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Abstract 
The purpose of this thesis is to highlight how tacit and silenced knowledge appear in 

various contexts in the nuclear power industry.  Attention is paid primarily to the 

dilemma that the instructor is faced in the teaching of courses and programs of 

theoretical and practical nature. Organization and leadership are considered to be 

important parameters in the education context as well. 

 

The method used is called “the dialogue seminar method”. The empirical material has 

its foundation in the examples that originates from the dialogue seminar sessions in the 

masters programme, as well as from previous dialogue seminar series at KSU. From a 

linguistic perspective, some parts of the text have gone the whole hog out in order to 

create a greater depth in what is written. Some call it poetry. 

 

The thesis considers that tacit knowledge takes a long time to achieve, but it can be lost 

quickly.  It also describes various dilemmas associated with knowledge and learning, 

from both the instructor and the student's perspective. The thesis demonstrates the 

importance of the three knowledges, namely propositional, procedural and personal 

knowledge. These three types of knowledges can not be separated. For example, if 

procedural knowledge is reduced to a minimum, it will affect the other two as well.  

 

Since the aim is to highlight training in the nuclear power industry, the primary goal has 

not been to achieve any specific results. But what emerges is the importance of an 

organization or leadership which does not restrict the individual, but affirms thirst for 

knowledge and desire to do good work. Furthermore, it is needed to create opportunities 

for “on the job training” and in the continuation of self-development. The thesis also 

shows the importance of welcoming new employees in a good way as well as how 

knowledge from a colleague who will retire or quit is conveyed to another employee. 

 

In the nuclear power industry, "operational excellence" refers as something to strive for. 

But what it means or how it affects instructor’s practice is not defined yet. Excellence 

can be seen as something that comes from within oneself and cannot come from outside 

and in. 
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Förord 
Att skriva är som att resa. I den bemärkelsen har jag rest till många olika platser i såväl 

tankens värld och som i tiden. Av alla de platser som jag har besökt har jag försökt att 

fånga in de som har varit de mest relevanta för ämnet.  

 

Titeln "I den Tysta Kunskapens Stjärnljus: Eller hur gör man när månen går i moln?" 

anspelar på den tysta kunskap som är på väg att försvinna eller som redan gjort det, som 

när den försvinner just lämnar ett svagt ljus likt det som stjärnor ger. Månen står för den 

skiftande synen på kunskap och vad i kunskapen som anses viktigt. 

 

Det är också en resa som nu har nått sitt slut, för den här gången. Ett stort tack till 

professor Bo Göranzon som inspirerat och utmanat mina tankar och Johan Berglund för 

sin kloka och sakliga argumentation under de dialogseminarier jag har deltagit i. Jag vill 

speciellt tacka min handledare Nils Friberg som bistått mig med sina värdefulla tankar 

och råd under resans vindlande irrfärder samt ett stort och varmt omfamnande tack till 

min underbara fru som tålmodigt låtit mig grotta i skrivandet.   
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1 Inledning 
Under de drygt två decennier som jag varit verksam i kärnkraftsbranschen har det hänt 

en hel del, men ändå är mycket sig likt. Under de första åren i början av 1990-talet var 

det fortfarande möjligheternas tid.  

 

I den här uppsatsen använder jag både min och andras erfarenheter för att utforska 

möjligheten att överföra tyst kunskap inom yrkesfältet kärnkraft. Eller närmare uttryckt. 

Hur gör vi för att inte förlora erhållen kompetens inom den praxis som utgör 

kontrollrumspersonalens yrkesroll när personal slutar eller går i pension? Samma 

förhållande gäller vid nyanställningar då vi istället är mån om att vägleda de nya till att 

bli kompetenta inom sin praxis. Därutöver gäller samma frågställningar för den 

kompetens som erfordras hos en instruktör. 

 

För att göra detta kommer jag att vandra mellan essän som form och hur jag tänker mig 

relationen till kunskap, till att börja med. I essän förhåller jag mig till nuet och det som 

en gång var. Minnet för mig är ett viktigt verktyg och tillsammans med nuet ger det en 

av de nycklar jag behöver för framtiden. Inte bara för relationen till kunskap, utan även 

för hur jag förhåller mig till skrivandet som form.  

 

I essän tycker jag mig ha funnit en viktig pusselbit till hur jag kan frammana kunskap 

till ytan, den som inte låter sig lätt beskrivas, att gräva djupare i kunskapens labyrint och 

förhoppningsvis finna en väg genom den. Hur hänger detta samman för mig? Under en 

längre tid har jag funderat på hur jag ska komma åt den kunskap som är på väg att 

försvinna eller som redan närmar sig aktualitetens skymningsland. Hur fångar jag nuet i 

en sådan kunskap?  

 

Det är som att beskriva ett konstverk med enbart text. Om jag beskriver konsten 

kommer den att ta ett fast, avmagrat och definitivt uttryck. Stelnad konst gör sig kanske 

bra på bild, men knappast i text. Att finna transparensen hos en tynande kunskap låter 

sig inte göras så lätt det heller. För att göra det kommer jag att behöva vandra fram och 

åter i tidens galleria och fånga upp detaljer varje gång som jag är på vandring där. Det är 
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som i essäns värld brukar handla om att vandra mellan staden och landet eller liknande. 

Hur behåller jag tidens galleri i synfältet och inte tappar den ur sikte?
1
      

 

Hur finner jag essäns distans till det jag vill skriva om? Varför ska jag behöva distans 

över huvudtaget? 
2
 En möjlighet är att avsäga mig den kronologiska bojan i den 

kunskap som jag vill fånga in.
3
 Det kan helt enkelt vara mer fruktbart att låta minnet 

föra mig fram och åter mellan då och nu. Jag vill helt enkelt loda det djup som är 

omöjligt att loda.  

 

Den som besitter kunskap kan oftast använda den, men kan ha svårt att sätta ord på det 

som görs. Jag menar, det kan vara svårt att beskriva i sådana termer att vem som helst 

som har rätt förkunskaper direkt kan göra detsamma som den som behärskar momentet 

till fullo. Det jag vill är att finna en väg att fånga upp den onämnbara kunskapen, den 

som finns under ytan, på djupet. Det är på det djupet som jag vill loda, om det nu är 

möjligt. 
4
 Mitt sökande efter kunskap kan liknas vid det minnesarbete som söker det 

oåtkomliga.
5
 

 

Det är här jag ser en av möjligheterna med essän, att den säger det som inte kan sägas.
6
 

Att den kan ta upp och omfatta allt och vad som helst och sakna slut.
7
 För att göra det 

behöver jag skriva som ett barn. Jag behöver bli barn på nytt och lägga bort livets alla 

plikter och låta mig överväldigas av barnets ohämmade nyfikenhet. Det tar emot att 

lägga allt vuxet åt sidan, men om det innebär att jag kan tillägna mig det essäiska 

perspektivet och det för mitt syfte vidare är det en välägnad väg.
8
  

 

                                                 
1
 Melberg, Arne, Essä, 2013: "I varje konstverk visar sig något som inte finns" (Theodor W. Adorno, 

1903-1969), s. 490-492. 
2
 Ibid: Men avståndet är aldrig större än att essäisten när som helst kan stanna upp för att lägga till 

något nytt till sitt stora ämne: erfarenheten. s. 480. 
3
 Ibid: I sökandet efter kunskap är det lätt att man vill undersöka den linjärt, vilket är den uppfattning 

som jag i mångt och mycket levt efter. Att istället göra som vid essäskrivande och inte låta sig infångas i 
den gängse synen på tid, utan istället förhålla sig fritt på tidens stig och tillåta sig att pendla, att växla 
mellan fram och tillbaka i tiden på det sätt som sinnet tillåter. s. 470-471.  
4
 Ibid: Men hur lodar man ett djup som det är omöjligt att utloda? (W. G. Sebald, 1944-2001), s. 472. 

5
 Ibid: Hämtat från huvudpersonen Jacques Austerlitz som återfinns i W. G. Sebalds roman Austerlitz, s. 

471. 
6
 Ibid: ... essän: den måste säga det som inte kan sägas (Theodor W. Adorno, 1903-1969), s. 467. 

7
 Ibid: ... genom att ta upp och omfatta "allt" och vad som helst, och genom att sakna slut ... s. 456. 

8
 Ibid: Det essiska perspektivet är barnsligt, dvs naivt, direkt, oförmedlat, oförbehållet och slutar upp 

med att vara vuxen i betydelsen ansvarskännande, pliktuppfyllande, planerande och organiserande. Att 
rikta in sig på nuet och det oansvariga skrivandet. Att helt enkelt tänka utan räcke (Hanna Arendt, 1906-
1975), s. 446. 
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Det jag vill skriva om kan närmast liknas vid kunskapens kropp, att ge den färg och 

dimension. För det är den döende kunskapen som jag intresserar mig för, den som 

befinner sig vid solnedgångens rand. Den har inte varit förgäves då den varit grogrund 

för ny och kommande kunskap och det är ju bra. Men det är ursprungskunskapen jag 

vill åt, som den ter sig nu.
9
 I och med det vill jag inte sätta punkt utan lämna öppet för 

det som kommer. Det Nu som kommer tillför ytterligare dimensioner, att skriva om det 

som hela tiden är Nu bär texten vidare i sin aktualitet.
10

 

 

För att fånga in kunskapen kan jag göra som när det är essäns tid, det vill säga ägna mig 

åt eftertanke och närma mig den kropp som kunskapen har.
11

 Essän fångar den 

vindlande och krokiga stig som ger oss nuets flämtande ögonblick - en glimt av 

stjärnljus som annars skulle slockna för alltid.
12

 Som att urskilja kunskap, att se och 

urskilja den i dess skönhets ursprung. 
13

  

 

Det är här som essän glimmar till och blir den sista tillflyktsorten för text som inte går 

att sammanfatta och som kallas för kunskap. För det är just kunskapen som jag vill 

komma så nära som möjligt. Att få hela kunskapen med alla dess sidogator blir svårt 

och är kanske inte heller nödvändigt. Ser jag essän som en kunskapsbärare kan det 

också vara den väg jag behöver gå för att rama in de delar av kunskapen som jag hittills 

inte nått.
14

 

 

Det jag vill är att undersöka hur kunskap utarmas och varför, men också se hur kunskap 

kan bevaras och utvecklas. Hur man nu kan bevara kunskap som inte utövas eller 

praktiseras?  

 

Jag vill undersöka vilka möjligheter som finns att utveckla de utbildningar vi har. I 

sammanhanget är vår samlade kompetens viktig, speciellt när kollegor slutar eller går i 

                                                 
9
 Ibid: Jag gör en liknelse med det som i texten beskrivs som kroppens förfall som blir en ny begynnelse, 

något som (Michel de Montaigne, 1533-1592) skriver om, s. 442. 
10

 Ibid: Kännetecknet för en essä är att den alltid är nu och sätter därmed aldrig punkt. s. 440. 
11

 Ibid: Eftertanken smög sig snart på: att det är just detta avbrott som betingar essäisk tid ... s. 439. 
12

 Ibid: ... Essän, i ett permanent Nu?, s. 438. 
13

 Ibid: Om Blanchot tycker sig urskilja varats röst är det inte i de sanna ord som den talande någon gång 
lyckas säga sig själv tack vare närvaron av en klok lyssnare, utan i det som finns bakom dem båda, det 
tomma talets oändliga fortspinning. (Horace Engdahl, 1948-), s. 434.   
14

 Ibid: Texter som inte går att sammanfatta! Det är den sista tillflyktsorten för en ålderdomlig, 
tidsödande, personbunden och svåröverförbar meningsstruktur, som har det ringaktade namnet 
kunskap. (Horace Engdahl, 1948-), s. 434.   
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pension. Den kompetens som de har borde gå att tillvarata, men hur gör vi det på bästa 

möjliga sätt och hur får vi med nya kollegor upp till toppen av kompetensens berg?  

Vad är egentligen kompetens och hur mäter man den … om det går?  

 

Jag tror att Adorno har en ledtråd som jag kan använda mig av. Han skriver om 

kraftfältet, det fält som vars skilda delar formar sig samman till en läsbar helhet i essän. 

Dessa diskret åtskiljda element bildar en konfiguration som kristalliserar sig genom 

delarnas inbördes rörelse. Detta förutsatt att begreppen bär upp varandra och artikuleras 

tillsammans.
15

 Även om delarna till sin sammanvägda helhet i sig kan ge en bild av vad 

kunskap är så kan den ändå vara porös i den bemärkelse som Benjamin kallar 

arkitekturen.
16

 Ja, egentligen är väl all kunskap porös när man skärskådar den.  

 

Egentligen är det kanske så att den kunskap som jag försöker förstå och bevara alltid 

kommer att finnas i en eller annan form. I så fall finns det ingen större mening med att 

försöka bevara den. Kunskapen kommer alltid att leva sitt eget liv och implementeras i 

framväxande kunskap. Den blir till nya delar som bidrar till kommande kunskap och 

blir på så sätt bevarad.  

 

Om jag även framgent väljer att använda mig av essän för att spåra kunskapens 

ursprung, blir den också ett forskningsredskap och del i kunskapsprocessen. Det som 

griper tag i mig är att essän, så att säga, "simmar uppströms i kunskapsprocessen". Det 

är också intressant att Montaignes "essai" kan översättas med "prövning". Där essän 

lockar fram teoriernas dimhöljda metaforik rensar den traditionelle vetenskapsmannen 

bort dem och omformar dem i bästa fall till enkla begrepp.
17

  

I min yrkesvardag kommer jag i kontakt med utbildning i tre olika former. De två första 

är teorin som lägger grunden till förståelse och den praktiska tillämpningen i simulatorn 

som väver samman teorins trådar med praktikens ramar. Den tredje är förtrogenheten 

                                                 
15

 Ibid: Begreppen formar sig, i den upplevelsen, inte till något kontinum av operationer; tanken skrider 
inte entydigt framåt, utan de olika momenten flätas samman som i en matta. På den 
sammanflätningens matta hänger tankens fruktbarhet. (Theodor W. Adorno, 1903-1969), s. 332. 
16

 Ibid: Porös som denna sten är arkitekturen. (Walter Benjamin, 1892-1940 och Asja Lacis, 1891-1979), 
s. 288. 
17

 Ibid: Märk likväl att det inte handlar om en önskan att få till en sk. konstnärlig text, utan att skriva på 
ett experimenterande sätt där man vänder och vrider på det man skriver om. Så att säga frågar ut det, 
trevar över det, rotar i det, reflekterar genom det och närmar sig det från olika håll och sätter samman 
för sin inre blick vad som framträder föremålet under de betingelser som skrivandet skapar. (Horace 
Engdahl, 1948-). s. 432-433. 



  
 

5 

 

 

med yrkesrollens uppgifter förekommer i mindre omfattning då tanken är att merparten 

av förtrogenheten får de blivande operatörerna på sin arbetsplats.
18

  

 

Hur skapas balansen i den integration som följer när dessa tre formar 

kompetensens pyramid? 

 

Hur vet jag att den insats som jag gör som instruktör är rätt för 

kursdeltagaren och dennes lärande?  

 

Går det att mäta lärandeförloppet från tiden innan kursdeltagaren påbörjar 

utbildningen fram till dess att eleven är väl etablerad i sin yrkesroll? 

 

De tre frågorna summerar den tankerikting jag har. De två första frågorna handlar i 

huvudsak om att utveckla utbildningen och instruktörerna och den tredje om 

möjligheten att mäta elevens utveckling och återkoppla gjorda erfarenheter tillbaka till 

utbildningen. Mitt mål är i första hand inte att besvara frågorna eller finna några 

absoluta svar. Under resans gång kommer jag att ställa frågor som i en del fall kan 

besvaras på ett eller annat sätt, andra förblir obesvarade och får tjäna som tankematerial. 

Sist i uppsatsen kommer utvalda frågor att samlas och om vindarna blåser åt rätt håll i 

framtiden kan de vara en del av grunden för fortsatta studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande, 2009, s. 118. 
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2 Metoden 
Inte helt oväntat går kollegor i pension eller vidare till andra tjänster. Detta är inte något 

som är unikt för kärnkraftsbranschen, utan något som många arbetsplatser märker av. 

Kanske är det speciellt i yrken där verksamheten har pågått under en längre tid, många 

gånger i decennier eller längre, som först märker av när kunskapsstarka medarbetare 

lämnar företaget av en eller annan anledning. När de slutar sin anställning bär de också 

med sig sin kunskap, kunskap som deras efterträdare inte getts möjlighet att ta del av, 

kunskap som försvinner. Ibland har arbetsgivaren gjort bedömningen att ingen ersättare 

behövs, att arbetsuppgifterna kan fördelas ut på kvarvarande kollegor.    

 

 En bok är en spegel; när en apa ser i den,  

 så är det säkert att ingen apostel tittar ut.
19

 

 

Vad är det för kunskap som riskerar att försvinna? 

 

Ett sätt att dela in kunskap kommer från medeltiden och Galilei. Han formulerade 

begreppen primär- och sekundäregenskaper. Primäregenskaperna var det som gick att 

bestämma till exempel i längd, vikt och volym. Kort sagt, det som går att ta på. De mer 

obestämbara egenskaperna som till exempel sorg, smärta, skönhet, glädje och ansvar lät 

sig inte mätas och betraktades därför som andra rangens egenskaper.
20

 Härifrån hade det 

varit möjligt att ta avstamp, om det inte hade varit för att det finns andra definitioner 

som går i samma andas barn.  

 

Det är inte möjligt att i förväg bestämma vad som kommer ske i de situationer som 

uppkommer framledes. Därför går det inte heller att i detalj avgöra vilken kunskap som 

kommer att behövas eller inte. I detta avseende är kunskapen om framtidens behov 

begränsad.
21

 Detta dilemma gör det inte enklare med tanke på att kunskap kan delas in 

på många olika sätt och får olika betydelse beroende på hur den delas in. Ett sätt att 

förhålla sig till kunskap är att dela in den i tre delar.  

                                                 
19

 Göranzon, Bo & Kölare, Nils, Spelregler: om gränsöverskridande, 2001: Georg Christoph Lichtenberg 
(1724-1799) formulerade aforismen, s. 167. 
20

 Andersson, Roy, Vår tids rädsla för allvar, 2009, s. 131, 134. 
21

 Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap, 2013, s. 77-78. 
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Den första delen har sin tyngd i summan av de samlade erfarenheter som tillägnats över 

tid i det egna yrkesfältet. Detta utövande inom yrket kallas för praxis och denna 

praktiska kunskap kallas för färdighetskunskap.
22

 

Den andra delen handlar om den kunskap som bygger på den tillägnade kompetensen. 

Vid utövande av praxis handlar det om samspel med kollegor inom samma praxis, 

yrkesgrupp. Det här samspelet gör det möjligt att ta del av den tradition som finns inom 

yrket. Detta tillsammans med egna exempel som bidrar till att bygga upp den kunskap 

som kallas för förtrogenhetskunskap.    

Den tredje kunskapen handlar om den teoretiska kunskap som blivit nerskriven, 

artikulerad. Det kan röra sig om teorier, metoder och allmänna principer. Med andra ord 

den kunskap som låter sig beskrivas i text kallas för påståendekunskap. 
23

 

 

När en kollega slutar, oavsett anledning, sker en överlämning av pågående arbete och 

det senast genomförda. Samtligt material är i textform kompletterat med bilder där det 

behövs. Den som tar emot materialet ställer ibland kompletterande frågor om något är 

uppenbart oklart. Denna överlämnade påståendekunskap är den enkla kunskapen att ta 

hand om. Det är inte heller den här kunskapsformen som är intressant för den här 

uppsatsen, just för att den låter sig artikuleras. Därför väljer jag att utelämna den. 

