt och genom uppdelningen blir det tydligt att moralen
varierar beroende på rum och handling. Det finns inte heller någon absolut sanning i
begreppet moral. Vi har olika moraluppfattningar t.ex. beroende på ideologi, religion,
traditioner, normer som ibland kan vara svåra att sätta ord på våra handlingar. En annan
viktig aspekt av moral är att undvika att hamna i situationer som leder till
självmotsägelser, där ditt eget eller företagets handlande blir inkonsekvent. Essäerna
snuddar vid tala sanning, sexualmoral, ljuga och att dräpa.116

4.1 Arbetslivets pokerspel

Jag såg hur solen var på väg ned över Göteborgshamnens inlopp, bredvid mig stod min
chef Ludvig. Vi skålade för en lyckad dag och framtiden såg ljus ut för oss. Vi hade just
avslutat konferensmiddagen på Göteborgsoperan. Framför oss och Operan böljande ett
svart okänt vatten.117

Jag hade jobbat hårt för att vi skulle delta på elektronikkonferensen i Göteborg.
Det hade varit ganska dyrt att delta, men det hade visat sig att min känsla för att delta på
konferensen hade varit helt rätt. Konferensen skulle bli ett första steg mot framtiden.118

Nästa dag var en dag utan glamour, även om dagen skulle vara ovanlig. Jag kände mig
nervös och vilsen inför dagens anställningsintervju. Det skulle nog gå bra. På vägen till
anställningsintervjun funderade jag på vad jag skall säga. När jag kom fram till
restaurangen, stod Love redan där. Vi gick in och det kändes bra vid första
handskakningen. Jag var inte helt van vid att hålla anställningsintervjuer men jag trodde
på honom.119

116 I boken ”Etik och praktisk kunskap” förenar Tore Nordenstam yrkeskunnandet med moraliska
erfarenheter. [ref.20.s.8-35]

117 Vanlig alkoholpolicy hos svenska företag idag är två glas vin vid festligheter. Svenska myndigheter
och kommuner har vid flera tillfällen försökt leka företag, vilket inte har varit etiskt riktigt.
[ref.18 & 19].  Problemen uppstår när privatmoral och offentlig moral blandas samman. [ref.20,s.9]

118 Min känsla av att konferensen skulle ge något positiv byggde på erfarenhet. Jag kunde inte lova exakt
vad det skulle bli utan mer att det var en riktning där det fanns möjligheter. Jag litade på min intuition.
Hans Larsson vidareutvecklar begreppet känsla i sin bok ”Intuition”. Den känslan och intuitionen som
jag hade, byggde på flera års yrkeserfarenhet. [ref.17]

119 I en anställningsintervju är styrkeförhållanden väldigt stora och det finns inte riktigt plats för ironi.
Nuförtiden är det mest äldre herrar som uppskattar ironi och tvingar omgivningen att skratta.
[ref.21,s.177-178]
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Två timmar senare startade jag upp min dator och skickade ett mail till min chef Ludvig
om att intervjun hade gått bra. Han ville träffa Love för en andra intervju.
Jag kände en glädje inombords om att Ludvig gillade mitt fynd på den svenska
arbetsmarknaden. Han var inte oumbärlig, men det fanns inte många med hans
kompetens och bakgrund. Yrkesetiska frågor skulle kunna komma ställas till sin spets
när jag skulle marknadsföra tjänsten.120

Ludvig och mitt samarbete hade fungerat bättre och bättre för varje vecka.121 Jag hade
gjort en del nybörjarmisstag, men sedan ändrat min inriktning. Prövat och ändrat.
Ingenting var hugget i sten.122

3 veckor senare…
Jag hade fått nya arbetsuppgifter sedan en tid. I början hade Ludvig och jag haft en
daglig kontakt, men för varje vecka som gick blev våra samtal färre och färre. Jag hade
inte sett honom sedan kvällen på Operan. Det kändes konstigt, tidigare diskuterade vi
flera gånger varje dag. Nu hade det blivit tyst. Jag visste att han ville mitt bästa och att
jag skulle fokusera på mitt nuvarande arbete.