 

Om den teoretiskt beskrivbara kunskapen utelämnas innebär det inte per automatik att 

de andra två kunskaperna är de enda som räknas. Det handlar snarare om ett samspel 

mellan de tre kunskapsformerna. Det är när detta samspel hotas som kunskap urholkas. 

För när kollegan försvinner tar denne också med sig sina färdigheter och sin 

förtrogenhet. Om en slutar blir det förmodligen inte så stor effekt, men om flera slutar 

med relativt kort intervall urholkas praxis. Inte bara eftersom erfarenheter försvinner, 

utan även att påståendekunskapen urholkas. De tre kunskapsformerna hänger tätt 

samman och bildar tillsammans en helhet. Därför blir det en stor risk i tendensen att 

överfokusera på den artikulerbara kunskapen, den som låter sig beskrivas, på bekostnad 

på de andra två.
24

 

 

                                                 
22

 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande, 2009: 
Uttrycket "färdighetskunskap" kommer från den norske filosofen Kjell S. Johannessen. s. 117. 
23

 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande, 2009, s. 117-118. 
24

 Göranzon, Bo & Kölare, Nils, Spelregler: om gränsöverskridande, 2001, s. 163. 
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Den kunskap som tas om hand är också den kunskap som är lättast att artikulera, vilket 

medför att den praktiska kunskapen som är knuten till en viss praxis och person 

kommer i skymundan.
25

 Den objektivitet som famnar oss på en arbetsplats har förvisso 

vetenskapligt fokus till så vida att det nedteckningsbara tecknas ner för kommande 

behov, när det egentligen är saklighet som borde vara ledordet för den praktiska 

kunskap som söks.
26

 

 

Det som borde vara föremålet för diskussion när en kollega slutar är den praktiska 

kunskapen då den är situationsbunden och är avhängig det ansvar som situationen 

medför. Det är den kunskap som ligger före i tidsflödet som mynnar ut i det befintliga 

Nu som är intressant och tillika svår att sätta fingret på.
27

 Denna fundamentala kunskap 

är många gånger svår att få grepp om.
28

 Den slingrar sig som en hal ål och riskerar hela 

tiden att komma undan. På samma sätt är det lika svårt att få grepp om exaktheten i den 

kunskap som inte låter sig artikuleras. 

 

Att färdighetskunskapen ter sig svårgripbar handlar om att den sitter i kroppen. Den 

sitter i det rörelseminne som inte kan beskrivas trots att det upprepas gång efter gång. 

Det som utförs sker utan att hjärnan behöver analysera det som sker och ska ske, utan 

det sker automatiskt utifrån sinnenas intryck.
29

 Det är den kunskap som utövas 

omedvetet som försvinner när någon slutar. Den låter sig inte fångas in i textens nät, 

speciellt om kollegan lämnar arbetsplatsen med någon eller några månaders varsel.  

 

Även om en annan kollega "skuggar" den som ska sluta kommer inte tiden att räcka till 

för att fånga upp dennes färdighetskunskap, förutom vissa glimtar. Förutsatt att kollegan 

som slutar har utövat sitt yrke under lång tid. En anledning är att det tar många tusen 

timmars övning att bli mästerligt bra på något, ofta nämns 10000 timmar.
30

 Omräknat i 

praktisk tid på jobbet kan det handla om 5-7 år.  

 

                                                 
25

       , Adrian, Dialogseminariets forskningsmiljö, 2006, s. 131. 
26

 Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap, 2013, s. 68. 
27

 Bergendal, Gunnar, Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning, 2010, s. 
62-63. 
28

 Göranzon Bo, Touringmänniskan (2011), s. 45. 
29

       , Adrian, Dialogseminariets forskningsmiljö, 2006, s. 104. 
30

 Göranzon, Bo (red.), Turingmänniskan, 2011, s. 30-31.  
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Nu är det inte bara färdighetskunskapen som är intressant, utan även 

förtrogenhetskunskapen. Dessa två går hand i hand. Då de som kunskaper är svåra att 

beskriva med ord eller rentav inte låter sig beskrivas i ord kallas de för tyst kunskap eller 

praxis
31

, vilka är de begrepp som framgent kommer att användas. Påståendekunskapen 

lämnas därhän då den låter sig artikuleras.   

  

Ett delikat dilemma med en praxis är att den inte kan överföras på ett lätt och smidigt 

sätt. En praxis formas genom exempel, förebilder och övning och kan överföras med 

bland annat analogier och konkreta exempel. Utöver det behövs eget arbete med dessa 

för att fördjupa sitt yrkeskunnande och sin insikt.
32

 Likt en skådespelare som närmar sig 

den person som denne kommer att lära av. I rollen som iakttagare, den som ser och 

begrundar, övervägs allt noga för att sedan värderas.
33

 I värderingen används det 

omdöme som hör till den praxis som utövas. Det är hur väl detta sker som senare 

kommer att påverka utförandet i den framtida yrkesmässigheten.
34

 Det vill säga hur 

skicklig yrkesutövaren blir. 

 

En grundläggande del i lärandet är kommunikationen med kollegor. I samtalet är det 

viktigt att inte prata förbi varandra, utan låter den som talar formulera sig färdigt, att 

underordna sig den som pratar och att inte heller argumentera ner honom eller henne. 

Under samtalet görs grundliga överväganden kring sakligheten i det som sägs, för att 

sedan ställa frågor som leder samtalet vidare.
35

 Under samtalet är det viktigt att låta 

utrymme för reflektion finnas, att vara närvarande i tanken och ta sig tid till att lyssna på 

som sägs.
36

 Om så inte sker förblir de gjorda insikterna oartikulerade. Det kommer 

också innebära att möjligheterna till kommunikation med andra och förmågan att förstå 

deras kontext reduceras.
37

   

 

För att lära sig en kollegas uppgifter, att sätta sig in i dennes praxis, innebär inte bara att 

sätta sig in i kontexten, utan likt skådespelaren sätta sig in i hans verklighet, hur han 

                                                 
31

 Åberg, Sven, Spelrum: om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik, 2008, s. 

170-171. 
32

 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande, 2009, s. 114. 
33

 Diderot, Denis, Skådespelaren och hans roll, 1963, s. 40. 
34

 Backlund, Göran, Om ungefärligheten i ingenjörsarbete, 2006, s. 86. 
35

 Sjunnesson, Jan, Erfarenhet och processer: en metod för reflekterande ledarskap, 2007, s. 47. 
36

 Friberg, Nils, Det ovägbaras tyngd: Vattenfall och ingenjörens roll, 2012, s. 194. 
37

 Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap, 2013, s. 144. 
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formar sina tankars färd till det synliga resultatet av yrkesskicklighet. 

Tillvägagångssättet för att sätta sig in i från tanke till produkt är en levande kedja som 

inte låter sig formaliseras. Blir kedjan bara en villkorad abstraktion brister den.
38

  

 

Så vad är det för verklighet vi försöker sätta oss in i och ta del av, som vi försöker 

gestalta i vårt inre när vi lär oss något? Att tro det är en identisk verklighet med den 

andre som utför sin praxis är som att ta ner månen till jorden. Det låter sig helt enkelt 

inte göras. Däremot kan det vara möjligt att med de erfarenheter och förmågor som 

redan är ens egna gör det möjligt att närma sig den andres livgivande tankesträng till så 

vida att den görs till sin egen.  

 

 Vad jag läst är vordet mitt, emedan jag slog  

 sönder det som glas, smälte om det och ur  

 massan blåste jag nya glas i nya former.
39

  

 

Skickligheten i att möta och hantera motsatsernas spänningar, vilka även kallas för 

paradoxala fält.
40

 Det är som att lära sig att lyssna in rytmen i en främmande musik och 

föreställa sig vilken koordinering och rytm som behövs för att just den här musiken ska 

uppstå. Själva lärandet sker när känslan har kontakt med intellektet. Men vad är då 

rytm?
41

 Kanske kan det beskrivas som när ett träd formas. Trädet har sina egna anlag 

och befinner sig i ett ständigt pågående växelspel i den miljö det befinner sig. På 

liknande sätt är den bildning som görs till sin egen.
42

 För att nå yrkeskunnandets rytm 

handlar det om att finna rytmen i att byta perspektiv. Att få experimentera och 

misslyckas, fått till sig analogier eller själv gjort dem. Detta tillsammans med lärandets 

alla aspekter växer det fram en helhetsbild som kallas för komplexitetsmax.
43

 Det kan 

alltså med andra ord finnas ett antal olika sätt att se det på. Finns tron att det bara är 

                                                 
38

 Berg, Gunnar (red.), Det matematiska kulturarvet, 2005, s. 73. 
39

 Strindberg, August, Till Damaskus, 1915: Strindberg fångar på ett träffande sätt tillvägagångssättet för 
att göra någon annans kunskap till sin egen. s. 322. 
40

 Åberg, Sven, Spelrum: om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik, 2008, s. 
81.  
41

 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande, 2009, s. 79. 
42

 Bergendal, Gunnar, Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning, 2010, s. 
130. 
43

 Hoberg, Christer, Komplexitetsmax, 2006, s. 42-44. 
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möjligt att se och göra något på ett enda sätt, är det stor risk att tänkandet fungerar som 

hos en automat.
44

 

 

I det att yrkesskicklighet nås infinner sig också yrkets rytm. Förmågan att koordinera 

tanke såväl som de rörelser som utförs. Det handlar också om tankens rörelser, att 

kunna göra de snabba kasten, fånga en tanke och greppa nästa. Diderot menar att det är 

detta som är kunnande.
45

 I detta räcker inte språket till för att fånga tankens bild. 

Tanken är så mycket mer sofistikerad än vad ord förmår beskriva. Det blir som att 

beskriva varje krusning på vattnet i en fors. Flödet och dynamiken, rytmen, i flödet låter 

sig inte fångas, i nästa ögonblick är det redan förbi.  

 

I dagens samhälle händer det allt för ofta att kunnandet utarmas till "förmån" för 

förmågan att anpassa sig till de förutsättningar som råder på arbetsplatsen. Att det blir så 

kan hänga samman med att det premieras.
46

 När det kreativa inte längre får utrymme 

befinner sig kunskapen på det lutande planet. Kanske förhåller det sig så för att 

säkerställa att det görs rätt och nedtecknar allt i all välmening för att bevara 

"kunskapen". I och med att det skrivs ner blir det också förminskat. Tankens fria flöde 

fryses till is. Frusna forsar är vackra att se, men de saknar flödets rytm. Å andra sidan 

kan det skrivna ordet när det tagit fast form i sin tur öppna upp för nya flöden.
47

  

 

Svunnen kunskap saknas sällan när den ersätts av ny kunskap som ligger i tiden. Ett 

exempel på detta kan vara modern och tillika automatisk teknik för att mjölka kor. 

Tekniken håller dessutom koll på vilka kor som blivit mjölkade. Om automatiken inte 

fungerar som den ska eller om det blir strömavbrott faller täckelsen och man upptäcker 

att den gamla kunskapens bås är tomt.
48

 Idag är det inte så många som kan mjölka en ko 

medan det var en kunskap i legio bland folket för mindre än hundra år sedan. Ett annat 

exempel kan vara blanda till färg, en kunskap som i stort sett försvunnit i samma takt 

som mjölkningen av kor moderniserats. Förr tillverkade oftast var och en sin färg själv
49

 

                                                 
44

 Berg, Gunnar (red.), Det matematiska kulturarvet, 2005, s. 21. 
45

 Göranzon, Bo & Kölare, Nils, Spelregler: om gränsöverskridande, 2001, s. 60.  
46

 Friberg, Nils, Det ovägbaras tyngd: Vattenfall och ingenjörens roll, 2012, s. 211. 
47

 Göranzon, Bo (red.), Turingmänniskan, 2011, s. 83-84. 
48

 Man saknar inte kon förrän båset är tomt, vilket innebär att man inte inser de negativa 
konsekvenserna förrän efter fullbordat faktum. (Gammalt ordspråk) 
49

 Exempel på färg man blandade till förr är linolje-, slam-, kalk- och limfärg samt äggtempera. (Handbok 
för vardagsekologi) 
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och inhandlade i bästa fall råvarorna. I dag finns färg i många variationer i handelns 

butiker. Men hur många kan göra sin egen färg idag? 

 

På vägen till yrkeskunnande då praxis lärs in genom förebilder och exempel är det 

gestaltningen av exempel som blir en nyckelfaktor för förmågan i yrkeskunnandet 

eftersom det kräver ett väl uppövat analogiskt tänkande. "Andan i en praxis kan inte 

göras explicit genom formell beskrivning."
50

 

 

Om det nu är så att en praxis är nedtecknad som en uttalad regel, blivit formaliserad. 

Används den formaliserade regeln för att lära oss, till exempel, imitera en danslärares 

steg. Kommer det också att behövas en regel för att tillämpa den första och en regel för 

att tillämpa den andra, den tredje, fjärde, femte osv. Detta kommer med största 

sannolikhet att falla på sin egen orimlighet. En beskriven regel kan uppfattas som digital 

då den ofta beskriver något i antingen eller perspektiv. En praxis lärs bäst in genom 

imitation där de outtalade reglerna inte låter sig beskrivas. Dessa outtalade regler kan 

sägas vara analoga och låter sig inte så lätt beskrivas i ord eller formuleras i regler.
51

   

 

Formalisering står förvisso inte per automatik i kontrast till yrkeskunnande. I den praxis 

som kännetecknar kärnkraftsbranschen, är den till vissa delar nödvändig. Det är när den 

drivs för långt som den riskerar påverka förutsättningarna för att utveckla och 

upprätthålla kvalificerat yrkeskunnande.
52

 

 

Det är därför inte någon ödets nyck att grundmaterialet till den här uppsatsen har 

tillkommit genom den metod som kallas för dialogseminariemetoden. Det finns av den 

anledningen allt från kompletta exempel från dialogseminarier till brottstycken och 

ibland har det tjänat som tankematerial. Materialet har kommit till på empirisk väg och 

är inte bara resultatet av det som tillkommit under mastersutbildningen, utan även 

material som härrör från tidigare dialogseminarier.  

 

                                                 
50

 Göranzon, Bo & Kölare, Nils, Spelregler: om gränsöverskridande, 2001, s. 36. 
51

 Tillberg, Peter (red.), Dialoger: om yrkeskunnande och teknologi, 2002, s. 280. 

52
 Berglund, Johan, Formalisering och yrkeskunnande: en explorativ studie om säkerhetskulturen 

inom kärnkraftsindustrin, 2011, s. 209. 
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2.1 Dialogseminariemetoden 
I Sverige är dialogseminariemetoden känd sedan 1985 genom professor Bo Göranzons 

försorg. Den kan sägas vara en motkraft till den tidsanda som låter prägla människan 

allt mer likt en maskin med mindre tid till reflektion som följd. Metoden innebär att en 

given grupp samlas under ca 5 tillfällen. Varje tillfälle utgår från en bakgrundstext och 

en impulstext. Impulstexten läses med pennan in hand och välkomnar sina associationer 

och låter dem flöda. Anteckningarna formuleras sedan till en text på ca 2 sidor, vilken 

baseras på egna exempel.  

 

Deltagarnas texter är centrala och det finns inget givet mål. Ju mer öppen och konkret 

man är med det som läggs på bordet, desto mer givande blir det. Det handlar om att göra 

reflektioner mot vardagen och vikten av att våga utmana varandras. En del vågar göra 

det, andra inte. I vardagen går diskussioner ut på att någon ska ha rätt. Syftet här är att 

ha en dialog, att det är möjligt att ändra åsikt genom att lyssna på andra. Det är 

grundläggande att olikheter får finnas i gruppen. Hur argumenteringen går till är viktigt 

och att förmågan till kritisk reflektion finns. Det är därför av betydelse att tillägna sig 

det kritiska förhållningssättet. Oenighet är konsensus på dialogseminarier och 

humaniora har en mycket viktig funktion. Det här är inte ett enmansjobb. Under 

dialogseminarierna är det av största vikt av att alla får komma till tals. Ingen ska kunna 

säga att han eller hon inte fått säga något.  

 

Att ha ett gemensamt språk är inte det viktiga. I oenigheten kring vad olika begrepp 

betyder finns också en drivkraft. Om det fanns enighet i vad demokrati och kultur är 

skulle idén gå förlorad. Ett första steg är att se olika perspektiv och erfarenheter. När 

detta görs är det inte svårt att se att det händer något mellan människor när de tolkar 

samma text. Något som byggs upp i mellanrummen mellan människor. 

 

För att tillämpa dialogseminariemetoden på ett bra sätt behöver deltagarna vara 

förtrogna med det de skriver om och inte komma med generella uppfattningar. Om 

deltagarna hemfaller åt det generella faller det snart platt till marken. Det är lika viktigt 

att komma med frågor som kommer sig av den förtrogenhet som var och en har. Det går 

inte att komma in från sidan, det vill säga ställa frågor som kommer utanför sin egen 

förtrogenhetskunskap. 
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Det är också orimligt att tro att det går definiera sig till exakthet. Utan exempel fungerar 

inte dialogseminariemetoden. Det är kanske här förståelsen av ungefärlighetens 

betydelse kommer in, att det exakta viker av från (kommer ur) fokus. 

 

Varje dialogseminarieserie har en utsedd protokollförare. Det som skrivs i protokollet är 

och ska vara protokollskrivarens tolkning. Protokollets uppgift är att inspirera och till en 

viss mån spegla det som kommit upp när deltagarnas texter lästs samt frukten av de 

efterföljande diskussionerna.  

 

Före jag kom i kontakt med dialogseminariemetoden såg jag kunskap som något rent 

teoretiskt och det som gjordes handgripligen för praktiskt. Ofta hängde teori och praktik 

ihop, men inte alltid. Det fanns tillfällen där den teoretiska kunskapen inte gick i takt 

med den praktiska tillämpningen. När jag ser tillbaka med exemplens ögon blir det 

lättare att förstå det jag uppfattade och kände då.
53

   

 

Det har varit med glädje som jag har deltagit i tre
 
olika dialogseminarieserier

54
 och 

tillsammans med övriga deltagare lyft upp tankar och funderingar, tagit del av varandras 

kunskaper och erfarenheter. Dialogseminarierna har varit ett forum där frågor lyfts upp 

och i diskussionens dynamik berett möjligheten att se en större helhet i problematiken. 

Målet har inte varit att fokusera på att finna lösningar, utan att lyfta upp frågan med 

syfte om att få en vidare belysning och vidga synfältet för vad som är tyst kunskap
55

. 

Det är inte bara vikten av att fånga upp den tysta kunskapen, utan utöka förmågan till 

reflektion, inte bara när man skriver texten, utan även i dialog med andra deltagare. 

 

Mina tankar stannar till vid tyst kunskap och tystad kunskap. Det hänger kvar i mina 

tankar som fjädrar på en fågel. Jag tänker mig att tyst och tystad kunskap samsas i 

glömskans garderob. Tyst kunskap, tänker jag mig, är det som jag kan med händerna, 

det som sitter i kroppen. Försök beskriv hur en klarinett låter eller hur kaffe smakar? 

När en texts läses öppnas garderobsdörren genom association och gör innehållet mer 

lättåtkomligt. Tystad kunskap å andra sidan är den censurerade kunskapen ingen får tala 

om. Med andra ord, det som stuvats in i garderoben och något har lagts över som ett 

                                                 
53

       , Adrian, Dialogseminariets forskningsmiljö, 2006, s. 199. 
54

 Åren 2010, 2011 och 2012 i KSUs regi. 
55

       , Adrian, Dialogseminariets forskningsmiljö, 2006: Tyst kunskap är enligt Kjell S. Johannesson 
"kunskap som man av logiska skäl inte kan formuler  fulls änd g    språ l g form”, s. 20. 
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varningens tecken, så att det inte avtäcks av misstag. Är tystad kunskap något som 

kommer till genom ett kollektivs förtjänst eller är det frukten av någon eller några få 

vars vilja tystar? Jag vill påstå att det kan räcka med att en person med stort inflytande 

säger något som trycker till eller som begränsar uttrycksfriheten. 

 

För att få en förståelse för vad tyst kunskap är och hur den förhåller sig till annan 

kunskap beskriver professor Bo Göranzon det på ett gripbart sätt med följande indelning 

där kunskap och metod knyts samman. 

 

Nivå  Typ av kunskap  Metod  

1.  Påståendekunskap:   Enkät, fakta, intervjuer, simulering   

2.  Implicit kunskap:  Deltagande observation (etnologer)   

3.  Tyst kunskap (tystad kunskap):   Dialogseminariemetoden  

4.  Det undermedvetna: Psykoanalys    

 

Med hjälp av dialogseminariemetoden på nivå 3 går det att få syn på den tysta och 

tystade kunskapen. Över tid är det intressant då det ibland handlar om tystad kunskap i 

större utsträckning än tyst kunskap. Tyst kunskap kan lyftas till nivå 2, men är svår att 

artikulera med den metoden. Det är mycket av det tysta som sitter i kroppen. Hur 

hjälper jag en vän att knyta en slips över telefon?   

 

Dialogseminariemetoden beskrivs på ett bra sätt i dels "Dialogseminariemetodik - 

Bakgrund och manual"
56

 och dels i "Dialogseminariets forskningsmiljö".
57

  

I den förstnämnda ges en överskådlig bild över hur metoden tillämpas och lite om dess 

bakgrund. I den andra ges en både bredare och djupare bild som kompletterar metoden.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Bo Göranzon, Maria Hammarén, Dialogseminariemetodik – bakgrund och manual 
57

       , Adrian, Dialogseminariets forskningsmiljö, 2006 
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3 Dialogens sådd 
Det är inte alltid så lätt att skriva och formulera de tankar som kommer vid läsningen av 

en impulstext. Även om anteckningarna fångat de associationer som dykt upp i från 

glömskans garderob behöver tankarna samlas och exemplifieras utifrån egna 

erfarenheter. Ibland känns det rent fysiskt i min kropp det jag vill skriva om, men orden 

för att beskriva det vill inte ta form, de ligger som bakom en slöja, men ändå fullt 

skönjbara. Konturerna finns där och är så skarpa att jag nästan fysiskt kan ta på dem. De 

är som känslor omfamnade av dimma som smyger omkring bland mina tankar och 

funderingar. Väntar på att de ska ta form medan de virvlar omkring som snöflingor i en 

storm. 

 

Det invävda och sammanflätade kom till under ett av dessa snörika tillfällen. Jag satt i 

köket och blickade ut genom fönstret och såg dimman utanför sudda ut alla konturer 

och avstånd på åkrarna utanför. Denna diffusa verklighetsbild bidrog till att mina inre 

tankar kunde ta form.  

 

3.1 Det invävda och sammanflätade 
I dimma ser alla moln likadana ut. Horisonten suddas ut och himmel och hav smälter 

samman till en unison massa av finstilta grå nyanser. Likt en enstavig lockfågel irrar 

min blick ut över det oskrivna landskapet där bokstäver såtts. Drömmen om att se dem 

växa upp och bilda ord, ja meningar och sammanhang, har ännu inte slagit in.  

I väntan på att den litterära sådden ska gro kommer ett par frågor över mig likt en stilla 

bris som smeker bladen på träden.  

 

Vad är det för text som kommer att fylla landskapets fält  

den här gången och var i landskapet befinner jag mig?  

 

Varför låter jag den stela och förutsägbara rollen växa framför 

utvecklingens fönster och skugga andra möjligheter? 

 

Beroende på vilka ord och meningar som uppfyller tanken formas den litterära roll som 

jag kommer att inta. Varför inte låta det lekfulla och experimentella få ta del av 

jordmånen och se varthän det växer. Kanske tar mina plöjda fåror en annan riktning om 

jag låter den litterära konsten få mer ljus?  

 

I en ansats att byta riktning vänder jag på blicken inåt, bakåt och försöker se vad som 

lett mig in på nuvarande mark. Jag låter mina tankar sjunka in i minnenas väv för att se 
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vilken eller vilka trådar jag ska dra i. Finns det något som jag tänkt eller berört tidigare 

och som bidragit till att jag kommit vidare. Det slår mig medan jag läser i ett av 

idéprotokollen från mastersprogrammet att den skrivna dialogen tilltalar mig som form. 

Den beskrivs som ett spänningsfält och relaterar till det förtätade sätt som Diderot 

förmådde skapa den. Jag har tidigare provat att skriva i dialogform och fann 

dialogformen förlösande och den manade mig till djupare reflektion än vad en vanlig 

berättande monolog skulle ha gjort. 

 

Även om det finns dialoger i stor omfattning på jobbet, saknar jag den sammanvävda 

dialog som får illustrera mina känslor och förnuft då de möter Denis Diderot, Sven 

Åberg och Karin Havemose. 

 

Känslan Vad håller du på med egentligen när du är på jobbet? 

 

Förnuftet Hur kommer det sig att du reagerar på det här viset. Du är ju med varje 

 dag. Som du vet möter vi i vårt arbete som instruktör vuxna elever som 

 ska lära sig en ny yrkesroll. En roll som medför att de tar ett kliv högre 

 upp i kunskapshierarkin och att deras ansvar ökar markant. De får ta till 

 sig sin nya kunskap genom självstudier, teori och övningar vid lärarledda 

 lektioner samt praktisk tillämpning i simulatormiljö.  

 

Känslan Vad menar du med vi? Jag känner mig inte alls delaktig. Du bestämmer 

 och lyssnar inte alls på mig. 

 

Havemose Förlåt om jag blandar mig i. Jag kunde inte undgå att höra er diskussion.  

 

Förnuftet Visst får du det, vad har du i tankarna? 

 

Havemose  För en tid sedan gjorde jag en intervju och mannen som jag intervjuade 

 menade att vi tar kål på den kreativitet som vi föds med genom att utbilda 

 oss under lång tid.
58

  

 

Förnuftet Vad ska vi med kreativitet till? Räcker det inte med etablerad kunskap? 

 

Havemose Förvisso utbildar ni fastställd kunskap, men det skadar inte att se till själva 

 utbildningssituationen och de invanda spår som du själv följer, inte i första 

 hand dina elever. 

 

Info Sven Åberg som befinner sig alldeles i närheten överhör samtalet och anar 

 att det kan vara på väg att spåra ur och kommer fram till dem. 
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 Havemose, Karin, Konsten att uppfinna hjulet två gånger: om uppfinnandets teknik och estetik, 2006: 

Att det är finare att ha ett vanligt jobb och en fin titel, än att hålla på med något annat suspekt. Det är 
väl så i samhället i stort idag, att vi genom att utbilda oss under så lång tid tar död på den kreativitet 
som vi är födda med. s. 215. 
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Åberg Vänta lite, innan ni blir alldeles oense, jag har en egen erfarenhet som jag 

 vill dela med mig av, om ni vill. 

 

Båda Jo, det är klart att vi vill ta del av din erfarenhet Sven.  

 

Åberg Tänk på att vid undervisning är det ofta som ni inte kan gå rakt på sak och 

 ge dem kunskapens svar eller bara beskriva det som efterfrågas. Det kan 

 tvärtom hindra era elever från att nå de mål som förväntas.  

 

Förnuftet Hur menar du? Det är vår praxis att ge eleverna den kunskap som de 

 behöver för sitt yrkesutövande. På vilket sätt kan det hindra dem från att ta 

 till sig den och nå de kunskapsmål som finns? 

 

Åberg Genom att gå rakt på sak finns det en stor risk att det inte går att komma åt 

det  som egentligen eftersträvas.  

 

Förnuftet Nu förstår jag inte. Du får berätta mer. 

 

Åberg När du undervisar har du själv en mental bild i huvudet om vad eleverna 

 ska få med sig på lektionen, vilka mål de ska uppfylla för att komma 

 vidare i sin kunskapsinhämtning, sin professionella utveckling.  

 

Förnuftet Jo, visst har jag en mental bild över vad jag vill med lektionen. Men 

 eleven får ju samma bild som jag har under lektionens gång. Jag förstår 

 nog inte riktigt. 

 

 Åberg Hur vet du att eleven får samma mentala bild som du själv har? Om du 

 istället försöker komma underfund med hur elevens inre bild ser ut av det 

 som ska ske och utgå därifrån.
59

 

 

Förståndet Ja, det var ju något helt annat. 

 

Känslan Det är ju det som jag försökte säga till dig hela tiden. Om du nu tillåtit mig 

 vara med i dina tankar. 

 

Förnuftet Jo, visst är du med och sätter an tonen för hur vi lägger upp arbetet. 

 Kommer du inte ihåg första lektionen i logik? Även om det tekniska 

 materialet fanns framtaget var det ditt bidrag till att det blev en lyckad 

 kurs. 

 

Känslan Nu är jag inte alls med!  

 

Förnuftet Anledningen till att lektionen fungerade var att du hela tiden hade en 

 levande dialog med eleverna. 

 

Känslan Jag tror inte jag är riktigt är med ändå. Vi hör med Diderot, han sitter ändå 

 här jämte och har nog hört det mesta vi pratat om. 

                                                 
59

 Åberg, Sven, Spelrum: om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik, 2008: 
Som lärare kan man inte alltid komma åt det man vill genom att gå rakt på sak. Att gå direkt på kan ofta 
vara direkt hindrande för att nå det mål man siktar på. Frågan är vilken inre bild studenten har av det 
som ska ske. s. 26-25. 
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Diderot Jo, visst har jag hört en del av ert samtal. Har ni funderat på likheterna 

 mellan instruktörsrollen och skådespelarens roll? 

 

Förnuftet Det kan jag inte påstå att jag har. Men jag får medge att jag blir nyfiken på 

 hur två olika yrken kan vara lika varandra.  

 

Diderot Skådespelaren iakttar andras beteenden. I detta görs hela tiden 

 överväganden och studier som avgör vad som skall läggas till eller tas 

 bort. För mig ter det sig vara samma förhållande för er med era elever. 

 Någon större skillnad kan jag inte se.
60

  

 

Förnuftet Så du menar att skådespelaren hela tiden känner in publiken med tanke på 

 hur de reagerar på skådespelet och gör justeringar utifrån det och att det i 

 egentlig mening är likadant för en lärare med sina elever? 

 

Diderot Ja, i korta ordalag stämmer det bra. 

 

Förnuftet Det var intressant med tanke på att min mentala bild i så fall hela tiden kan 

 komma att förändras beroende på de reaktioner som jag ser hos eleverna 

 samt karaktären på de frågor som jag får från dem.  

 

Känslan Ja, det är det som är konsten, att se bakom det som inte sägs. 

 

Förnuftet Det innebär att du hela tiden kände in var eleverna befann sig i sitt 

 lärande. Att om någon elev såg tvekande ut eller som på annat sätt 

 uttryckte med sitt kroppsspråk att de inte var med tankegångarna, manade 

 du mig till att uppmärksamma och sätta ord på det. Jag kan se det nu, 

 förstår inte att jag kunnat vara så blind och döv. Jag förstår nu att du tidigt 

 såg att metoden för undervisningen behövde ändras och illustrerade för 

 mig hur eleverna själva kunde ta hjälp av varandra när de skulle beskriva 

 lösningen på en uppgift, på samma sätt som när de arbetar i 

 kontrollrummet. Dessutom manade du mig att låta dem själva bestämma 

 vem som skulle fortsätta med nästa uppgift.  

 

Känslan Om du själv lyssnade in din inre röst kanske du också hade hört den säga 

 samma sak som jag gjorde. 

 

Förnuftet Min inre röst säger du, men det är ju du som är min inre röst och kompass.  

 

Känslan På sätt och vis är det så, men det ger knappast hela bilden. 

 

Förnuftet Utan dig skulle jag bara vara kunskap som glider omkring som dimmorna 

 utanför. Kunskapen skulle till synes vara tillgänglig och alltid närvarande, 

 men till sin karaktär vara svår att gripa tag i och förstå. 

 

Diderot Gott att ni förstår varandra bättre till slut och fortsätt med att ha den inre 

 dialogen med varandra. Lycka till.  
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 Diderot, Denis, Skådespelaren och hans roll, 1963: Jag finner det intressant det Denis skriver om att 

skådespelaren iakttar andra, speciellt den känsliga som är skådespelarens modell samt de överväganden 
kring vad som skall läggas till eller tas bort. Steget är inte långt för mig att göra tolkningen att det lika 
gärna kan gälla lärarens vardag.  
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Mina ögon ser spikraka fåror i den plöjda marken med sådd som växer symetriskt. 

Fälten är kusligt identiska varthän jag tittar. En man kommer emot mig och det ser ut 

som han vill säga något. Han säger att det är lätt att uppskatta de välordnade fälten och 

menar att de ser ut som välordnade symboler för mitt sätt att skriva. Jag ställer mig 

undrande till vad han menar med det. Mannen menar att mina bokstävers fält visar att 

jag föredrar att skriva på att så korrekt sätt som möjligt, att det kan te sig stelt och 

nästan byråkratiskt. Men, säger han och jag undrar vad då men? Han fortsätter med att 

han tidigare sett mig formulera mig i andra litterära termer när jag skriver. Han 

fortsätter och menar att jag ska fortsätta med det som jag är bra på och som av naturen 

är givet.
61

 Dimmorna skingras och solen börjar tränga fram. Vi ser båda hur bokstäver 

växer fram, ord bildas och meningar framträder. Fälten framstår inte längre som sterilt 

raka och korrekta. Ord och meningar böljar och slingrar sig fram och söker sitt 

sammanhang. Jo, mannen som jag mötte var Diderot. 
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 Diderot, Denis, Rameaus brorson, 1992: … lå  oss å m ns one förlå   n  uren för     den v r    lo  re 
än vi. Häller vi kallt vatten på Greuzes huvud släcker ni kanske både hans talang och hans fåfänga. s. 15. 
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4 Dialogen som verktyg 
Det kan också vara så att det jag vill skriva om inte formerar sig som en tanke. Genom 

att skriva i dialogform kan jag få tag i tankens konturer och bilden tar form. Det är 

många gånger en fördel att använda några olika personer som får agera bärare av olika 

tankeriktningar och budskap. Det blir nästan som att sitta tillsammans med ett par 

verkliga personer på ett café.  

 

I det här fallet vill jag förmedla tankegångar kring att ha färdigstöpt material och utgå 

från vid utbildningar, så kallade hyllprodukter. Inte helt sällan händer det att även de 

bästa av hyllprodukter omvandlas till att bli så kallade hyllvärmare. Från början är detta 

inte intentionen. Hyllprodukten är en väl genomtänkt och fint slipad diamant som ska 

behålla sitt värde under lång tid. Dessvärre är världen runt omkring föränderlig och både 

pedagogiska metoder som såväl kunskap genomgår olika faser av både nytänkande och 

ändringar. När detta sker står den oundvikliga utvecklingen för dörren och 

hyllprodukten som var tänkt att hålla länge och användas många gånger har blivit en 

hyllvärmare som ingen vill ha då den blivit omodern eller inte innehåller aktuell 

kunskap.  

 

4.1 En springande punkt 

Jag försöker hitta rätt med hjälp och Olla och Orre hjälper mig med dialogen för att 

komma vidare.   

 

Orre Ser du Olla. Nu funderar han igen på vad som händer i företaget. 

 

Olla Ja, men det är kanske inte så konstigt.  

 

Orre Hur menar du? 

 

Olla Du vet ju att han gärna vill förstå vad som händer och hur det kommer att 

 påverka honom och hans kollegors arbete. Han känner frustration över att 

 bli tvingad att hålla utbildning där kurserna är färdigförpackade 

 hyllprodukter.  

 

Orre Ja, och det innebär att hos en hyllprodukt är allt i kursen förutbestämt.  

 Det är ju absurt. Det är ju människor han undervisar. Den ena lektionen 

 är inte den andra lik och de som deltar på kursen har olika 

 förutsättningar. Det går inte att planera en lektion in i minsta detalj.
62
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Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap, 2013: Det är inte bara så att vår kunskap om det som 
kommer att ske är begränsad. Våra mål är också delvis obestämda. Vi bestämmer inte i förväg vad vi 
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Olla Jag kan förstå varför han upplever det så. De ledande gestalterna i 

 företaget vill att företaget ska spara pengar genom att utvecklas och 

 effektiviseras. Det har han i sig inget emot. Det är hur det genomförs och 

 kommuniceras som är den springande punkten.
63

 

 

Orre Den springande punkten? 

 

Olla Det är ett flertal faktorer som komplicerar det. Den första är att 

 förändringen sker för snabbt. Undras vad Tore Nordenstam säger om det? 

 

Nordenstam Organisationen som vi pratar om har en inneboende tröghet. Är önskan att 

 få till varaktiga förändringar är det viktigt att det får ske på lång sikt och 

 att det sker kollektivt. Att trögheten finns där beror på allt det gamla som 

 fortfarande finns i väggarna. Förändringen får helt enkelt göras

 systematiskt och under tiden bygga upp grunden med kompetens.
64

 

 

Orre Ja, det låter ju logiskt, men hur kan det lösas i praktiken? Jag undrar hur 

 Vilhelm Hansen resonerar kring det? 

 

Hansen Ett sätt som jag tycker fungerar bra är att först bestämma sig för hur 

 ramverket för verksamheten ska se ut. Sedan försöker jag hitta 

 kompetenta människor som är rätt för uppgiften. Det är oftast inte de som 

 har den bästa utbildningen som är de mest lämpade, utan det är viktigare 

 vilken karaktär de har. Bäst är de som är lugna och trygga.
65

 

 

Olla Det låter riktigt modernt och bra. Visst använde du dig av regler som ett 

 verktyg för att komma framåt? 

 

Hansen Nej, inte så heller att jag gjorde. Några regler gav jag dem inte. Det jag 

 sökte hos dem jag anställde var handlingskunskap och som hade tillägnat 

 sig goda praktiska erfarenheter. Den praxis som de hade med sig var 

 mycket mer värdefull än en nybakad ingenjörs teoretiska kunskaper.
66

   

 

Orre Fanns det inte fler faktorer i den springande punkten? 

 

Olla Jodå, den andra handlar om ansvar och kan synas lite mer komplex. 

 

Orre Hur menar du då? 

 

Olla Jag tror det är bäst att han själv får förklara hur det hänger  

 ihop. 

                                                                                                                                               
 ommer     gör     ll  sl gs möjl g  s  u   oner. … de  går inte att i förväg specificera i detalj alla de 
omständigheter som kan komma att innebära olägenheter för alla berörda parter. s. 77-78. 
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 Den springande punkten beskrevs för första gången av Aristoteles och är den punkt på ett embryo 
som utvecklar av hjärtats slag betingade sprittande rörelser och därmed utgör det första tecknet på liv. 
Uttrycket är hämtat från Tyskland (springende punkt) och betyder egentligen den hoppande punkten. 
(http://sv.wiktionary.org) 
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 Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap, 2013: s. 149, 150. 
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 Friberg, Nils, Det ovägbaras tyngd: Vattenfall och ingenjörens roll, 2012, s. 73. 
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 Ibid: s. 103 
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Tack, det var ingen lätt passning, men ni känner mig väl och om ni tror att jag kan 

formulera det så får det bli ur min begränsade synvinkel. Det handlar om att känna 

ansvar för det som produceras och levereras, att det är möjligt att stå bakom det som 

gjorts med vissheten om att det är det bästa möjliga. Att det är gjort med glädje och 

ansvarstagande i uppdraget samt själva fått lösa de problem uppstått under tiden.
67

 Av 

olika anledningar är det få som eftersträvar hyllprodukter. 