Jag kom tillbaka från lunchen och såg ett missat samtal på telefonen. Det var Ludvig
som ringt. Jag blev väldigt glad när jag såg hans namn. När jag ringde upp honom hörde
jag hans vanliga entusiasm i rösten. Han hade varit i kontakt med flera företag, som
gillade vår gemensamma satsning på elektronik. Han hade bokat in ett möte nästa vecka
med ett företag. Nu ville han att jag skulle åka på mötet helt själv. Jag kände mig stolt
över förtroende att stå på egna ben. Det kunde också bli en bra start för Love. En första
sten i Ludvigs och mitt bygge. Det kändes som vi tillsammans hade tänkt rätt. Vi gick i
från ord till handling, från planer till verklighet. Jag fick ny kraft av vårt samtal och
arbetade vidare på mitt konsultuppdrag.123

Sent på kvällen kom jag hem till min lägenhet. Jag kände att min mage var tom, mitt
huvud var tomt. Allt var tomt. Det var mer än sexton timmar sedan jag hade lämnat mitt
hem. Två arbetsdagar hade passerat på en dag.

Det var bara en sak kvar innan jag kunde somna. Jag väntade på ett mail från Ludvig.
Hans telefonsamtal hade känts bra från tidigare under dagen, nu var vi i samklang.
Jag skulle bara läsa hans mail och sedan somna.

Avskedsbrevet
Jag hade tittat flera minuter på datorskärmen. Klockan hade passerat midnatt och allt var
tyst. Jag hade läst Ludvig mail. Jag hade läst Ludvigs mail fyra gånger. Orden hoppade
runt. Jag ville inte att meningarna skulle sitta ihop.

120 Jag hade insett en ny dimension i mitt konsultarbete. Rekrytering var lika viktigt som en bra
kundrelation. Eller rättare sagt de hängde ihop som ett mynt med två sidor.

121 Första dagen hade varit katastrof. Jag hade blivit inkallad på hans kontor och utskälld eftersom vi hade
olika åsikter om en kurs som jag ville gå. Genom erfarenhet har jag lärt mig vikten av säga förlåt.
På det sättet vände jag en framtida katastrof till en långvarig vänskap. (Markus 3:28)

122 Min första teaterregissör använde alltid uttrycket att inget var hugget i sten. Det var väldigt
frustrerande med min bakgrund från industrin, där små delmål klaras av. Samtidigt är det sällan som
industriprojekt blir klart i tid. Däremot har teatern en tydlig deadline med premiären på en pjäs.
Två kulturer som krockar och borde lära av varandra.

123 När ord som vision eller scenarier används är det mer ärligt att använda ord som dröm eller gissning
skriver Nils Friberg i boken ”Det ovägbaras tyngd”. [ref.21,s.59]
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Jag tittade på mailet igen. Det var skickat tjugo minuter efter att vi hade talats vid om
vår gemensamma framtid. Ludvig hade varit som en pokerspelare, som spelat sina kort
enligt arbetslivets regler. Jag tänkte på hans tystnad de senaste veckorna. Jag orkade inte
ta in mailet.

Jag gick ut på min balkong helt ensam. Jag kände nattvinden mot mitt ansikte. Jag visste
att jag stod här helt ensam. Lika ensam skulle jag vara om några dagar då Ludvig
vandrat vidare till sitt nya arbete. Jag visste hur spelet fungerade. Hans ord om att jag
måste stå på egna ben dunkade i mitt huvud. Varför det var bra för mig att besöka
kunden ensam? Han hade gjort allt rätt, jag har gjort samma sak själv. Det går inte att
säga något innan nästa arbete är klart. Full fart och sedan släppa allt.

Det kändes skönt när kylan började bita i mina kinder. Jag var långt ifrån glamouren
från Göteborgs Operan.