 

4.1.1 Hyllprodukter  

Jag ser att det finns både för och nackdelar med hyllprodukter eller moduler som de 

ibland också kallas för. Visst beror det på hur det är tänkt att de ska användas och vilken 

syn som finns på dem. I ett organisatoriskt perspektiv kan hyllprodukter användas för 

att göra utbildningen mer rationell och därigenom mer ekonomisk. I sammanhanget 

hörs ofta argumenten att en hyllprodukt, då den redan är en färdig produkt, inte behöver 

ändras. Vinsten blir att ingen produktionstid eller efterarbete behövs. Inför ett 

utbildningstillfälle behövs bara förberedelsetid då hyllprodukten redan är klar.  

 

Vid de tillfällen då ansvaret i att hålla i en utbildning eller kurs tilldelats är det viktigt 

att tänka på vilka det är som kommer att vara kursdeltagare, vilka förkunskaper och 

vilken erfarenhet de kan tänkas ha. Det innebär att utbildningsmaterialet, hur bra det än 

har är, får justeras för att passa det behov som helheten påkallar. Denna process är också 

vital för inläsningen inför genomförandet av utbildningen, en kreativ process som 

behövs. I den kreativa fasen där justering och anpassning av materialet sker byggs även 

den egna kunskapen. Det är ofta så att den som kommer hålla utbildningen eller kursen 

vill forma materialet som sitt eget, att kunna stå för innehållet. Om det förhåller sig så 

kommer en strikt hyllprodukt göra jobbet tråkigt. Det behöver finnas utrymme att 

provtrycka materialet och känna det på pulsen för att lära sig själv och göra det bästa för 

dem som ska gå utbildningen. Många gånger finns det rent praktiska aspekter som 

innebär att materialet måste omarbetas för att det inte ska bli en hyllvärmare. 

 

                                                 
67 Backlund, Göran, Om ungefärligheten i ingenjörsarbete, 2006: Om man inte blir tillsagd och beordrad 
in i minsta detalj, utan får ett uppdrag att ansvara för något, lösa ett problem och själv avgöra hur - då 
har grunden lagts för att kunna skapa en kreativ miljö. s. 174 
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Även i de bästa av världar sker förändringar på olika plan. I kärnkraftsbranschen sker 

både uppdateringar av de system som behövs för anläggningens drift och säkerhet
68

 

samt påkallade moderniseringar. De uppdateringar som sker löpande behöver tas om 

hand för att säkerställa att utbildning och kurser innehåller det de ska och förmedlar 

kunskapen på ett sätt som även i fortsättningen främjar hög drifttillgänglighet och 

säkerhet. De moderniseringar som sker är ofta större till sin karaktär och är ibland ett 

krav från SSM
69

. Det kan också bero på att utrustningen blivit föråldrad och behöver 

bytas ut. Detta är några av anledningarna till att även de bästa av hyllprodukter har ett 

uppdateringsbehov.  

 

En viktig faktor som har en stor roll i sammanhanget är det sunda ifrågasättandet. I den 

värld som kärnkraften befinner sig i styrs den till största delen av lagar och föreskrifter. 

Dessa mynnar i sin tur ut i instruktioner av olika slag. Instruktionerna är till för att 

säkerställa att kärnkraftverket används på ett säkert sätt utan utsläpp till tredje man och 

samtidigt möjliggöra säker drift och elproduktion. Instruktionerna är skrivna på ett 

sådant sätt att den som använder dem måste ha tillräcklig kunskap för den befattning 

som instruktionen riktar sig till. Om kunskapen saknas eller är bristfällig innebär det 

förvisso att de tillämpa instruktionen som den är skriven, men förståelsen och 

innebörden av vad den har för syfte saknas. För att tolka en instruktion rätt behövs en 

djupare kunskap som blir till ett kitt som håller ihop det som står skrivet i den. 

Kunskapens och förståelsens kitt fyller ut och målar upp en större bild av det som står 

mellan raderna än vad som annars är möjligt. Att ha förståelse och kunskap om vad som 

görs är A och O för en operatör. 

 

På ett liknande sätt behövs förhållningssättet till en hyllprodukt. Om den skulle 

innehålla allt som behövs för att den ska vara tillräckligt gångbar skulle den bli tjockare 

än Bibeln själv. Finns det inte mer än ett minimum av kunskap och förståelse för ämnet 

hos den som ska använda hyllprodukten, kommer han eller hon inte heller framstå som 

trovärdig. För att bli det behövs både djup och bred kunskap inom aktuellt fält, som 

fyller ut det som inte står. 
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 Med "drifttillgänglighet" avses att producera el ut på elnätet. Med "säkerhet" i det här sammanhanget 
vill man vara säker på att tredje man inte drabbas. Med "tredje man" avses alla de som befinner utanför 
kärnkraftverket.  
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 StrålSäkerhetsMyndigheten (SSM) är en myndighet som arbetar pådrivande och förebyggande för att 
skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. 
(www.stralsakerhetsmyndigheten.se) 
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I det mer jordnära perspektivet på gräsrotsnivå kan en hyllprodukt innehållsmässigt 

utgöra grunden för den som kommer att hålla i en utbildning och som sedan utifrån 

omständigheterna sätter form och miljö. En av de risker som kan uppstå när 

hyllprodukter skapas är att utrymmet för kreativitet försvinner och i ett sådant läge är 

det lätt att utbildningen landar på en mer industriell basis. I stort sett alla utbildningar är 

situationsberoende. Om samma hyllprodukt används flera gånger i följd kommer ändå 

resultatet att variera. Med olika personer som deltar kommer de också att ha olika 

bakgrunder i form av utbildning och erfarenhet. Detta medför att olika frågeställningar 

kommer upp och att varje utbildningssituation blir ett unikt tillfälle. Denna 

oförutsägbarhet är svår att genomskåda och planera för. För att hantera den behöver det 

finnas en vid radie i kunskapen, vilken medger handlingsutrymme utanför 

hyllproduktens fastslagna innehåll. För att göra detta möjligt behöver det finns utrymme 

för den egna kreativiteten och förmågan att anpassa utbildningstillfällena efter 

kursdeltagarna och deras sammanhang.  

 

Om det bara finns kunskap om hyllproduktens innehåll innebär det rent hypotetiskt att 

vem som helst från gatan utan rätt förkunskaper kan hålla utbildningen. Det blir som att 

försöka imitera en duktig lärare, vilket ofta genomskådas efter ett tag, ibland ett mycket 

kort sådant. Det är som att bära med sig ett och samma resonemang från en klass till 

nästa, det genomskådas också direkt. Det behöver vara äkta. 

 

Hur gör man för att det ska bli äkta? 

Att vara väl påläst och ha erfarenhet är en bra början som borgar för den naturliga 

kreativiteten och flödet under lektionen. Det handlar om att följa kursdeltagarnas 

kunskapsresa och arbeta i samklang med dem så att undervisningen spelar i takt. Inget 

ont om PowerPointpresentationer, de kan vara bra om det är ett fåtal bilder eller varför 

inte ta bort dem helt. PowerPoint är ofta ett av de halmstrån som används när det finns 

för lite tid till att göra något mer genomtänkt. Ju mindre tid desto fler bilder tenderar det 

att bli.  

 

I förlängningen kan det förutbestämda i en lektion ta kål på intresset. Hyllprodukter kan 

å andra sidan vara en hjälp och tillgång i rätt sammanhang som då medför en slussning 

framåt. Det beror på situationen och vilken dynamik som behövs för att nå det som 

eftersträvas med utbildningstillfället. 
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5 Några exempel 
I den yrkespraxis som jag arbetar inom används i stort sett dagligen exempel för att 

vidga perspektiven i de olika utbildningssituationerna. Oftast är det enkla bilder som 

används för att belysa eller ge lyssnaren en annan vinkel att betrakta ifrån. Ibland är det 

exempel som används för att lyfta upp en tanke som i sig inte är helt självklar. Vilket 

kan vara fallet vid första anblicken för någon som inte ännu helt bekantat sig med just 

den tanken.  

 

För att hjälpa till på vägen mot förståelse används ofta bilden av något helt annat, något 

som faller inom ramen för den andra personens begreppsvärld, för att beskriva det som 

är mer komplext till sin natur. Särskilt viktigt är det att i utbildningssituationen lyfta 

fram det osäkra i det som upplevs som säkert.
70

 Som till exempel vid användning av 

instruktioner. 

 

5.1 Från O till U 
För ett par år sedan befann jag mig i en situation där jag var involverad i två tunga 

uppdrag och två enklare. Mina tankar landar i första hand på de två tunga uppdragen 

och den situation som jag befann mig i. I eftertänksamhetens skimmer ser det ut som en 

serie av omöjligheter och orimligheter.  

 

Varför börjar allt som upplevs som svårt med förstärkningen ”O” i början av ordet? 

De två uppdragen var tätt sammanlänkade. I det ena fallet handlade det om att vara 

uppdragsledare för en operatörsutbildning och i det andra vara ansvarig för ett flertal av 

de ingående kurserna. Det var inte lätt att genomskåda vilken insats de båda uppdragen 

krävde och hur lite material som fanns färdigt. Trots att utbildningen genomförts ett 

flertal gånger tidigare.  

 

I arbetsgruppen togs beslutet att tillsammans radikalt omforma utbildningen. Det fanns i 

stort sett inget material framtaget sedan tidigare och när kursstarten kom fanns det bara 

material för två dagar av fem. Till de resterande tre dagarna fanns ramverket för vad 

eleverna förväntade lära sig. Under dag ett och två medan eleverna genomförde 

övningar skapades lektionen för förmiddagen till dag tre. När sedan dag tre kom 
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fortsatte arbetet med att uppfinna övningar och annat material under pågående lektion 

och raster till det som kom att användas följande eftermiddag.  

Den stress och hetta som präglade dessa dagar är inget att stå efter. Men samtidigt får 

det medges att det var fantastiskt kreativa dagar där i stort sett alla sinnen stod på tå. Det 

var som att sträcka på sig efter något som inte riktigt gick att komma åt, men som till 

slut gick att nå efter att ha försökt sträcka på sig för att bildligt talat bli längre.
 71

 Att 

sedan eleverna var nöjda och uppskattade övningarna blev en trevlig bonus. 

 

Parallellt med att hålla kurs innehades även uppdragsledarrollen. Det var med en viss 

tvekan uppdraget axlades. Dels för att min yrkesroll var ny och dels hade jag inte 

genomfört något uppdrag som uppdragsledare tidigare samt saknade adekvat utbildning 

för det. 

 

Hur kom det sig då att jag antog utmaningen? 

 

Till stor del handlar det nog om möjligheten att utvecklas och lära sig mer om yrkets 

bredd och djup.
72

 När jag tog mig an uppgiften fanns även stöd tillgängligt, om det 

skulle behövas. Däremot underskattades insatsen som krävdes. Om allt hade gjorts 

enligt konstens alla regler hade det behövts ytterligare sex månader till produktion och 

förberedelse. Nu blev det knappt 3 månader.  

 

Det var nu som första lärdomen gjordes. Det vill säga vikten av att hela tiden ha koll på 

att det som ska göras verkligen blir gjort. En annan avdelning hade till uppgift att boka 

in fem instruktörer från andra avdelningar före semesterledigheten. Efter semestern var 

det fortfarande inte klart och blev därför blev jag tvungen att agera på egen hand. 

Bokningen blev med ett nödrop klar innan den första utbildningsdelen med baskurser 

startade, vilka föregår operatörsutbildningen.  
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En annan lärdom är att inte ha två tunga uppdrag samtidigt. Att inte ta på sig större 

ansvar eller fler uppgifter än vad man förmår. Speciellt om uppgifterna vardera kräver 

en stor insats.  

 

Skulle jag anta samma utmaning igen? 

Ja, utan tvekan. Att låta sig utsättas innebär ofta utveckling.  

Hur kommer det sig att ord som börjar med ”U” ofta innebär något kreativt? 

 

5.2 Mätandets konst 
I rollen som uppdragsledare finns ett område som frekvent använder matematik som 

verktyg. Det är de utvärderingar som normalt görs under pågående grundutbildning och 

efter att den avslutats. Uppdragsledarens uppgift och ansvar är att planera och 

schemalägga utbildningen samt att mäta effekten av den.  

 

För att få en bild av utbildningens förutsättningar, hur den genomförts och uppfattas 

görs utvärderingar efter varje ingående kursdel samt efter avslutad grundutbildning.
73

 

Både kursdeltagare och instruktörer får enkäter att svara på. Utvärderingarna som 

gjordes under operatörsutbildningen kan delas in i fyra delar. De frågor som återfinns i 

enkäterna har utformats tillsammans med de instruktörer som är involverade i de olika 

kursdelarna.
74

  

 

Den första delen består av en loggbok som kursdeltagarna fyller i under pågående kurs. 

I den skriver de ner sina tankar och funderingar. Uppföljning sker dagen efter i form av 

en reflektionsstund före första lektionen där dels gårdagens lektioner summeras samt de 

reflektioner som gjorts i loggboken tas upp för diskussion.  

 

Den andra avser den enkät som kursdeltagarna använder sig av efter varje avslutad 

kursdel. Den innehåller ett antal frågor där den första halvan är så kallade 

standardfrågor och andra halvan som innehåller kursspecifika frågor. Första halvan 

syftar till att få en förståelse för hur kursen uppfattas och andra halvan en hjälp för 

instruktörer att utveckla kursen vidare.  
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 Mouwitz, Lars, Matematik och bildning: berättelse, gräns, tystnad, 2006: Jag gör associationen att 

användandet av enkäter är en form av formatering där man genererar en matematisk struktur för att 
kunna mäta resultat och utveckling. s. 115 
74

 Göranzon, Bo & Mouwitz, Lars (red.), Det dubbla greppet, 2006: När enkäternas frågor utformades 
tog vi oss också friheten att själva bestämma symbolvärdet på dem, vad vi ville mäta. s. 53. 



  
 

29 

 

 

Den tredje delen består av utvecklingssamtal i form av intervjuer. Dessa sker vid några 

tillfällen under pågående operatörsutbildning och vid ett tillfälle ca 1 år efter att 

utbildningen avslutats. Syftet är att under de första tillfällena fånga upp om det finns 

några personliga problem eller svårigheter som påverkar kursdeltagarnas förmåga under 

pågående utbildning. Det sista samtalet syftar till att fånga upp till vilken grad 

operatörsutbildningen som helhet gett kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som 

de behöver i sitt dagliga utövande som operatörer.  

 

Den fjärde delen är till för de instruktörer som håller i en eller flera kursdelar. Tanken 

med frågorna är att fånga upp deras självskattning av kursen och om de fått tillräckliga 

förutsättningar för den. Detta sammanvägt ger en bild över hur instruktörens arbete varit 

före, under och efter kursen. 

 

Efter varje genomförd enkät görs en återkoppling till kursdeltagare och instruktörer där 

resultatet presenteras anonymt. Om det framkommer något som innebär att en 

förändring av något slag behövs, tas det upp till diskussion med både kursdeltagare och 

instruktörer. 

 

Utöver enkäterna görs även incheckning och utcheckning. Incheckningen görs i första 

veckan av grundutbildningen och sätter upp ramarna för vilka förväntningar som finns 

på kursdeltagare och instruktörer. Utcheckningen hålls i sista veckan av 

grundutbildningen och syftar till att fånga upp det som inte kommit fram i enkäter, 

intervjuer samt vid andra tillfällen.  

 

Resultatet av enkäter, intervjuer och andra ackumulerade erfarenheter samlas och tolkas 

sedan i en kursrapport.
75

 Ett exempel på ackumulerad erfarenhet kan vara hur 

grundutbildningens förutsättningar påverkat resultatet.
76

 En förutsättning som påverkar 

är till exempel den tidsrymd som grundutbildningen förväntas genomföras inom. I 

kursrapporten läggs utbildningen i sin helhet fram med det som varit bra och det som 

behöver utvecklas eller förändras. Den lägger grunden för nästa operatörsutbildning 
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med syftet att utveckla den. Det som inte går mäta i enkäterna och intervjuerna är bland 

annat förtrogenhetskunskapen. Den utvärderas praktiskt i fullskalesimulatorn.
77

  

 

5.3 Ett mått av verklighet 

Låter sig verkligheten mätas?  

Med den frågan i tankarna försökte jag mäta kursdeltagarnas verklighet, hur de 

uppfattar den. Det gjordes genom att göra intervjuer och använda enkäter för att skapa 

en så fullständig bild av verkligheten som möjligt.  

 

I strävan efter att skapa ett språk som skulle berätta om verklighetens hemligeter och 

berätta hur framtiden kan göras bättre, blev dessvärre inte sanningen. Genom att koda 

enkäterna och intervjuerna med språk, ja, med formuleringar som skulle fånga 

ögonblickens sanningar. Att detta var verkligheten och att sanningen inte är annorlunda. 

Mätandet skedde ju enligt konstens alla regler.
78

 

 

Vilken verklighet är det som mäts? 

I början ifrågasatte jag inte vilken verklighet som mättes, fokus var så inställt på att 

mäta att inte ens frågan kom upp om det var den verkliga verkligheten som mättes. Det 

är ju klart som korvspad att en väl utformad enkät fångar verkligheten på ett entydigt 

sätt, eller hur.
79

 Bara räkna ihop alla kryss på skalan och statistiken för kursen är klar. 

Hur många frågor som än användes kom inte verkligheten närmare. Christer Kiselman 

formulerar det med enkel klarhet. 

 

 ”Verkligheterna är verkliga för människor endast 

 om människorna kan föreställa sig dem.”
80

 

 

 

Så vilken verklighet var det? 

Med facit i hand var det inte verkligheten som mättes, jo, på ett sätt var det så, men inte 

som önskan var från början. Eleverna såg helt enkelt inte verkligheten på samma sätt. 
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Det är som när jag övningskörde med min fru. Vi körde genom korsningar och 

rondeller. För mig räckte det med en snabb svepande blick för att bilda mig en 

uppfattning om situationen och hur den kan hanteras på ett säkert sätt. Min fru tittade åt 

samma håll som jag gjorde och i min verklighet såg hon ungefär samma sak som jag. 

Hennes uppfattade verklighet var annorlunda och hon noterade inte bilen som kom från 

vänster. Situation avlöpte väl, men visar på att två människors uppfattning av 

verkligheten kan ge olika verklighetssyn även om de befinner sig i samma situation. 

 

Kursdeltagarna tog istället tillfället i akt och proklamerade sin syn oavsett vilken enkät 

eller intervju det var. Budskapet och orden var återkommande. Där sprack idén om att 

mäta verkligheten. Ja, nästan helt. Det fanns något som enkäterna klarade av att mäta, 

något som inte var avsikten. Det visade sig att missnöjet i elevgruppen gick att mäta, så 

visionen om att mäta verkligheten reducerades till ett slags missnöjdhetsindex. 

 

Upprepningar av samma sak? 

Så vad hände med alla frågor och svar som skickades ut och besvarades under nästan ett 

helt år. Återkopplingen från eleverna efter en tid och deras önskan var att frågorna 

skulle vara mer varierande. Tanken var att genom att använda en bas med samma 

frågeställningar skulle förändringar också bli spårbara över tid samt med 

kompletterande frågor få en återkoppling på själva kursen. Kursdeltagarna menade att 

de svarat på frågorna när de redan svarat på dem i ett antal föregående enkäter.  

 

En illustrerande dialog mellan känsla och förnuft. 

 

Känslan Var det då så lyckat att använda enkäter och intervjuer? 

 

Förnuftet Det var en nyttig erfarenhet. 

 

Känslan Kan du inte utveckla tanken istället för att slingra dig undan. 

 

Förnuftet Jodå. Det var första gången jag bar ansvaret för en utbildning och hade     

 en stark vilja att göra det på ett så bra sätt som möjligt. Det innebar att   

 det fanns en stor okunskap som fick utrymme. Med facit i hand hade det  

 inte behövts några enkäter eller intervjuer. Det som gav mest var den  

 kontinuerliga dialogen, samt den avslutande samlingen där hela  

 utbildningen summerades.  

 

Känslan Var det något som kom fram som var av intresse? 

 

Förnuftet Ja, om enkäter används ska inte samma frågor återkomma gång på  
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 gång, vilket de gjorde. Inte heller bör de förekomma i den omfattningen  

 som vi hade, det hade räckt med en under den första halvan och den  

 avslutande samlingen. Ja, egentligen ville kursdeltagarna inte ha några 

   enkäter alls.     

 

 

Inom kärnkraftsbranschen är det viktigt att se och upptäcka det som avviker från den 

förväntade verkligheten. Det kan vara en av kollegorna som uppför sig annorlunda och 

har annat beteende än vanligt. Hittills har det inte inträffat något allvarligt. Allvar blir 

det om medarbetare som Andreas Lübitz, vilken var andrepilot på Germanwings.
81

 

Någon som säger en sak, men som gör en annan.
82

 Det en annan människa har i sina 

tankar är något som inte är möjligt att komma åt, inte ens via enkäter eller intervjuer. 

 

Det är klokt att ifrågasätta vad en enkät egentligen förmedlar. Om strävan är att få 

heltäckande och ärligt uppriktiga svar blir det till att hugga i sten. I det avseendet högg 

jag i ett helt berg.  
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6 Organisation 
Under min tid på KSU har jag upplevt två större omorganisationer. Från början var det 

en helt vanlig linjeverksamhet och strax därefter började vindarna ändra riktning och 

matrisorganisation infördes. Tanken var att den skulle ge oss en större flexibilitet och 

fler möjligheter att arbeta över enhetsgränserna och i projektform. Så blev det också, 

men vare sig medarbetare eller organisationen i övrigt var mogen nog att lyckas. 

Införandet blev helt enkelt inte helt genomtänkt. Alla i organisationen försökte få det att 

fungera och det blev hela tiden lite bättre och mer tydligt hur det skulle fungera, men 

inte som det var tänkt från början. Efter några år med matrisorganisation togs därför 

beslutet att återgå till linjeverksamhet igen. 

 

Helt naturligt är organisationen också en kulturbärare. Kulturen på företaget är i hög 

grad präglad av kärnkraftsindustrin och de krav som finns kopplade till den. Det innebär 

att vid nyanställning av medarbetare, speciellt om de kommer utanför branschen, 

kommer med andra infallsvinklar än vad branschen själv har. I mångt och mycket är 

detta sunt, men de stöps snabbt in i rådande kultur. 

 

6.1 En tyst insikt 
Med tanke på att den här uppsatsen handlar om tyst kunskap ligger det nära till hands att 

organisationens betydelse inte behöver lyftas fram. Många gånger är det just 

organisationen som gör det möjligt, eller inte, för den tysta kunskapen att finnas till. 

Den behöver finnas som en naturlig del av yrkeskunnande och praxis. En annan aspekt 

är att en organisation också kan bidra till tystad kunskap.   

 

En organisation har mycket att vinna på att lära sig att hantera transfereringen av 

yrkeskunnande.
83

 Den teoretiska kunskapen finns ofta på arbetsplatsen i form av 

dokument och litteratur. Men den kunskap som finns i kroppen och som inte låter sig 

artikuleras, vad händer med den? Jag söker vidare efter exempel som kan användas till 

att beskriva reducering yrkeskunnande.  

 

6.2 Tur och retur 
Hur påverkar det när verksamheten ska ledas på organisatorisk nivå och ingen 

erfarenhetsförankring finns gentemot företagets verksamhet och kultur? 
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Företagets verksamhet och kultur är i stort densamma som kunderna, det vill säga 

kärnkraftverken. Det finns anledning att tro ledningen känner ett stort ansvar och 

verkligen vill göra det som är mest rätt och bäst för företaget. Inriktningens pendel slår 

hela tiden och allt eftersom tiden går minskar pendelrörelsen och en överblickbar balans 

infinner sig. Nu börjar det närma sig ett formulerat ett ramverk och varför inte inspirera 

i samma goda anda som Hansen själv gjorde. Vara mån om att sprida arbetsglädje och 

premiera framåtanda för att ge en grund att göra sitt bästa.
84

  

 

Dialogen tar sin början med att jag egentligen tänkt skriva i vanlig löpande text.  

 

Tänkte du skriva som vanligt? 

 

 – Jo, det tänkte jag, och känner mig som att jag har blivit tagen på bar 

 gärning med fingrarna i kakburken … igen. 

 

Kan du inte skriva i dialogform istället och utgå från ett exempel, något som har 

anknytning till din vardag på jobbet? 

 

 – Visst kan jag det. Det jag kommer att tänka på handlar om när vi gick 

 från linjeorganisation till matrisorganisation och senare tillbaka till linje 

 igen. Kan det vara något att utgå ifrån? 

 

Det låter som en bra idé. Var vill du börja? 

 

 – Det började med ett rykte som sa att hela företaget skulle omorganiseras. 

 Tanken var att gå från en i våra ögon fullt fungerande linjeorganisation
85

 

 till matrisorganisation
86

. Utifrån den nytres ögon spelar det kanske inte så 

 stor roll hur organisationen ser ut. Bara det finns en tanke om hur det är 

 tänkt att fungera.  

 

Ja, hur var det tänkt att fungera? 

 

 – Bra fråga! Det var ingen som visste, inte ens våra chefer. Företagets 

 ledning släppte inte ifrån sig så mycket information om hur det var tänkt 

 att fungera eller hur övergången skulle ske. Det tog säkert någon månad 

 eller två innan ett par representanter från ledningen kom ner till oss och 

 försökte åskådliggöra processen. De gick igenom med oss hur matrisen 

 skulle fungera i teorin med några vackra PowerPointbilder. Efter någon 
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 timmes högtravande engagemang visste jag inte mer än före mötet. 

 Möjligen förstod jag att jag inte hade någon koll alls egentligen
87

.  

 

Hur gick det att arbeta i matrisorganisationen när den infördes? 

 

– Det låter kanske märkligt, men fortfarande ett år efter införandet rådde 

det stor osäkerhet kring hur den skulle tillämpas. Grundprincipen är 

förvisso inte så svår att få kläm på. Det som ställde till det var regelverket 

som beskrev vad var och en skulle göra. Det kunde handla om hur 

administration skulle gå till eller hur projektledare säkrade resurser till 

sina projekt i form av medarbetare med mera. Jag har i efterhand fått veta 

att ledningen ville ha så få styrande regler som möjligt, men det visade sig 

att de regler som de instiftade för att matrisorganisationen skulle fungera 

snarare stjälpte än hjälpte.  

 

Vad hände med reglerna som inte fungerade? 

 

 – Nu tror du säkert att de regler som inte gav den hjälp som 

 förväntades togs bort. Det gjorde man inte, utan skapade istället fler 

 kompletterande regler. De nya reglerna ökade förvisso tydligheten, om nu 

 många regler är ett tecken på tydlighet. Resultatet blev istället fler regler 

 att hålla reda på och i vilka sammanhang de skulle användas. Alla regler 

 som tillkom var inte av ondo, men flertalet ökade på frustrationen.   

 

Har du någon idé om varför reglerna inte blev den hjälp som det var tänkt? 

 

 – Ja, jag tror att det hänger ihop med själva införandet av 

 matrisorganisationen eller snarare förberedelsen inför övergången. Vi fick 

 veta att vi skulle gå över till den nya organisationsformen ca ett år i 

 förväg. Med facit i hand var det ett år utan att vi blev så mycket klokare på 

 hur vi skulle arbeta när den väl infördes. Så när dagen D kom var det en 

 begränsad skara som trodde att de hade koll på arbetssättet. Ja, du gissade 

 rätt. Det var ledningen på företaget. 

 

Nu förstår jag inte riktigt, kan du utveckla lite till? 

 

 – Jag ska försöka vara lite tydligare. Vid införandet av 

 matrisorganisationen hade vi fått ett antal regler att hålla oss till. Men det 

 saknades också många riktlinjer. En av de viktigaste var 

 resurshanteringen. Det vill säga hur de olika projekten fick sina 

 projektmedlemmar tilldelade till projektet. Då det inte fanns någon 

 riktlinje för hur detta skulle ske frågade projektledarna tilltänkta 

 projektmedlemmar direkt utan att först fråga berörd chef. Dessutom 

 förekom det att projektledare helt sonika tog medlemmar från andra 

 projekt. För att råda bot på detta införda man kompletterande regler. En 

                                                 
87 Tillberg, Peter (red.), Dialoger: om yrkeskunnande och teknologi, 2002: Det jag fastade för var 

ledningens ansträngningar att förklara för oss. De hade levt med matristanken under en lång tid och 
bearbetat aspekter av den på ett sätt som satt sig på ett inre plan likt tyst kunskap. När de sedan 
försökte berätta om hur det skulle gå till med omorganisation förmådde de inte att klä sina tankar och 
förståelse med ord som nådde fram till oss/mig. Just därför blir det för mig så träffande att ju mer de 
försökte förklara, desto mer fördunklad blev informationen. s. 280. 
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 god tanke. Problemet var istället att så fort något inte fungerade infördes 

 kompletterande regler för att få det att fungera. Tänkvärt är också att 

 ingen av oss hade arbetat i en matrisorganisation tidigare, inte en enda. 

 Hade vi fått träning före införandet på att arbeta i matrisform och fått 

 lämpliga ramar kunde det mycket väl ha fungerat. Som det var nu fick vi 

 istället bygga vår kunskap på ständigt tillkommande regler på ett närmast 

 digitalt sätt.
88

  

  

Okej, då är jag med. Men på vilket sätt skulle träning ha underlättat införandet av 

matrisorganisationen? 

 

 – Det handlar i första hand inte om träning i bemärkelsen inhämta mer 

 kunskap, utan snarare att använda sitt omdöme på ett bättre sätt. Om till 

 exempel initierade personer i ledningen bemödat sig att vara på plats på 

 respektive avdelning
89

 under en period före införandet och en period efter, 

 hade vi haft någon form av modell att arbeta utifrån. Detta hade medfört 

 att ledningspersonen måste kunna arbetssättet utan och innan. Om jag 

 sedan utgår från mig själv skulle jag själv efter ett tag sett mönstren och 

 kunnat skilja ut den mest framkomliga vägen utan att förlita mig på i 

 förväg skapade regler. Efter många olika och lika situationer skulle mitt 

 omdöme ha varit annorlunda. Jag skulle ha fått mängder av 

 referensmaterial som kunnat tjäna som vägvisare vid olika val. I de flesta 

 fall hade det då räckt med att jag litat på mitt upptränade omdöme.
90

  

 

Hur gick det med matrisorganisationen? 

 

 – Efter några år med matrisorganisationen gick dåvarande VD:n i 

 pension. När den nya VD:n tillträdde satt han lugnt i båten och skapade sig 

 en nulägesbild av företaget. Efter det började det hända saker. Stora delar 

 av ledningen som varit drivande i införandet av matrisorganisation byttes 

 ut. Inte helt oväntat togs det beslut att linjeorganisationen skulle 

 återinföras, vilket också har skett. Även den här gången gjordes det helt 

 om och i stort sett allt som införts togs bort, bortsett från ett par nya 

 enheter som tillkommit. I efterhand ser jag att vi under de tre åren fått 

 flera delar av matrisorganisationen att fungera, bland annat 

 beslutsgången för projekt.  

 

Slutligen, har du några fler funderingar? 

 

                                                 
88

 Ibid: Vid genomförandet av matrisorganisationen försökte man få den att fungera med uttalade 
regler, alltså på det digitala sättet. Hade man istället låtit matrisorganisationen växa fram, kanske genom 
imitation, hade vi istället fått ett analogt lärande. s. 280.  
89

 Ledningen var lokaliserad i Studsvik medan flertalet av avdelningarna fanns i Forsmark, Oskarshamn, 
Ringhals och Barsebäck. Det vill säga stor geografisk spridning. 
90

 Tillberg, Peter (red.), Dialoger: om yrkeskunnande och teknologi, 2002: Jag tror att ledningen i det här 
fallet trodde att det skulle ordna sig ändå. Hade de haft förståelse för vad regler medför för 
komplikationer när det gäller införandet av något som är helt nytt. Hade de själva bemödat sig att 
trimma in sina egna omdömen och förstått vilken avgörande roll det har hade de också vidtagit annan 
strategi vid införandet av matrisorganisationen. Hur hade det blivit om de hade till exempel praktiserat 
på ett annat företag som har etablerad matrisorganisation? s. 281. 
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Det som jag funderar på är om det var rätt beslut från början att införa 

matrisorganisationen och var det rätt beslut att återinföra linjeorganisation 

igen. När matrisorganisationen infördes stod vi i en brytningstid och 

företaget behövde finna en väg att utvecklas. Organisationen behövde vara 

flexiblare för att täcka upp för bland annat nytillkomna utbildningar. Flera 

av dem har nu lagts ner eller är i malpåse. Det som är svårt att se är 

perspektivet från ledningens sida, förstå de beslutsgrunder som de stod på 

när de bestämde sig för att byta organisationsform. Det är inte heller säkert 

att företaget skulle vara bättre organisatoriskt om vi behållit 

linjeorganisationen. Det vi å andra sidan kan säga är att vi har fått 

möjlighet att bredda våra omdömen. 
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7 Ledarskap 
                     

”Ledning är att göra saker rätt.  

 Ledarskap är att göra de rätta sakerna.  

 Ledning är att effektivt klättra uppför framgångsstegen.  

 Ledarskap är att avgöra om stegen är lutad mot rätt vägg."
91

 

 

Ofta hörs det att ledarskap innefattar förändringsarbete och vikten av att involvera  

medarbetarna. Om ledarskapet är reflekterande till sin karaktär ökar chansen dramatiskt 

att verksamheten blir sunt reflekterande. Kanske är det så att detta fungerar när dialogen 

finns och mätandet spelar en underordnad roll. På det hela taget finns upplevelsen att 

cheferna lyssnar och vill väl. 

 

Hur får företag personal att stanna på en arbetsplats?  

Frågan är relevant med tanke på att medarbetare inte stannar kvar. Inte heller är det lätt 

att rekrytera. Att personal byter arbetsuppgifter kan vara positivt och stannar de kvar 

inom branschen behöver det inte innebära en erodering av yrkeskunnandet, det kan bli 

tvärtom. Kan det till och med vara så att det byttes för lite tjänster förr? 

 

7.1 Kunskapsskiktning 
En anledning till att kunskap skiktas kan bero på att de som arbetar med utbildning har 

en sorts praktisk kunskap medan de som tar ut riktningen i företaget har en annan. Det 

kan vara en av orsakerna till att det finns olika syn och förståelse. Med andra ord 

befinner sig i olika praxis och därför möter olika situationer. Oavsett handlar båda 

utifrån det ansvar som ligger an på var en tillsammans med den egna moralen.
92

 Frågan 

som bör ställas är om avståndet i organisationen är för stort eller om omdömet sviktar.  

 

Om det är omdömet som inte harmonierar kan det bero på att ledningens praxis inte har 

förvärvats i företaget och att de inte har tagit till sig kulturen som råder i branschen. Det 

kan förklara en del av de nya ord som ledningen använt för att framföra sitt budskap. 

Till en början förklarades inte orden, utan var och en fick själva göra tolkningen av vad 

                                                 
91

 Peter Drucker (1909-2005) och Warren Bennis (1925-2014) 
92

 Bergendal, Gunnar, Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning, 2010: 
Den praktiska kunskapen är situationsbunden och bestäms av ansvarigheten inför den föreliggande 
situationen. Den är moralisk kunskap. s. 62. 
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som egentligen blev sagt.
93

 Om det är så att någon moralisk omdömesförmåga ännu inte 

förvärvats finns det hopp om viljan finns att tillägna sig den.
94

 

 

"Men vart tar det som hamnar utanför vägen?  

 Växer det i hemlighet?  

 Och vad händer med språket och berättelserna  

  när vinkeln är snäv och eggen vass"
95

 

 

7.2 Situationsanpassa 
Situationsanpassat ledarskap kan användas som ett sätt att känna av situationen och det 

är viktigt att det finns tid till att vända något till något positivt.   

 

Att leda andra är ett ansvar som går bortom det fria ansvartagandet som medarbetare 

och kursdeltagare har. Jag funderar i termer av att vara närvarande, men att inte ta mer 

plats än nödvändigt solljus. Blir det för mycket bränner det sönder viljan att ta ansvar 

och med för lite blir växten hämmad och blek.  

 

Två personer kan ha exakt samma bakgrund. De kan också ha gått identiska kurser och 

ha många gemensamma beröringspunkter, men i verkligheten utanför alla teorier och 

metoder kommer de inte att agera lika i samma situation. Det är tíll exempel ovanligt att 

någon blir en bra chef enbart genom att ha gått utbildning för att bli det. 

 

Även om ledarskapet är närvarande ska det också vara kommunikativt. Därför kan det 

finnas en poäng med att tillåta chefen vara bra, som är värd att lyssna på och ha som 

förebild. Att helt enkelt acceptera sin chef. Å andra sidan går det inte att ha en ledare 

eller chef som bara säger ”liksom” eller säger ”äh” mellan varje mening. Det krävs 

mycket mer av någon som ska bli ledare.  

 

Att bli chef är att vara chef och en sådan måste kunna utöva ledarskap för att bli ledare. 

Kanske medför insikten hos den blivande chefen att det inte är möjligt att bli en bra 

ledare, hjälper honom eller henne att bli det? 

 

                                                 
93

 Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap, 2013: håll inte bara på med engelska ord och uttryck 

som man gör i Oxford utan ge er på det som finns i ert eget språk! s. 58. 
94

 Ibid: Aristoteles menar att moralisk omdömesförmåga är något som måste förvärvas. s. 13 
95

 Friberg, Nils, Det ovägbaras tyngd: Vattenfall och ingenjörens roll, 2012: Formulerat av Susanne 
Björkman, s. 194. 
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8 Utbilda 
Inför ett genomförande, ja, den tid instruktören står ”framför” eleverna och undervisar 

kallas så. Det är då prestationen sker och det är den tiden som räknas, som är 

bedömningsgrundande.  

 

Detta föregås av två faser.  

Den första handlar om själva produktionen då material inhämtas, struktureras och 

bearbetas till lektionsplaner och elevmaterial. I den här fasen vävs även erfarenheter in 

från både egen och internationell kärnkraft. 