Reflektion: Det som skedde kan på många sätts ses som dubbelmoral. Ibland tvingas
man undanhålla sanningen fast man inte vill. I arbetslivet går det inte att berätta allt,
normen kräver att man agerar som en pokerspelare. I pokerspel finns det givna regler
och etik. Enligt pokerspelets etik är det tillåtet att bluffa, ljuga för sina medspelare.
En talang som premieras. Det gäller att hålla sina kort nära kroppen och spela ut korten
en efter ett. [ref.20,s.14-26]

På samma sätt gjorde Ludvig, han spelade på två bord samtidigt, ett arbete med mig och
ett med sitt nya företag. Han kunde inte nämna något innan allt var klart för det kunde
också bli så att han inte skulle fått sitt nya arbete. Om han hade talat om sitt andra spel
för mig hade vår relation blivit mer komplicerad och framför allt hade samarbete blivit
en temporär lösning. Om han hade talat om sin avsikt att söka nytt arbete skulle det
uppfattas som ett hot mot sin chef.124

124 Enda gången som man skall använda sig av hot är om man arbetar som bankrånare. Har man inte det
yrket skall man aldrig hota eller ännu värre antyda om hot i arbetet.
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4.2 En lite för bra vän

Jag var i mikrovågslaboratoriet och genomförde mätningar. Det var tyst runt omkring
mig det enda som hördes var fläktarna i mätinstrumenten som surrade.
Det kändes som mätningarna hade gått bra under dagen.

Dörren till renrummet öppnade sig och en städerska kom in för att börja sitt arbete.
Hon var klädd i vit ESD-rock med ESD-skor för att inte förstöra några kretskort medan
hon arbetade.125 Det var jag och städerskan som arbetade i labbet. Det var viktigt att
labbet var fritt från damm. Jag såg hur hon noggrant började utföra sitt arbete efter
företagets processer. Det var bara ett problem. Det fanns inget damm. Hon städade på
ytor som inte har använts på flera veckor.126

Vårsolen sken in genom fönstret och om några dagar skulle jag få hjälp av en
sommarjobbare. En person som hade studerat till samma yrke som jag, som hade
samma drömmar som jag om yrket som mikrovågskonstruktör. Det hade varit ganska
ensamt i labbet de senaste veckorna förutom städerskan som hade kommit förbi. Jag såg
fram emot att få en kollega igen. Någon att dela glädjen med runt mätningarna och
resultaten. Jag hade inte träffat sommarpraktikanten Linda, men Ludvig sa att hon var
duktig.

Några dagar senare satt Linda och jag och mätte i labbet. Hon hade haft många bra idéer
även om hon var nybörjare. Vårt samarbete fungerade bra från första mötet. Mitt i
mätningen hörde jag hur dörren till labbet öppnade sig. Tiden stämde inte med
städerskans ronder. Jag blev förvånad när Linus kom in i labbet. Han tittade på våra
mätningar och gav oss några tips. Sedan försvann han. Vi fortsatte mäta tills det blev
dags för eftermiddagsfika.

Linda och jag fikade tillsammans, vi hade blivit en liten grupp i den stora gruppen.
Linus kom och satte sig vid vårt bord. Han undrade om mätningarna blev bättre efter
hans råd och om Linda trivdes på avdelningen. Hon fick också några tips om bra kurser
att läsa nästa termin.

Nästa dag blev jag sen till jobbet, en spårvagn som inte ville komma i tid. När jag kom
till labbet såg jag hur Linda hade börjat mäta. Hon hade lärt sig snabbt och klarade att
utföra väldigt många av mätningarna självständigt. Bredvid henne på min stol satt Linus
och gav henne nya råd. Jag försökte hälsa trevligt på Linus även om han satt på min
stol.