 

Den andra är förberedelsen inför genomförandet och infaller ofta i samband med en 

kundpresentation. Kundpresentationen är som en generalrepetition där genomförandet 

ofta förevisas i realtid med kunden som åskådare. Det skarpa genomförandet som följer 

är elevernas lärtillfälle och instruktörens framförande. Slutligen kommer den tid då 

genomförandet är över och efterarbetet tar vid. Erfarenheter och eventuella ändringar tas 

om hand samt att det som bidrar till förbättringar av nästa kurs skrivs in i kursrapporten. 

 

Det är under genomförandet allt ställs på sin spets. Rent tekniskt är ofta lektionen väl 

förberedd och den mentala bild av hur genomförandet kan framföras är på plats samt 

vilka syften och mål som ska uppnås. Den stora X-faktorn som kräver träning och 

erfarenhet är kontakten med eleverna. Att hela tiden läsa av deras beteende med tanke 

på kroppsspråk i form av agerande, vad de säger och på vilket sätt de säger det eller inte 

säger något alls. Utifrån detta sker det slutgiltiga upplägget av genomförandet 

momentant och således det som kan skjuta planeringens skepp i sank, eller inte. Detta 

kan också sägas vara en process som fortgår över tid och som hela tiden är dynamisk.
96

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96

 Diderot, Denis, Skådespelaren och hans roll, 1963: Den store skådespelaren iakttar andras beteenden, 

och den känslige är hans modell. Han överväger och studerar noga vad som bör läggas till och tas bort. 
Och sedan företar han ytterligare förändringar efter ännu mer begrundan.  s. 40. 
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9 Yrkespraxis 
Om en gräns aldrig överskrids var finns då kunskapen om var den går? 

 

 I slutet av förra århundradet blickade jag ut genom fönstret på mitt dåvarande kontor på 

Ringhals kärnkraftverk. Vädret var bedårande vackert och våren värmde. Detta blev 

startpunkten för mig som segelflygare. Under en period av ett år lärde jag mig att 

segelflyga och hann med att göra mina första soloflygningar i termik.
97

  

Även om segelflygare inte behöver genomgå simulatorträning är det ändå jämförbart 

med utbildning i kontrollrummet på ett kärnkraftverk, det vill säga fullskalesimulatorn.  

 

Vid start av ett kärnkraftverk efter till exempel revision
98

 är det många kontroller som 

ska genomföras innan verket åter är tillbaka i drift. På samma sätt är det med 

segelflyget. Vid bestämda intervall genomgår flygplanet en översyn in i minsta detalj 

och allt som visar tecken på svaghet eller slitage byts ut för att vidmakthålla säkerheten. 

Liksom piloterna i reguljärflyget sker en uppflygning varje år för att visa att piloten har 

kvar sin förmåga. På samma sätt får operatörerna vid ett kärnkraftverk genomgå årlig 

återträning för att bibehålla sin kompetens. 

 

Före start, oavsett om det gäller ett kärnkraftverk eller flygplan behövs ett flertal 

genomgående kontroller. De är till för att efter revision säkra att allt är rätt monterat och 

att det fungerar som avsett. I liknelse med ett segelflyg rör det sig om kontrollera 

flygplanet mot yttre skador, sprickor eller om vingarna är smutsiga. Därtill kontrolleras 

vingarnas fästbultar och låsning, att reglage för höjd-, skev- och sidoroder samt 

instrument och kommunikation fungerar som de ska. För kärnkraftsverkets del handlar 

det om att styr-, regler-, säkerhets- och processystem fungerar som det är tänkt. 

 

När de tekniska delarna fungerar som det är tänkt kan inget gå fel, eller kan det? 

I praktiken ska det mycket till innan något händer, men om piloten eller operatören inte 

fått tillräckligt mycket träning eller omdömet sviktar kan det gå fel. Just omdömet är 

viktigt för en segelflygare. Utan omdömet är det mycket vanskligt att landa och ett 

segelflygplan har bara en chans. Med hjälp av omdömet gör piloten sin bedömning av 

höjd, fart, riktning och för att möjliggöra landningen vid den givna punkten på 
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 Termik är en varm uppåtgående luftström som bär segelflygplanet uppåt. 
98

 Revision är ett planerat stopp av kärnkraftverket för att genomföra bränslebyte och arbete med 
anläggningen. 
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landningsbanan. För piloten är detta inövat tillsammans med flyginstruktör under ett 

antal flygningar tills denne blir betrodd att finslipa vidare på det själv. Operatören i 

kontrollrummet står inför liknande bedömningar och behöver sitt omdöme när 

instruktioner används för att genomföra den uppgift som ligger framför. 

 

Under de första flygningarna för säsongen provar piloten hur segelflygplanet uppför sig 

under olika omständigheter för att lära sig och återupptäcka var gränserna går. 

Testningen görs på hög höjd med stora marginaler. Det kan handla om att låta 

flygplanet gå i stall genom att stiga tills farten blir för låg och flygplanet dyker ner mot 

marken i spinn eller viker sig över vingen. Det som händer är ofarligt om kunskapen 

finns och förmågan att mentalt förstå vad som kommer att hända och då handlar det om 

förväntat gensvar. Flygplanet kommer att dyka mot marken tills det får upp farten och 

sedan kan piloten räta upp flygplanet och fortsätta att flyga. En operatör under 

utbildning eller återträning bör ges möjligheten att prova sin kärnkraftsanläggnings 

gränser i fullskalesimulatorn. Inte för att medvetet köra anläggningen utanför design, 

utan för att förstå var gränserna finns någonstans och varför de finns. Genom att förstå 

varför har också grunden lagts för att både förstå och använda instruktioner på avsett 

sätt.  

 

Den grund för yrkespraxis som en operatör tillägnar sig under teoretisk och praktisk 

utbildning i fullskalesimulatorn handlar bland annat om att träna upp omdömet såpass 

mycket att operatören tillåts fortsätta sin utveckling av yrkespraxis i kontrollrummet. 

 

9.1 Mästaren 
Vad krävs för att bli en mästare? 

Även om tonvis med böcker finns till hands och fångar tanken under en lång tid 

kommer den praktiska utövningen brista eftersom den inte praktiseras.  

Dialogen handlar om att det tar tid att bli riktigt bra på det man håller på med. 

 

Hur går det i slalomen för din son nu för tiden? 

 

 Jodå, det går väl rätt så bra. Han har tävlat en hel del i vinter och oftast 

 placerar han sig i mitten, så det har inte blivit några pallplatser. 

 

Men visst tränar han en hel del? 
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Utöver den träning som han har här hemma i klubben, har vi varit många 

veckor i fjällen. Även om han tränar en hel del finns det många som tränar 

mer. 

 

Det sägs att det tar omkring 10000 timmar av praktisk övning för att bli riktigt bra på 

något.
99

 Kan vi inte titta på hur skillnaden ser ut mellan din son och de som ligger på 

toppnivå i hans åldersgrupp. 

 

 Jo, jag känner till det där med 10000 timmar. (Efter någon minuts 

 räknande) Han tränar lite drygt 500 timmar per år och en som toppresterar 

 ligger på ca 1000 timmar. De börjar träna när de är i 7-8 års ålder och 

 presterar riktigt bra 10 år senare år.  

 

Så det finns inga genvägar? 

 

 Nej, är det inte tillräckligt mycket praktisk träning blir man inte heller 

 någon mästare. 

 

 

Exemplet kan översättas till den insats som krävs för att en stationstekniker ska bli 

riktigt bra på sitt arbete. Den kunskap som de förväntas inhämta under utbildningstiden 

är förutom påståendekunskap och färdighetskunskap även förtrogenhetskunskap.
100

 

 

9.2 Överträffa praxis 
Tyskarna hade mer eller mindre utvecklat en praxis som innebar att kodningsmaskinen 

Enigma inte kunde knäckas, likväl var det just detta som inträffade när England knäckte 

dess kod. Det här visar vikten av att ifrågasätta en praxis på samma sätt som 

auktoriteters sanningar ifrågasätts. Historien visar gång på gång att varje tids sanningar 

kan ifrågasättas och med tiden ersätts med nya sanningar. 

 

Inom kärnkraften finns en stark förväntan om att följa regler, att tillägna sig rådande 

praxis. Med tanke på att praxis lärs in genom exempel och förebilder är det inte alla 

gånger helt lätt att utbilda i blockspecifika system utan att ha arbetat på just det aktuella 

kärnkraftverket. Utöver den teoretiska kunskapen inom kärnkraft har jag 

                                                 
99

 Göranzon, Bo (red.), Turingmänniskan, 2011: Många av de färdigheter som är grunden för nutida 

yrken följer en liknande process, en siffra som ofta nämns är att det tar 10 000 timmars aktiv övning att 
bli skicklig på något, antingen det är fotografering, dataprogrammering eller trumpetspel. (Sven Åberg), 
s. 31. 
100 

Göranzon, Bo & Kölare, Nils, Spelregler: om gränsöverskridande, 2001: Kunskapens tre delar, där 

påståendekunskapen är den vi kan läsa oss till och förtrogenhetskunskapen är den de tillägnar sig 
genom erfarenhetsutbyte med kollegor eller arbetskamrater samt färdighetskunskapen de får genom 
att utöva yrket. s. 163. 
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kärnkraftspraxis från ett annat kärnkraftverk, en tryckvattenreaktor, medan den jag 

utbildar på är en av kokartyp. Min avsaknad, helt eller delvis, av kokarpraxis medför att 

jag har svårare att besvara och vägleda eleverna i frågor som rör erfarenhet och 

färdigheter som bara kan fås på den aktuella kokaren. Å andra sidan, är det nödvändigt 

att vara sjöman för att se att havet stormar. Kanske är det så att vikten av att belysa 

principer och grundtanker är viktigare än att till fullo behärska efterfrågad praxis. 

 

Inte helt sällan hör jag att kursdeltagare önskar att instruktörerna ska ha en kompetens 

som motsvarar den över den utbildning som de håller i, eller ännu högre. Det handlar 

inte om missnöje med de instruktörer som inte har den formella  

verkskompetensen, det vill säga de som inte innehaft befattning i kontrollrummet.   

 

Vad beror det på egentligen?  

I de utvärderingar som gjorts kom det fram att det var ytterst sällan att det var den 

teoretiska kompetensen hos instruktörerna som saknades, det vill säga de som inte hade 

sitt ursprung på verket. Vad de egentligen efterfrågade var snarare den 

erfarenhetsbaserade kunskap som en operatör/skiftchef tillägnar sig under årens lopp. 

Lite fritt tolkat ville de komma in i mästarens krets och ta till sig den praxis och 

erfarenhet som finns däri.   

 

9.2.1 Praxis 

Till praxis finns det ett alternativ och det är bra exempel, däri ligger konstnärligheten. 

Det privata och personliga är två olika saker. Det är exemplen som är det intressanta, 

sådant som inte förefaller vara viktigt. 

 

Praxis sammanfaller också med traditionen. En reflektion är att traditionen till största 

delen lärs in på ett omedvetet sätt. Det går inte att säga till kursdeltagaren att det ska 

vara på det ena eller andra sättet, utan låt hon eller han vara med istället. För att komma 

vidare måste tekniken sitta där den ska.  

 

Dagens musiker behöver mer tid för att ta till sig musiken. Musiken var förr både 

lättlyssnad och lättspelad, vilket gjorde notskriften mycket sparsam då musikerna var 

förtrogna. Skrivs det en manual är det viktigt att veta vem den riktar sig till. Det är som 

en manual i en av tidningarna MAD, för att göra en båt – skär bort allt trä som inte syns. 

Det finns en del dirigenter som skriver ut hur det ska spelas i partituret även om 
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musikerna anser det självklart. Om de tycker att det blir alltför detaljerat händer det att 

de bestraffar dirigenten och spelar exakt som dirigenten skrivit. På 1700-talet användes 

en mycket knapp notskrift, inte så mycket snack och sedan var det verkstad. De följde 

var och en sin tids praxis, den tidigare kunskapen var inte intressant. I slutet av varje 

musikgeneration sker det en degenerering.
101

 

 

Musiken som strömmar ut ur hörlurarna har varje ton på exakt rätt plats, det har den 

komponerande datorn sett till. Ljudet är tekniskt fulländat utan svagheter. Det låter bra, 

det låter rent, det låter stelt utan engagemang. Jag stampar inte takten, inte heller lyssnas 

det klart innan jag byter låt, igen och igen. Det musikaliska engagemanget saknas. Det 

sägs att musik som det svänger om inte spelas exakt, att det finns små skillnader i tid 

mellan noterna när den framförs av musiker. Om samma musik spelas med exakt 

tidsintervall mellan noterna, som av en dator, uteblir svänget.
102

   

 

Vad har då musik med det hela att göra? 

Ja, kanske inte musiken i sig självt, utan mer det arbete som musikerna utför. Jag tänker 

på den yrkesskicklighet som de besitter också har likheter med den som instruktörer har. 

Om jag som instruktör har gjort mina förberedelser väl, finns en konstnärlig frihet som 

innebär att det är möjligt anpassa genomförandet tillsammans med eleverna. Jag låter 

kunskapens toner fylla klassrummet. Min blick, hörsel och känsla laddar mitt sinne med 

rytm för hur jag ska fortsätta lektionen.
103

  

 

Vad innebär konstnärlig frihet i min yrkespraxis? 

Den innebär att jag, förutom att jag behärskar ämnet, även tar hänsyn till var eleverna 

befinner sig i sin förståelseutveckling. Det är som att jonglera. Att hela tiden ha koll på 

var käglorna befinner sig, om de är på väg upp eller om de faller. På samma sätt är det 

med eleverna som jag möter. Att läsa av deras kroppsspråk, deras blick och lyssna till 

både det som sägs och inte sägs. Informationen som jag får genom detta lägger grunden 

                                                 
101

 Clas Pehrson, lärare på kungliga musikhögskolan. 
102

 För en del år sedan läste jag en artikel om musik där man lät en dator spela upp musiken. Den blev 
förvisso korrekt uppspelad, men livlös och intetsägande. För mig är detta en form av instrumentalisering 
som även har sin genklang inom mitt yrke.  
103

 Bergendal, Gunnar, Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning, 2010: 

Deras mästerskap bygger på att de med alla sinnen - syn, lukt, smak, känsel, hörsel - följer vad som sker i 
processen, följer varje avvikelse, och att de följsamt men resolut, och vid lämpligt tillfälle, justerar 
variablerna. s. 62. 
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för vilket moment i lektionen som ska komma härnäst och vilken metod som lämpar sig 

bäst för att åskådliggöra budskapet.  

 

Om jag håller mig till punkt och pricka efter hur lektionen är planerad, kan lektionen 

upplevas som stel och död. Istället använder jag mig av mitt eget omdöme och låter det 

avgöra hur lektionen blir och vilka riktningar den tar.
104 

Planeringen används mest som 

en checklista som stäms av under lektionens gång. 

 

Kan det vara en risk att utelämna det självklara? 

Allt inte behöver vara med då praxis innebörd täcker upp det som inte sägs. Att tolka 

och förstå det som inte uttrycks i klartext är en utmaning. Genom att känna till de 

tankegångar som genomsyrar det som skrivits, kan det även bli lättare att läsa ut det 

som utelämnats, att praxis delas. Hur är det möjligt att veta om det som sägs eller skrivs 

tolkas på rätt sätt? 

 

Det är enklare att få andra barnet först. I detta finns tanken om att ha erfarenheten innan 

något görs för första gången. När andra barnet kommer finns redan erfarenheten och 

man undviker att göra de fel och misstag som annars kan bli följden. Å andra sidan kan 

det finnas ett värde i att själv göra erfarenheten. Det finns mer än själva överföringen av 

kunskap mellan första och andra barnet.  

 

Jag tänker mig att det handlar om förmågan att hantera de lärdomar som kommer sig av 

de situationer som uppstår. Detta är många gånger nyckeln till att finna en bättre väg 

andra gången än vad som skulle varit möjligt om erfarenheten saknades. Erfarenheten 

kan i en aspekt sägas vara summan av vår kropps minnen. Vi behöver de här minnena 

för att kunna arbeta. Ett exempel är om den äldre i en syskonskara får till sig erfarenhet 

med barn som blir till användning när den äldre själv får barn. Det yngsta syskonet i en 

syskonskara får inte samma erfarenhet. 

 

 

                                                 
104

 Backlund, Göran, Om ungefärligheten i ingenjörsarbete, 2006: Det yrkesmässiga omdömet i varje 

enskilt sammanhang avgör handlingen. Det går inte att utfärda en regel som i varje framtida situation är 
lämplig för alla att följa. s. 86. 
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10 Yrkeskunnande 
Att som instruktör vara i en sal full med kursdeltagare är lika förutsägbart som vindens 

väg över land och hav. Att då, oavsett vad som händer, enbart läsa upp en i förväg 

skriven text, oavsett om den finns i ett kompendium eller är egenhändiga anteckningar, 

begränsar tankens tid och rum. Instruktören fastställer därigenom var fokus ska ligga 

någonstans och kursdeltagarnas universum krymper. Om instruktören är väl förtrogen 

och kunnig i ämnet ger det fler alternativ. T ex att använda sig av stolpar möjliggör en 

frihet till anpassning av situationen, vilket i sig gör innehållet nytt och närande varje 

gång.  

 

Fördelen, som jag ser det, blir att det i större grad lämnas öppet för kursdeltagarna att 

själva använda sin egen dynamik till att skapa en bestående mental bild för framtiden. 

Instruktörens roll blir att verifiera att deras förståelse landat på ett bra sätt. Hur 

utvecklande blir ett samtal där allt är styrt till sin yttersta spets? Kanske blir det så att 

ingen kommer att göra något på frivillig basis eller ta egna initiativ. Hur kommer det att 

se ut med den viktiga nyfikenheten och kunskapstörsten, viljan att göra ett bra arbete, 

känna yrkesstolthet? 

 

10.1 Dagens 
Frågan är om dagens samhälle behöver människor med gedigen yrkeskunskap?  

Spontant är det lätt att säga att allt som behövs i vardagen finns tillängligt, men hur 

mycket av det produceras i Sverige?  

Okej, det finns en hel del som tillverkas här, men till största delen av maskiner. Många 

verksamheter har flyttats utomlands med hopp om högre vinst och lägre omkostnader. 

Det har resulterat i en högre andel specialister som egentligen inte kan mer än sin lilla 

bit, som saknar helhetssyn och förmåga därtill.  

 

Jag har på nära håll sett hur svårt det är att sammanfoga specialister där de tillsammans 

ska bilda en samsyn kring helheten.
105

 Det är klart att det går, men det tar tid att lägga 

sig till med det yrkeskunnande som erfordras och en hel del empiri därtill. Det kan 

liknas vid en symfoniorkester där varje musiker fått sin egen individuella skolning, men 

som aldrig spelat tillsammans med andra musiker. Rent teoretiskt sett borde de kunna 

spela tillsammans med tanke på att de har sin gemensamma bas i noterna. I praktiken 
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 Andersson, Roy, Vår tids rädsla för allvar, 2009, s.131. 
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kan jag föreställa mig att det finns en eftersträvansvärd rytm och växelverkan mellan 

musiker samt mellan musiker och dirigent. Men hur ska de få den erfarenheten om de 

aldrig spelat tillsammans tidigare.
106

      

 

Oavsett vilken yrkesroll jag haft har jag ofta fått höra vikten av det livslånga lärandet, 

hur väsentligt det är att behålla nyfikenheten och viljan att lära nytt. Jag föreställer mig 

att det är när jag är i det fältet som yrkeskunnandet inte bara vidmakthålls, utan även 

utvecklas.
107

  

 

10.1 Den synliga tystnaden 

Tystnaden kan vara en enorm styrka, om förmågan att ligga lågt finns. Det är inte 

samtalet som är avgörande vid ett schackpartis utgång. 