Innan jag började arbeta med Linda var det sällan någon som frågade om mina
mätningar. Efter att Linda börjat arbeta på avdelningen var det många som undrade hur
det gick. Framför allt Linus frågade mest. Han hade blivit som en tredje person i vår
grupp under sommaren. Linda började få mail från Linus om mätningar, sedan om

125 ESD = Electrostatic Discharge. Skydd för elektrostatiska urladdningar.
126 Enligt företagets avtal skulle mikrovågslaboratoriet städas med givna intervall. Städerskan var

medveten om att det var rent, men hon vågade inte avvika från städbolagets regler. Hon var helt enkelt
för rädd om sitt arbete för att göra fel. Hon var fråntagen sitt omdöme och ansvar i arbetet.
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biofilmer, bra restauranger och konserter på helgerna. Ibland svarade hon och ibland
inte.

Den sista sommarveckan med Linda hade Linus ordnat en grillfest för avdelningen.
Linda ville gå på sommarfesten, men hade inte tackat ja än. Det fanns något som hon
inte ville tala om.

Vi satt på Lindas kontor och talade om de sista mätningarna innan sommaren var slut,
när det kom ett mail från Linus. Jag kunde se hans namn komma upp på skärmen för
nya mail. Rubriken: Linda du kommer väl på årets bästa fest, jag saknar ditt svar…

Jag lämnade Linda och började gå tillbaka till mätningarna i labbet. Efter en stund hörde
jag hur dörren öppnades, vid det här laget kände jag mycket väl igen Linus steg utan att
behöva vända mig om. Det konstiga var att han kom när Linda inte var där. Han satte
sig på stolen bredvid mig och väntade på att jag skulle bli klar. Jag väntade lite extra
länge på att göra klar mätningen, mest för att se hur länge han kunde sitta tyst bredvid
mig. Till slut harklade sig Linus och sa: ”Det finns en sak som jag har funderat på.
Vet du om Linda bor med någon eller om hon bor själv?” Även om jag visste att hon
bodde i ett studentrum själv, svarade jag Linus att hon hade en pojkvän.127 Han blev tyst
för ett kort ögonblick, sedan försvann han utan att fråga hur mätningarna gick.

Grillfesten
Linda och jag skålade tillsammans efter grillningen. Jag skulle sakna henne när hösten
kom. Då skulle jag åter vara ensam i labbet, förutom städerskan som kom förbi.
Linda hoppades komma tillbaka nästa sommar igen. Hon hade trivts väldigt bra med
jobbet och handledningen från min sida. Jag kände mig stolt. Mitt i samtalet kom Linus
in och undrade om han kunde skjutsa Linda hem, så att hon skulle slippa ta bussen. Det
skulle gå bra sa Linda. Vi är kvar en liten stund till, sa hon till Linus. Jag går till bilen sa
Linus och försvann.

Musiken började höras igenom sommarkvällen. Vi dansade alla tillsammans. Linda
verkade glad. Sista kvällen med kollegorna och kanske en framtida arbetsplats för
henne. Timmarna försvann och det var ganska skönt att Linus hade försvunnit bort.
Vi hade inte sett honom flera timmar. Var det därför som Linda var glad?

Till slut tog grillfesten slut, Linda och jag hjälpte till att städa undan. Sedan började vi
gå mot parkeringsplatsen dit nattbussarna skulle komma. När vi kom till
parkeringsplasten såg vi Linus bil. Var han kvar? Vi smög fram mot bilen och kunde se
en sovande Linus. Hade han väntat i bilen i flera timmar och sedan somnat. Vi fortsatte
runt Linus bil väldigt tysta för att inte väcka honom.

Solen hade börjat gå upp över träden. Linda och jag stod bredvid varandra. Tröttheten
hade kommit över oss. Vi var båda tysta. Jag såg ett litet leende hos Linda när hon såg
sin buss. Jag gav henne en avskedskram, hon steg på bussen. Jag stod kvar ensam på
parkeringen och såg Lindas buss försvinna. Det hade varit en bra sommar tänkte jag.

Ett år senare
Det hade blivit vår igen och jag skulle få ta hand om en ny sommarjobbare. Han hade
varit duktig, men inte lika bra som Linda.

127 Jag gjorde en vit lögn för jag trodde att det var bäst för Linda.



50

Epilog: Linda och jag hade byggt upp en relation under sommaren som var både
professionell och personlig. Var skiljelinjen går mellan de olika stadierna handledning,
vänskap, mer än vänskap, trakasserier eller sexuella trakasserier är väldigt tydlig på en
arbetsplats. Det som Linus uppfattade som vänskap var inte riktigt samma som Linda
upplevde. På många sätt kan det vara svårt att arbeta på mansdominerade arbetsplatser
som kvinna med all uppmärksamhet.128

128 Essän om en lite för bra vän handlar inte direkt om yrkeskunnande. Jag vill snarare reflektera över
arbetsklimatet på en elektronikarbetsplats. Samtidigt handlar den om drömmar att få tillhöra ett skrå,
men som kanske inte riktigt vill ta in människor, som avviker från normen.
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4.3 Femte budet
Jag hade svårt att somna, vred och vände mig i min säng. Tittade på klockan som
passerat midnatt. Luften i sovrummet kändes sommarkvav. Tidigare på dagen hade jag
arbetat i mikrovågslabbet. Jag hade saknat Lindas skratt, nu var hon borta. En gammal
barndomsvän hade plötsligt kommit till Göteborg, en solig torsdag. Jag bestämde mig
för att sluta tidigt för en gång skull. Jag gick förbi Ludvigs kontor och berättade om
mina badplaner, sedan försvann jag ut i solen och bort från mina plikter.129

Jag och min barndomsvän från Stockholm cyklade till Delsjöns golfbana. Där parkerade
vi våra cyklar och fortsatte sedan till fots in i skogen. Vi vandrade längs den smala
stigen in i skogen. Jag kände lukten av ormbunkarna som vi passerade. Jag trodde att vi
gick på huvudstigen men vi irrade runt på de små stigarna mitt i skogen. Även om vi
gick fel flera gånger hamnade vi till slut vid kanten av skogssjön. Vi hade nått
vandringens mål.

Jag dök ner i det varma vattnet, tog några simtag under ytan. En gång simmade jag
29 meter under vattnet. Nu blev det bara några få meter innan mitt huvud kom upp.
Hur länge kan en människa simma under vatten? Tiden blir luften i lungorna delat med
vad kroppen behöver. De flesta människor klarar 3-5 minuter, fransmannen Stéphane
Mifsud har klarat 11 min och 35 sekunder. Vad hade varit hans drivkraft?

Var min fråga tid eller längd, sekunder eller meter? Det är svårt med frågor. Jag klarade
en gång 29 meter, nyzeeländaren Dave Mullis klarade 232 meter. Var går gränsen?
Kommer någon människa kunna simma längre än Dave Mullis?130

Ronald E. Evans var den senaste människan som färdats till månen 1972, för 42 år
sedan. Kommer han att vara den sista? Jag vill så gärna att det ska finnas något mystiskt
med månen.131 Det finns en väsentlig skillnad mellan min vilja och var vetenskapen har
hittat sin gräns. En okänd vetenskap för mig betyder inte att kunskapen trevar ut i det
okända.132

Jag tittade upp från vattnet igen och hoppades att få se satelliten Sentinel-1. Den flyger
ett varv runt jorden på 93 minuter. Sista gången jag såg den var den 3 april 2014 vid
uppskjutningen.133 Innan dess levde vi tillsammans i tre år. Jag hade finjusterat det
elektroniska ögat som nu tittade ner på jorden. Nu såg satelliten allt från rymden. Träd,
istoppar, båtar, ökensand, till och med mitt svarta morgonkaffe på balkongen.