 

Något som jag lärde mig tidigt var värdet av att låta tystnaden få synas. I frånvaron av 

en ständig svada, oavsett om den är på sin plats eller inte, låter dem som är med vid 

samma tillfälle få en egen eftertanke och ett mervärde i det som just sagts. För att det 

här ska fungera finns ett ansvar i att låta alla komma till tals. Kanhända kommer den 

som normalt inte säger något, säga något som för situationen framåt på ett annat sätt än 

vad som annars varit möjligt. Om tystnaden råder allena blir inga samtal förda och den 

åtråvärda kreativa process som går hand i hand med samtalet uteblir. I detta har alla ett 

ansvar.  

 

10.2 Tidsvandring 

För några år sedan vandrade jag längs Kungsleden mellan Abisko och Kebnekaise, en  

underbar upplevelse. Under vandringen fanns en ständigt återkommande fråga, var 

finner jag vatten någonstans. Vis av tidigare erfarenheter ville jag i möjligaste mån 

undvika stillastående vatten, utan istället finna de små fjällbäckarna med sitt dynamiska 

flöde, friskt och livgivande. Att leva i sin yrkesrolls dynamiska flöde har många 

beröringspunkter med att vandra i fjällen, viljan att använda sin, så att säga, inneboende 

förmåga till förändring. 
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 Åberg, Sven, Spelrum: om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik, 2008: 

s. 73. 
107

 Göranzon, Bo (red.), Turingmänniskan, 2011, s. 104. 
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 Vi behöver hitta träden som föregående generationer har planterat. Detta är en bild för 

att visa på att det finns en genomtänkt tanke med det som gjordes en gång före oss, för 

länge sedan. Att ändra på något som gjorts med omsorg för länge sedan kan ge okända 

och oönskade konsekvenser. Det vill säga om vi inte bemödat oss att försöka förstå 

grundvalarna för deras beslut. 
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11 Kunskapsöverföring – Den tysta kunskapens dans 
När vet vi egentligen att kursdeltagarna förstår det de borde förstå? Genom vanliga 

regelrätta prov mäts, förenklat sett, bara deras minnesförmåga då proven ofta efterfrågar 

ett givet svar. Något som i sig inte ger något utslag på förståelsens våg. Vi har börjat ta 

steg mot nya former av prov. Ett exempel är prov som medför att kursdeltagarna 

behöver beskriva ett större sammanhang eller händelsekedja. Det kan vara prov där de 

inte riktigt har hela kunskapen, men som de borde kunna klura ut tillsammans med den 

kunskap som de tillägnat sig. Ytterligare ett sätt är att rätta provet tillsammans med 

kursdeltagaren. Här finns två saker värt att nämna. Den första är att kursdeltagaren får 

möjlighet att förklara muntligt det som är tveksamt formulerat eller rentav bristfälligt. 

Den andra är att vid till synes helt rätt svar ställa kompletterande frågor för att 

undersöka kursdeltagarens förståelse. Det är inte helt ovanligt att rätt svar lärs in som 

svar på en fråga, men den bakomliggande förståelsen saknas helt eller delvis. 

 

11.1 Två vänsterskor 
En känsla som jag burit med mig under några år har fått ny kraft. De signaler som jag 

får från kärnkraftverket och instruktörer i simulatorn är att de nyanställda som utbildas 

håller en mycket hög teoretisk nivå och kan som regel mycket mer än vad de behöver. 

Däremot har de uppenbara svårigheter med praktiska utförandet.   

 

Hur det kommer sig?  

Förmodligen har det både sina randiga och rutiga skäl. Jag får utveckla hur jag tänker 

och jag väljer att göra det genom dialog mellan känsla och tanke. 

 

Känsla Det sägs att våra stationstekniker har brister, att de har svårigheter med 

 de praktiska uppgifterna efter att de har genomgått utbildningen?  

 

Tanke  Ja, och det har visst varit så under några år och de successivt blivit än mer 

 teoretiska. De är visst riktigt bra teoretiker, men när det kommer till rent 

 praktiskt arbete är det sämre.  

 

Känsla Har du någon idé om när det började bli så här? 

 

Tanke Nja, det verkar som om det hänger ihop med att vi anställde folk utifrån 

 som inte har kärnkraftsbakgrund. Vi anställde ju en hel del lärare om jag 

 kommer ihåg rätt. 

 

Känsla Nu hänger jag inte med riktigt, kan du utveckla? 
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Tanke I och med att vi anställde personer utan erfarenhet och färdighet från 

 branschen, ja, de hade inte ens teoretisk kunskap om kärnkraft, fick de 

 göra så gott de kunde. 

 

Känsla Vad då göra så gott de kunde? 

 

Tanke De flesta av dem fick mer eller mindre hålla utbildning direkt utan att 

 själva fått gå utbildning. De fick i och för sig lite längre tid på sig att 

 läsa in sig på utbildningsmaterialet. Men … 

 

Känsla Men vadå? 

 

Tanke I och med att de läste på samma material som kursdeltagarna fick blev 

 deras kunskap grund och den sträckte inte heller sig över angränsande 

 kunskapsöar. De mest ambitiösa läste allt de kom över i form av teori som 

 kunde kopplas till ämnet de skulle utbilda i. 

 

Känsla Menar du att det inte fungerade? 

 

Tanke Genom att bara att läsa in sig teoretiskt är det inte säkert att man förstår.
108

 

 Den utbildning som de hade hand om blev riktigt bra på, i alla fall rent 

 teoretiskt. 

 

Känsla  Rent teoretiskt? 

 

Tanke Ja, de nyanställda instruktörerna saknade förmågan att sammanlänka 

 erfarenheter och yrkets praxis
109

 med teorin. De saknade helt enkelt 

 kunskap och därigenom tankens vighet.
110

 

 

Känsla Först säger du att de blev riktigt bra på den teori som de skulle hålla 

 utbildning i, men att de ändå saknade kunskap. Hur menar du? 

 

Tanke De nyanställda instruktörerna var bra på teori (påståendekunskap) men 

 hade inte egen erfarenhet (förtrogenhetskunskap) eller färdighet 

 (färdighetskunskap) av yrket. I och med att de inte kunde länka samman 

 kunskapens olika delar, fokuserade de på detaljer i teorin och gjorde dem 

 viktigare än nödvändigt, vilket innebar att kunskapsnivån generellt sett 

 sjönk.
111

 

                                                 
108 Göranzon, Bo & Kölare, Nils, Spelregler: om gränsöverskridande, 2001: En bok är en spegel; när en 
apa ser i den, så är det säkert att ingen apostel tittar ut. (Georg Christoph Lichtenberg), s. 167. 
109 

Ibid: Vi lärs in i en praxis genom exempel, förebilder. Gestaltningen av exempel är en avgörande 
förmåga i ett yrkeskunnande som kräver ett uppövat analogiskt tänkande. Andan i en praxis kan inte 
göras explicit genom en formell beskrivning. Det kräver en gestaltningsförmåga genom exempel och att 
det följs upp av lärande, av inövning. s. 36. 
 
110 

Ibid; Ett centralt begrepp hos Diderot är rytm, koordinering, rörelse. Tankens rörelser; de snabba 
kasten, är förmågan som kännetecknar kunnande. (Bo Göranzon), s. 60. 
 
111 

Ibid: Det finns en klar tendens att överbetona den teoretiska kunskapen på bekostnad av de andra 
två. Om vi tömmer en verksamhet på färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap kommer den 
samtidigt att tömmas på sin påståendekunskap. Praktisk kunskap kan inte systematiseras på samma sätt 
som den teoretiska kunskapen. s. 163. 
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Känsla Så du menar att de inte fick möjligheten att göra kunskapen till sin egen 

 och att kursdeltagarna i sin tur fick ännu sämre förutsättningar att lära sig 

 och göra kunskapen till sin?
112

 

 

Tanke Ja, så kan man också uttrycka det. 

 

Helt klart ligger inte hela sanningen cementerad häri, men det är en av de nycklar som 

finns. Det har visats sig vara vanligt att instruktörer försöker kompensera sin 

kunskapsbrist genom att dyka ner i detaljer för att ha något att komma med över huvud 

taget. Ett av de resultat som nämndes ovan är just att detaljnivån har ökat på bekostnad 

av de goda exemplen och egna erfarenheter. En av de stora riskerna är att 

kunskapsnivån i teorin utarmas. Detta ses idag som en kompetensbrist som vi behöver 

göra något åt. En av åtgärderna blir speciella instruktörsprogram för att täcka upp 

bristerna.  

 

11.2 Förberedd improvisation 
Vis av egna erfarenheter är det är extremt viktigt att ge tid till förberedelserna, att vara 

så förberedd att det finns möjlighet till improvisation som såväl variation i 

undervisningen. Det sägs att de som är stora inom något gebit och improviserar oftast är 

mycket väl förberedda, så hur än det vrids och vänds på det är förberedelser viktiga. Det 

handlar också om att få fram känslan av framgång i förberedelsen. Konsten blir att 

närma sig nuet i förberedelsen och samtidigt gör det spännande med hjälp av variation i 

framförandet så att samspelet mellan instruktör och kursdeltagare uppstår. Med tanke på 

att det oväntade kan hända eftersom risken finns att en missbedömning skett, kan det 

vara bra om förberedelsen är såpass god att det är möjligt att skjuta från höften, utan att 

det blir vilda västern. 

 

11.3 Lärandet 
 Kursdeltagaren, vilken befinner sig i en lärsituation, förväntas ofta nå bra och allra helst 

höga resultat, inte bara i ett eller ett par ämnen, utan alla ämnen och situationer. Vid 

utbildning av operatörer som ska avancera till en högre befattning används oftast 

skriftliga prov eller liknande.  
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Ib d: /…/ v d j g läs  är vorde  m   , emed n j g slog sönder den som gl s, smäl e om de  och ur 
massan blåste jag nya glas i nya former. (Strindberg), s. 169. 
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Det är intressant att det går att nå framgång inom ett område utan att vara bäst på allt. 

Utan det räcker ofta med att bli så bra det går inom den lilla bit ens talang kommer till 

rätta inom. Vilket innebär att talangens område spiller över lite på de andra närliggande 

bitarna. Med andra ord kan det finnas många olika vägar till samma mål. Alla vägar bär 

till Rom kan tjäna som exempel. 

 

11.3.1 Stegen  

Redan som nyanställd fick jag veta vilka kurser som behövdes för att utvecklas till en 

kompetent instruktör. Det fanns en generellt förberedd och utstakad plan. Tillsammans 

med chefen gick vi igenom vilka delar som behövde kompletteras och vilka som kunde 

tas bort. Det som gjordes var att undersöka vilka områden jag saknade och inom vilka 

kunskap redan fanns. Jag var mer ”avancerad nybörjare” än ”novis”
113

. 

 

Resan till kompetent
114

 tog därmed sin början. Det innebar bland annat att efter 

genomgångna kurser, praktisk övning. I mitt fall blev det verkspraktik på OKG och i 

den tillhörande fullskalesimulatorn. Det är här skillnaden börjar mellan det ideala och 

hur det blev i verkligheten. Under det första året fick jag möjlighet att göra betydligt fler 

timmar verkspraktik på kärnkraftverket än de som krävdes. Detta lade grunden för min 

förståelse av hur verket är uppbyggt och hur orienteringen sker mellan de olika rummen. 

Jag följde bland annat med tjänstgörande stationstekniker och deltog i både deras ronder 

och de uppgifter som de utförde under skiften. Det var vid dessa tillfällen som jag inte 

bara lärde känna vilka som jobbar skift, utan även hur de arbetar.
115

 Min utveckling i 

simulatorn hämmades av annan utbildningsverksamhet som till exempel återträningar 

och grundutbildningar.
116

 På grund av att simulatorn används flitigt begränsades också 

mina möjligheter att utvecklas i den och förankra de teoretiska kunskaperna praktiskt. 

 

Det hindrade emellertid mig inte från att bli skicklig på ett par punkter. En av dem 

handlar om att jag planerade, tog fram, förberedde och genomförde utbildning på kort 

                                                 
113

 Åberg, Sven, Spelrum: om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik, 2008: 

Novisens lärande och den avancerade nybörjarens utveckling. s. 139-140. 
114

 Ibid: Resan till kompetent nog att själv urskilja vad som är viktigt i en komplicerad situation och göra 
val därefter. s. 140. 
115

 Ibid: Genom att stationsteknikerna berättade för mig vad de gjorde, formulerade de också sig själva 
kring vad de gjorde, vad som är viktigt och varför det skulle göras på ett visst sätt osv. Jag därigenom en 
inblick av hur hög deras kompetens var. s. 145. 
116

 Återträning är en årlig form av repetitionsutbildning för skiftlagen i simulatorn. Med 
grundutbildningar avses utbildning till Turbinoperatör, Reaktoroperatör och Skiftchef. 
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tid. Styrkan blev att göra bedömningar av vad eleverna behövde få med sig teoretiskt till 

kommande lektioner i simulatorn. Det innebar att jag ofta fick lita på min intuition
117

. 

 

Steget till att bli expert
118

 är fortfarande några pinnhål bort. Det är svårt att vara expert 

på ett område som genomgår stora förändringar, även om flertalet tekniska komponenter 

inte byts ut eller ändras. Det är kopplingen mellan dessa och de nya datorsystemen som 

blir den springande punkten. Dagen jag når expertstatus ligger alltså någonstans i 

framtiden. Beroende på värdering kan det innebära att jag är expert på något av alla 

områden som kännetecknar verksamheten. Det beror på hur ordet expert definieras, 

vilket område det avser och vilka andra jämförelsen görs med. 

 

Något som jag har funderat på är den personliga utvecklingen efter anställning och 

framåt. Flera av de instruktörer som anställts efter mig har inte fått någon individuell 

plan, utan fick mer eller mindre börja med att producera och genomföra utbildning 

direkt. De gavs inte tillräcklig grund för den uppgift som de tilldelats. Med andra ord 

fick de inte den gedigna bas som jag fick möjlighet till.  

 

Våra chefer var långt ifrån fyrkantiga och provade i en del fall nya vägar och detta var 

en av dem. För att kompensera kunskapsbristen var vi istället två vid genomförandena. 

Tanken var att backa upp varandra om det skulle behövas, en novis och en kompetent, 

vilket fungerade bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117

 Åberg Åberg, Sven, Spelrum: om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik, 
2008: Förmågan att handla på intuition kan tillskrivas den skicklige. s. 140. 
118

 Ibid: Expertens förmåga. s. 141. 
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12 Utbildning och kompetens 
Det tar veckor, ja månader av teoretisk utbildning tillsammans med många timmar i 

fullskalesimulatorn där de blivande operatörerna får omsätta sina teoretiska kunskaper 

till praktik och förtrogenhet. Processen är lång och vinglig, men det finns hela tiden 

uppbackning av instruktörer. Oftast räcker det med riktade insatser om brister i 

kursdeltagarens förmåga uppdagas för att de ska kunna komma vidare och börja lägga 

an på den kompetens som de förväntas få. Likväl händer det att en och annan 

kursdeltagare inte är lämpad för sin blivande uppgift. Ibland kommer denne själv fram 

till beslutet och vid andra tillfällen i samråd med instruktörer och verksrepresentanter.  

 

Diderot bidrar med en tänkbar nyckel när han introducerar rytm, koordinering och 

själva rörelsen i arbetet
119

. I utbildning behöver eleven ofta lite luft mellan de olika 

kursdelarna för att smälta och begrunda innehållet. Att då ha långa sammanbundna 

etapper med utbildning blir som att ständigt spela i stackato, som att sjunga falskt eller 

att spela i otakt.  

 

Hur ser då förståelsens hörnstenar ut för kursdeltagaren? 

Hur lär sig den blivande operatören sitt yrkes rytm och känsla?  

 

                     "När trädet formar sig – bildar sig – är det något som sker efter 

 dess egna lagar, utifrån dess anlag, i växelspel med den miljö 

 där gud har låtit det växa. Bildning är vars och ens bildning, 

 för att träda ut ur sin omyndighet och våga tro på sitt eget  

 förstånd."
120

 

 

 

Vad behövs för att vidga synfältet?  

För att se dagen i nytt ljus behöver instruktören bereda förmågan att befinna sig på 

andra platser och blicka in sin egen roll och sammanhang. Tänkbar vägledning kan 

finnas i böcker och bland människor som kan ge deras intellekt motstånd, provokation 

och analogier i samverkan med sina egna. 

 

Instruktörens yrkespraxis är av den arten att den inte lättvindigt låter sig tämjas eller 

avlockas sina hemligheter. I alla fall inte genom några enkla snabba grepp eller 

                                                 
119

 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande, 2009, s. 79. 
120

       , Adrian, Dialogseminariets forskningsmiljö, 2006, s. 197. 
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formuleringar. Det ligger mångårig erfarenhet i kontrollrum och/eller simulator bakom 

tillsammans med många timmar med näsan i teknisk dokumentation och tillämpning av 

till exempel pedagogik och driftmannaskap.  
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13 Summa summarum 
Många av de funderingar och tankar som jag delat med mig av har inte blommat ut i full 

blom direkt. Det har krävts samtal med andra och egen reflektion för att lockat fram 

våren i idén, när mina tankar har uttalats och reflekteras. Ibland har det räckt med några 

korta ord eller meningar. Djupare diskussioner kan ha en hel del positiva sidoeffekter, 

om man inte blir alldeles oense. 

 

Om jag formulerar mina tankar och låter dem fastna på papper, gjuter dem i skrift, finns 

risken att de blir förminskade. Å andra sidan kan den omformulerade tanken avfärdas 

om den förefaller orimlig när den kommer till uttryck. Likväl är det nödvändigt att 

formulera den för att komma vidare.
121

 Jag hoppas och tror att det finns en väg till ett 

sant mästerskap.
122

 Ju mer jag sätter mig in i ämnet desto fler frågor ställer jag mig.  

 

Jag upplever att jag bara rört på ytan av något som inte är helt enkelt att beskriva. Det 

låter sig inte beskrivas på något lättfattligt sätt. Jag har försökt formulera några av 

tankarna och upplever att vare sig tid eller utrymme räcker till. Det är något som 

behöver mer tid, mer tanke. Framför allt mer läsande och skrivande för att försöka fånga 

konturerna hos alla de snöflingor som yr omkring. Jag känner att jag vill fortsätta att 

utforska det här området för att om möjligt komma närheten av en bild där flertalet av 

snöflingorna lagt sig till ro. 

 

Före millennieskiftet låg den svenska kärnkraften bättre till internationellt, men sedan 

dess stjärnan har dalat. Hur kommer det sig undrar jag? Hänger det ihop med vad som 

anses vara kvalité i branschen? Handlar det om att komponenterna ska hålla inne på 

kärnkraftverken, eller handlar det om att hamna i situationen att facit stämmer med det 

förväntade. Att helt enkelt blir bra på att fatta rätt beslut och se det som behöver göras 

innan något sker. Men rätt beslut fattades inte med facit i hand och resan tillbaka har 

precis börjat. 