129 ”Jag gjorde bara min plikt i arbetet”. Ett utryck som kan vara både positivt och negativt. Bo Göranzon
skriver om tågmästare Sterner, som undviker en tågkatastrof genom att utföra sin plikt på arbetet.
[ref.29,s.3-5]. Det motsatta beskriver Hannah Arendt i boken ”Den banala ondskan” om Adolf
Eichmann som bara utförde sin plikt under andra världskriget. [ref.22,s.126]

130 http://sv.wikipedia.org/wiki/Fridykning, 2015-02-17
131 Neil Armstrong var den första människan att beträda månens yta 1969. Fram till idag har 24 människor

färdats till månen. Samtliga månresenärer har gjort det under Apolloprogrammet och samtliga nio
färder varade under en fyraårsperiod mellan 1968 och 1972.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_astronauter_som_har_rest_till_m%C3%A5nen,
2015-02-17

132 Magnetism är en del av elektronik som ständigt dyker upp som en mirakelmedicin. Lite konstig för en
lekman och därför attraktiv att sätta sin tro till. För en fackman har ämnet varit konstant i flera hundra
år.

133 http://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-1, 2015-02-17
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Just det här ögat hade tagit mig sex månader att bygga. Jag hade justerat, ändrat,
kontrollerat och gjort om igen. Till slut kom jag till en punkt där resultaten berodde på
mätinstrumenten och inte längre på mitt arbete. Instrumentens mätosäkerhet hade satt
begränsningen. Jag kände en stolthet när jag visade upp mina resultat. Långt senare
skulle jag inse att i samma stund som jag nådde de ideala resultaten slutade min inre
pendel att slå.134

Efteråt byggde jag en till sändare (öga) som blev sämre än den som nu flög i rymden.
Jag hade nått en gräns som inte gick att flytta. Min arbetsglädje var borta. Det fanns
ingen magi i arbetet, enbart hårt slit. På samma sätt var det inuti sändaren. Där fanns
inga häftiga komponenter som skulle flyga runt i rymden. Enbart slitstarka delar, som
aldrig fick gå fel. Verkligheten och myten om rymdindustrin hade glidit isär, en paradox
hade uppstått.

Jag tittade ner på det svarta vattnet som jag nyss hade simmat i. Jag kom ihåg min första
dag med satelliten. Den skulle användas i EU:s nya miljöprogram, hade Ludvig sagt.
I GEMS, Global Monitoring for Environment and Security. Det var långt senare som
jag insåg vad s:et stod för. Hade jag något ansvar för all data som Sentinel-1 sög i sig
från rymden?

Jag såg på klockan bredvid sängen. Ytterligare en timma hade passerat sedan midnatt.
Sedan flera år tillbaka har jag alltid haft svårt att sova på torsdagskvällar. Det var s:et
från GEMS som störde mig i den varma sommarnatten. Jag hade varit glad och stolt att
kunna bidra till miljön.135 Det var första gången och kanske enda som jag hade gjort
något viktigt. Jag insåg i sommarnatten att jag hade tappat kontrollen över satelliten.
Det var andra människor som styrde satelliten nu, bestämde vad den skulle se och inte
se.

Jag kunde räkna dess varvtal runt jorden men inte veta om de såg på sommarängar eller
om den riktade sin uppmärksamhet mot ökensand där militärfordon färdades. Det var
jag som hade lyckats med ögats precision, som gjorde att den kunde se alla detaljer.

Rummet kändes fortfarande kvavt och jag vred mig ett halvt varv i sängen utan att
kunna somna även om dagen hade varit bra. Hade jag något ansvar för vad jag gjort?
Var det mitt problem om Europa hittade fientliga militärer på konstiga platser långt från
Sverige. Var skulle jag dra min gräns för mitt arbete?136

Jag var utan kontroll om de såg militärer eller vanliga människor som flyr. Satelliten
skulle inte göra någon skillnad, det var människorna på marken som bestämde vad

134 Det hade varit en lång väg att få en känsla hur jag skulle bemästra elektroniken. I arbetet fanns en
drivkraft att hela tiden skapa något bättre. Det konstiga som hände när jag kom till den maximala
toppen av resultaten var att spänningsmomentet i arbetet försvann. I samma stund som pendeln inuti
mig stannade, försvann arbetsglädjen.

135 ”I efterhand har många svårt för att se de goda jag har uträttat men det är ett faktum att jag har räddat
många människor med mitt arbete”, sade Eichmann under rättegången. Jag hade arbetat med något
som skulle kunna rädda miljön i Europa, men baksidan var inget vi talade om under utvecklingen av
projektet. [ref.22,s.58]

136 ”En av de viktigaste faktorerna att lugna mitt samvete var att jag inte hade träffat någon som var emot
mitt arbete”, sade Eichmann i rättegången. Det är ofta som jag bara talar om delar av mitt yrke ur ett
moraliskt perspektiv, valet beror ofta på vem jag talar med. De teknikiska detaljerna får jag inte nämna
och det jag nämner finns alltid på någon publik hemsida på internet. [ref.22,s.113]
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målet skulle vara. Även om jag hade kunnat skulle jag inte kunna ta bort bilderna. Jag
vred mig i sängen och insåg att jag var helt utan kontroll.

Min barndomskompis från Stockholm arbetade också som konsult. Han hade några år
tidigare tackat nej till ett arbete inom försvarsindustrin. Vi hade talat om hans beslut
tidigare på dagen. Han hade tagit ett aktivt beslut. De flesta har aldrig fått frågan och än
mindre behövt ta ett riktigt beslut. Jag har fått frågan en gång och svarat ja. Inget
rungande ja, men heller inget nej. Alla mina kollegor hade svarat ja. Min syster skulle
svarat nej om hon fick frågan.137 Min bror vet jag inte vad han skulle svara. Hur blev det
att vi alla tre valde olika yrkesbanor?

Det var först efter att jag arbetat i flera år som jag insåg att många av arbetsuppgifterna
inom mikrovågsteknik var inom försvarsindustrin. Det var inget som jag visste under
den först tågresan till den tekniska högskolan. Hade jag klivit av tåget om någon av
passagerna hade frågat mig under resan?

Jag försökte sova men det gick inte, det var en natt utan kontroll. Det kändes som
satelliten snurrade inuti mitt huvud. Det blev varmare i sovrummet, snart skulle
skumtimmarna komma. Jag hoppades kunna somna innan skumtimmarna kom. Det var
om natten som frågorna kom krypande, de jobbiga frågorna som jag inte behövde tänka
på under dagen. De som var på ett helt annat plan än tekniken. Under alla år som jag
jobbat hade jag bara en gång diskuterat de kliniska filmerna på youtube om elektroniken
som jag hade varit med och utvecklat. Samtalet hade kommit väldigt oväntat en dag då
jag hade satt mig på fel lunchbord i matsalen.

Jag började slumra in och kunde se för mitt inre hur de färdiga kretskorten tog sig ut
från mikrovågslaboratoriet. Skruvades ihop med andra kretskort, som sedan sattes ihop
till lådor. Jag hade tappat kontrollen vart lådorna skulle och vad de kunde utföra.

Det fanns en tyst överenskommelse att aldrig fråga vem som hade beställt elektroniken
till ett projekt. Om någon skulle fråga skulle han inte få något svar. Sekretessen skulle
sätta stopp för svaret. Jag visste att det fanns regler som styrde vem som skulle få
använda elektroniken. Stämde reglerna med min egen moraliska gräns?

Det fanns ett litet projekt, som jag fortfarande ångrade att jag har varit med i. Jag hade
bara gjort det som jag var tillsagd i projektet.138 Ett projekt under femton år. Insikten
kom långt senare. Jag tror inte att projektet förverkligades tillslut. Moraliskt spelade det
ingen roll. Det var en gräns som var passerad. Jag tror inte jag skulle göra om det i
framtiden. Väldigt lätt blev den moraliska gränsen dynamisk. Går det att tala om en
moralisk gräns, om den är dynamisk? Det var om natten som de moraliska frågorna kom
fram ur skuggorna.139

137 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=2603693, 2015-01-20
138 ”Jag har alltid varit en laglydig medborgare, som har utfört min plikt efter bästa förmåga. Visserligen

kanske historien kommer att skriva något annat i efterhand”, säger Eichmann i Den banala ondskan.
På samma sätt har jag utfört mina arbetsuppgifter från ett mikrovågslaboratorium. [ref.22,s.28]

139 Tore Nordenstam, ”Etik och praktisk kunskap” [ref.20,s.9-10]



54

5 Slutord
I masteruppsatsen har jag beskrivit mitt yrke som elektronikutvecklare. Uppsatsen har
givit mig tid att reflektera över olika händelser och situationer som har uppstått på olika
arbetsplatser. Jag har satt människorna i centrum och låtit tekniken finnas i bakgrunden
i många av essäerna.

I essäerna har jag använt mig av olika karaktärer, Ludvig, Lisa, Linus, Lars, Love. Det
är inga människor som finns i verkligheten utan de har fått låna erfarenheter av många
människor som jag har arbetet med och vissa delar kommer också ifrån mig. En bit in i
skrivandet upplevde jag att essäerna kändes anonyma genom att använda ord som han,
hon eller hen och då skapade jag karaktärerna för att få liv i essäerna.

När det gäller mitt yrkesutövande har jag försökt att skala ned det till att bli
minimalistiskt för att det ska bli enklare att följa med i händelseförloppet. Likaså har jag
försökt att minimera antalet tekniska ord för att inte uppsatsen skall bli exkluderande för
icke-mikrovågsingenjörer. Genom att belysa den från tre olika håll: arbetet, lärandet och
moralen, har masteruppsatsen varit ett försök att se yrket från olika sidor. Samtidigt
hade jag hoppats att få läsa den här uppsatsen för 15 år sedan när jag började i yrket.

Jag har försökt att utforska de teoretiska och praktiska delarna av yrket genom att
tydliggöra gränsen mellan dem, men samtidigt att de behöver varandra. Jag tror att det
är kombinationen av de två delarna som har gjort att jag fortfarande arbetar inom yrket.
Det är ingen självklarhet och jag har sett väldigt många kollegor, som arbetat två tre år
och sedan byt bana.

Flera av arbetsmomenten, simuleringar och mätningar av elektriska kretsar är ett
ensamarbete, vilket gör att det blir extra viktigt att försöka förstå hur andra personer
tänker i samma situation. Däremot är det väldigt många människor runt omkring som är
med och beslutar, granskar eller planerar arbetet.

En reflektion som jag gjorde först efter skrivandeprocessen av uppsatsen, är att många
av essäernas tema är i brytningstider när nya människor kommer in eller att kollegor
slutar. Gamla förutsättningar förändras även om tekniken är densamma genom skiftet av
människor. Framför allt gäller det när jag har fått en ny chef. Nya normer och
värderingar om vad som är viktigt ändras.

Det har också varit väldigt utvecklade att få kritik på texterna under skrivandet. Jag har
lärt mig mycket av den kritik som jag har fått. Kommit till insikt att vissa texter inte höll
måttet och därför har fått försvinna under skrivandeprocessen. Kanske var jag tvungen
att fylla 40 år innan jag blev mottaglig.

I essäerna har jag försökt att visa på att mitt arbete inte innehåller några hemligheter.
Det som finns bakom simuleringsresultat och elektriska kretsar är en kombination av
hårt arbete och en känsla av att arbeta i rätt riktning. Om det finns någon hemlighet så är
det att kunskap ger tillfredsställelse. Det är helt enkelt roligt att kunna något, i mitt fall
har det blivit elektriska kretsar för höga frekvenser.
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