 

                                                 
121 

Göranzon, Bo (red.), Turingmänniskan, 2011: I samma stund vi formulerar något blir det förminskat.  
/…/ De  ohämm de flöde  s eln r   ll en formuler ng. /…/ En   n e   n  bl nd ver   r ml g,   ll och med 
förnuftig, ända tills den formuler s. /…/ Formuler nde , även då de  förm ns  r, hjälper oss        näs   
steg. (Joakim Milder), s. 83- 84. 
122

 Göranzon, Bo & Kölare, Nils, Spelregler: om gränsöverskridande, 2001: /…/ det som kännetecknar 
mästerskapet är att gå förbi det generella och abstrakta, att lita till sitt omdöme och se mångfalden i en 
komplex verklighet. s. 28. 
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Det är nyttigt att växla tidsperspektiv. Hur långt är ett mannaminne egentligen? Är det 

en generation eller kan det rentav vara en kortare än så? Det första som jag tänker på 

kan sammanfattas under ”Nu och Då”. Många av de problem som dyker upp är inte nya 

i sig, utan har i liknande former dykt upp tidigare. I en del fall långt tidigare. De 

problem som dyker upp kräver nya lösningar. 

 

Många gånger är dialog och kommunikation hemligheten till framgång. Jag tror att det 

är så den här gången också. Dels behöver jag finna fler vägar till att artikulera mig, 

ämnet gnager fortfarande i min kropp, kärlet är inte tömt. Dels är jag glad över att 

ledningen, facket och ägarna närmar sig i kommunikationens tecken.
123

 För ett litet tag 

sedan hade jag en dialog med ledningen på företaget om att en del av orden som de 

använt sig av är nya för medarbetarna och att de behöver lära sig deras sammanhang, 

deras saklighet.
124

  

 

Jag tänker mig att det har betydelse för hur något framförs och på vilket sätt det görs på. 

Att det kan vara en god idé att lyssna in sig både på det som ska förmedlas och den det 

förmedlas till. Jag tänker att det finns en möjlighet att få veta mer om det jag själv vill 

säga innan det sägs och samtidigt få veta mer om den det kommer sägas till. Det kan 

vara vilket språkbruk som denne normalt använder eller terminologi. Finns det något 

ämne som är infekterat och kanske är det just det ämnet som behöver tas upp. Konsten 

blir då att framföra det som behöver sägas på diplomatins slaka lina.   

 

Utvecklingen av spelet sker inte när matchen är vunnen, utan under tiden matchen 

pågår. Ett typiskt exempel kan symboliseras av backhopparen Janne Boklöv
125

 som med 

sin så kallade V-stil sopade banan med konkurrenterna. Konkurrenterna som oftast var i 

underläge kallade stilen för oestetisk och kritiserade den så mycket de förmådde. 

Boklöv vann stort ända tills andra backhoppare började använda stilen. Men han 

                                                 
123

 Nordenstam, Tore, Etik och praktisk kunskap, 2013: : Och i den mån som insikterna i ens egen 
situation förblir oartikulerade, minskar också möjligheterna till kommunikation med andra och 
möjligheterna att förstå deras situation. Vill man medverka till en systematisk förändringsprocess, gäller 
det därför att försöka få igång ett arbete som går ut på att artikulera ens egna problem och att sätta ens 
egna problem i samband med andras problem. Det gäller att skaffa sig en helhetsförståelse av den 
situation som man befinner sig i och skaffa sig en förståelse av hur de problem som man upplever på 
kroppen uppstår genom ett samspel av faktorer på olika nivåer. s. 144. 
124

 Ibid: För den praktiska kunskapen är sakligheten ledordet, medan den vetenskapliga kunskapen 
vägleds av ett krav på objektivitet. s. 68. 
125

 Janne Boklöv (1966-) var en svensk backhoppare som dominerade svensk backhoppning under 1980-
talet. ( www.wikipedia.se) 
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kommer alltid att bli ihågkommen som den som förde utvecklingen framåt och inte 

gjordes det i samförstånd med de andra tävlande. Är det bara konkurrens som driver 

utvecklingen framåt eller kan det även vara andra faktorer såsom lathet, ja, eller hur var 

det nu med uppkomsten av fjärrkontrollen?   

 

”Dagens problem löses inte med samma tankesätt som en  

gång startade problemen.”
126

  

 

Något som många företag brottas med är vad som behöver göras för att behålla de 

medarbetare som rekryterats i konkurrensens öppna hav. För 50 år sedan var det vanligt 

att arbetarna stannade kvar i sin yrkesroll och utvecklades i den. Oftast inom samma 

företag. En av de stora fördelarna med anställd personal som stannar kvar under lång tid 

på ett kärnkraftverk är att kompetensen för att underhålla och driva verket finns kvar 

och utvecklas. I kontrollrummet där kärnkraftverkets drift kontrolleras arbetar skiftlaget 

som ett team. Vid nyanställning av personal till kontrollrummet är stationstekniker den 

första tjänsten och efter något år inklusive utbildning kompetensen tillräckligt mogen 

för att kunna arbeta som en viktig kugge i skiftlaget. Skiftchefstjänsten har föregåtts 10 

till 15 år i de olika skiftlagstjänsterna
127

 innan man blir utvald. På en arbetsmarknad där 

omsättningen av tjänster är mellan 3-7 år skulle vara förödande för kompetensen i ett 

kontrollrum. Anställningstiden räcker i så fall inte för att både bygga upp kompetens 

och bredda den. I kontrollrumsvärlden innebär det avancemang till reaktoroperatör, i 

bästa fall, samt att erfarenhet i befattningen saknas.  

 

I dagens samhälle tenderar nya medarbetare att byta jobb ofta, speciellt om de inte trivs 

eller om gräset ser ut att vara grönare på andra sidan ån. Om det då finns en bro i 

närheten kan frestelsen komma vandrandes. Vad kan göras för att odla en företagskultur 

som medför att nyanställda
128

 känner sig välkomna även i morgon, när de blivit varma i 

kläderna? En nyckel kan vara att det handlar om respekt och bekräftelse, att se varandra. 

Vad sprider vi för ljus i ord och handling? 

 

I mina ögon är ett gott ledarskap något som kan mätas i hur många medarbetare stannar 

kvar i företaget på lite längre sikt. Med tanke på att det brukar krypa i kroppen på 

                                                 
126

 Albert Einstein 
127

 I nämnd ordning Stationstekniker, turbinoperatör, reaktoroperatör. 
128

 I kärnkraftsbranschen är det inte ovanligt att de med 5-10 års anställning betraktas av både andra 
och sig själva som nyanställda.  
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många redan efter ca 5 år är det först då effekten märks av det goda ledarskapet. Ett gott 

ledarskap kan med all säkerhet se ut på många olika sätt, men om jag utgår från mig 

själv vill jag påstå att se och bekräfta är två viktiga hörnstenar tillsammans med en 

levande dialog. Å andra sidan kan det verka som ett försök till att bevara det som varit 

och det som är istället för att blicka framåt och väva in det nya, att inte växa fast i det 

gamla. Fast vilka av idag stannar kvar i en organisation eller bransch som är konservativ 

ut i fingerspetsarna. Se bara vad som hände med den engelska bilindustrin. Idag är den i 

det närmaste utdöd.
129

 

 

Ett sätt att både behålla och vidga kompetens kan vara att använda sig av 

personalrotation, vilket medför att en operatör eller skiftchef lämnar sitt skiftlag för att 

under en tid arbeta som instruktör och att en befintlig instruktör roteras in för tjänst i 

kontrollrummet med sikte på fullvärdig kompetens. En av de stora fördelarna som jag 

ser är att både det egna yrkeskunnandet och den samlade kompetensen i branschen ökar 

tack vare erfarenhetsutbytet. Med den här typen av tjänsterotation sker en ensning av 

kulturen på respektive arbetsplats, vilket har sina för och nackdelar.   

 

Vi är alla kulturbärare av den miljö och situation vi lever i. Många gånger är det så 

självklart att vi själva inte lägger märke till det, utom när ”nya” ögon talar om vad de 

ser.  Hur ser medvetenheten ut om den kultur vi själva sprider? 

 

                     ”Vad är bildat och vad är kultur? Vilka böcker är bra att läsa? 

  Vilken konst är fin? Vad är bra viner? Vad är sanning?  

 Inför dessa slag av frågor tvingas en del till större tystnad än andra.  

 Alla människor på en arbetsplats har inte samma tillträde att tala. 

 Tillträdet samvarierar ofta med maktpositioner och utbildningskapital.”
130

   

 

För att förstå vilken verkan olika situationer har är det också viktigt att veta orsaken. 

Tendensen är att fokus ligger på symtomen och därför behandlar dessa med en obotlig 

manikers energi. Att förstå är att stå för något. Kan jag ta ansvar för det här?  

 

Om de befintliga systemen inte underhålls kommer entropin i dem att öka. Därför 

riskeras också förmågan att hantera det oförutsedda. Om entropin ökar är frågan vad 

                                                 
129

 I mitten av förra seklet fanns det över 15 engelska bilmärken, idag finns det ett känt engelskägt kvar, 
Morgan. De andra är antingen, nedlagda, sammanslagna eller uppköpta. 
130

 Grensjö, Bengt, Pedagogik i arbetslivet: tysta, tystnande och tystade kunskaper, 2003, s. 21. 
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som är möjligt att motverka det med? Pionjärerna som var med från början inom 

kärnkraften är snart borta och på sätt lider branschen en kunskapsförlust. Frågan är hur 

säkerställs den kunskap som behövs för framtiden? 

 

För en del år sedan besökte jag forskningsreaktorn R2 i Studsvik, vilken stängdes 2005. 

Det var bara en handfull människor kvar och ett par av dem guidade oss runt. När R2 

skulle monteras ner visade det sig att det inte fanns tillräckligt med kompetens kvar för 

att riva den. För att lösa bristen på lokal kunskap kallades en 70-årig bibliotekarie in för 

att samla ihop dokumentation. Kompetensen hade inte blivit säkrad i tid. Varför blir det 

inte någon reaktion när det är känt att det kan bli problem i framtiden? 

 

 "Det oundvikliga resultatet av en förbättrad och  

 byggd kommunikation mellan olika steg i en hierarki  

 är en enorm ökning av riskerna för missförstånd."
131

 

 

En stor fråga som kantas av flera närliggande frågor är partnerskap. Hur ser vägen till 

partnerskap ut? Hur fångas samordningen med verken och strävan att utveckla och 

förbättra det som redan är känt samt från omvärlden? En väg är att öppna upp för samtal 

och gå vidare i dialog för att nå samförstånd. I detta behövs de goda exemplen. Hur 

påverkar kulturen och hur överbryggas olikheter i de fall de finns? Är det möjligt att 

använda dem som en fördel och hur görs det i så fall?   

 

Hur högt är taket inom organisationen?  

Om medarbetarna känner tillit vågar de berätta, men om organisationen själv menar att 

det är högt i tak bör orolighetens flagg hissas. Om däremot om medarbetarna själva 

öppenhjärtligt säger att det är högt i tak är det en helt annan sak. 

 

13.1 Det sanna mästerskapet 
  

 "I Febi värld, i vetande som dikt, 

 är allting klart: klar strålar Febi sol, 

 klar var hans källa, den kastaliska. 

 Vad du ej klart kan säga, vet du ej: 

 med tanken ordet föds på mannens läppar: 

 det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
132

 

                                                 
131

 Thomas L. Martin jr   
132

 Tegnér, Esias (1782-1846), "Epilog vid magisterpromotionen 1820". Febus är förnuftets gud Apollo. 
(www.wikiquote.org) 
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Jag tänker mig att den som befinner sig dunkel är synonym med okunnig om sin 

omvärld eller given situation. Ett sätt att åskådliggöra tanken är att föreställa sig 

novisen. 

 

Novisens drömlika värld är enkel och livet utanför den snäva verkligheten är ännu inte 

känd. När kunskapen blir till i sin födelses unika triumf blir också dess hittills okända 

verklighet nuets kaos. Novisen är i början av sin bana helt utlämnad åt mästarens 

välvilja. Novisen har inte det naturligt med sig vad som är rätt och fel, inte heller hur 

saker och ting fungerar på olika plan, upptäckelsens tid där nyfikenheten bidrar till att 

skapa förståelse. Novisen undersöker bland annat med sina händer, tittar och begrundar 

det som upplevs. Sättet att se på och bilda sig en uppfattning om vad som är vad och hur 

saker och ting hänger samman kommer troligen att vara olika beroende på mognadens 

ålder.  

 

Det dunkla försöker novisen göra begripligt och dess förståelse om vad denne 

egentligen upplever kommer att öka med ökad levnadserfarenhet. Under den här 

perioden finns det risk att novisen utsätter sig för situationer med osäker utgång då dess 

medvetenhet om risker inte är tillräckligt stor.  

 

Hur ska novisen kunna veta när denne hamnar i en riskfylld situation?  

Går det här synsättet att tillämpa inom kärnkraftsvärlden där det finns fast formulerade 

gränser som inte får överskridas? Simulatorn kan vara ett verktyg där kursdeltagarna 

kan få lära sig var gränserna finns och hur anläggningen uppför sig vid dessa tillfällen. 

Är det kärnkraftsmässigt att lära sig att köra anläggningen på gränsen och utforska dess 

okända vatten för att lära sig mer om responsen? 

 

Här tänker jag mig att instruktören som nått mästarestatus, genom sitt ledarskap kan 

vägleda den blivande operatören då denne övar upp sin vardagsfärdighet för bli 

förtrogen med sitt yrke. Under sin utveckling kommer förmodligen slutsatser att dras 

utifrån det som finns i den ständigt växande ryggsäcken och de blir sannolikt allt mer 

nyanserade ju skickligare operatören blir.  

 

I min roll som instruktör är mötet med de blivande operatörerna liknande den roll som 

mästaren och novisen har. Kanske är det så att det som upplevs som dunkelt i själva 
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verket är en gryende möjlighet till att vidga sin egen förståelse och därigenom nå en 

djupare insikt. Nya situationer och sammanhang kan också medföra misslyckanden på 

ett eller annat plan och desto viktigare att inte låta sig avskräckas, utan gå vidare och dra 

lärdomar av det som skett. Det är ett led i utvecklingsprocessen. 

 

Det är fördel att kunna konsten att vända på steken då det går fort att anamma en bias
133

 

som sedan bärs vidare in i olika situationer. Förmågan karaktäriseras av att kunna ta ett 

steg tillbaka och reflektera över det som ett slags tredje utifrån betraktande person för 

att till sitt eget perspektiv lägga ett till. När detta sker har steken vänts och skymning har 

skiftat till gryning. 

 

13.2 Möten 
I vardagen och under den yrkesverksamma tiden sker möten med människor. Många 

gånger flyter allt på utan några större hinder eller avvikelser från det som förväntas. 

Men är det önskvärt? Är det så att utvecklingen beror mer på de hinder som möts och 

som i sin tur manar fram andra vägar än att ha någon som hela tiden säger vad som ska 

göras för att det ska bli rätt?  

 

Som en fjärils tysta vingslag kan den minsta av nyanseringar av ord och handlingar 

tolkas och ofta räcker med ordet men. Det är ett intressant ord som knappt behöver 

någon ton eller antydan för att framhäva solförmörkelsen och skymma allt det positiva 

som sagts ända fram till sista stavelsen innan ordet men.  

 

Hur är uppfattning av situationen eller sammanhanget och hur stämmer det överens med 

hur andra uppfattat det? Vad ett ord eller mening egentligen betyder hänger samman 

med vilket värde och betydelse lyssnaren sätter till ordet, hur den egna referensramen 

ser ut. Kanske är det genom misstagen i mötet med andra som den fördjupade 

kännedomen sker, om tid till reflektion finns? 

 

                                                 
133

 Bias är en persons sätt att värdera och reagera på omvärlden, utifrån sina personliga erfarenheter 
och den information den mött under sin livstid. Bias tar sig uttryck i personens eget speciella synsätt på 
bekostnad av andra alternativa synsätt vilka skulle kunna vara lika giltiga som dess eget. Det är en 
tankehandling, en aktiv värdering av en situation, sak, person eller grupp grundad i just ens personliga 
världssyn baserat på förutfattade meningar, ideologier, preferenser och så vidare. (www.wikipedia.se)  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Preferens
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                    "Genom vår dialog skapar du och jag varandra. Ty när jag  

 förstår vad du förstår blir jag din förståelse, skapas jag i dig,  

 på ett dolt men underbart sätt."
134

 

 

Att vara instruktör är att först bringa någorlunda ordning i sitt eget kaos för att sedan 

rubba de invanda cirklarna hos kursdeltagarna.  

 

Steget till att reflektera med hjälp av sitt kunnande behöver inte vara så långt. Det fina 

är att även en skomakare kan reflektera över sitt kunnande. Kunnandet sitter inte i titeln, 

utan bland annat i kunskapen och erfarenheten. Att tro sig besitta helheten genom att 

blanda ihop information med kunskap kan rendera i tunn is. Begrundan tar mycket mer 

tid än att söka på Internet och är dessutom ett helt annat förfarande. Emellertid är det 

inte helt ovanligt att människan tenderar att ta den enklaste vägen och har svårt att göra 

kunskap av all den information som står till buds. Människan är till sin natur lat och 

faller lätt till föga för gravitationens lagar. En förändring kräver ansträngning och ett 

sätt är att bränna alla broar så att det inte finns någon väg tillbaka. Genom att göra det 

skapas utrymme för utveckling och improvisation som annars inte kommit till.  

 

   

13.3 Lärande 
Innan jag upplever mig redo inför exempelvis ett genomförande av en utbildning vill jag 

komma överens med min mentala bild över vad lektionen ska innefatta och hur den kan 

realiseras. Den mentala bild som jag har i tanke exemplifieras genom citatet nedan.  

 

                     ”Det innebär med andra ord att man lär sig att behärska den  

 mänskliga verkligheten i all dess komplexitet. Man måste lära  

 sig att förhålla sig till den på de etablerade sätten: reagera på  

 den, beskriva den, ingripa i den, reflektera över den, utforska  

 den, få fotfäste i den och bli förtrogen med den.”135   

 

För att vara medveten om det som kursdeltagarna går igenom i sin lärprocess, kan det 

vara en fördel att tänka igenom hur kunskapens frukt serveras. Om den allena består av 

solmogen sötma finns risken att den nya kunskapen innebär allt för liten egen 

                                                 
134

 Johannes Scotus Eriugena (810-877), irländsk filosof och teolog.  
135

 Johannessen, Kjell S., Praxis och tyst kunnande, 1999, s. 25. 
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tankemöda och riskerar bli rutten. Till hjälp kan de egna upplevelserna från kunskapens 

barndom vara liksom lärdomar av andras.  

 

När jag skapar en lärsituation vet jag egentligen inte så mycket hur det kommer att 

gestalta sig. I första hand behöver de praktiska delarna av utbildningen vara på plats 

såväl som min egen förberedelse. Svårare är det att förbereda sig inför den eller de 

elever som är fysiskt närvarande, men som mentalt befinner sig i en soldränkt hage 

någon annanstans. Jag har vid ett flertal tillfällen varit med om att de som verkat vara 

intresserade och vakna på lektionen inte tagit till sig lärtillfället lika bra som de som 

verkat vara mer eller mindre ointresserade, som kanske ”bara” suttit och skissat i sitt 

anteckningsblock. Som instruktör kan det ibland vara en utmaning att se igenom alla 

dallrande blad av kunskapstörst … eller bristen på densamma. 

 

Ett genomförande blir aldrig beprövat, att tro det är att lura sig själv. Hur mycket än 

som förbereds finns en överhängande risk att det går fel i alla fall. Planering och 

spontanitet är en bra grund att ha med sig. Är det helt inlärt är det lika bra att låta en 

dator göra genomförandet. Kursdeltagarna vill att det ska vara spontant, att ögonblicket 

fångas. Att helt enkelt vara i nuet och frigöra sig från förutbestämda mallar. Det är 

förvisso svårt att agera helt fritt, men det finns ett område att röra sig fritt inom. Det är 

olika typer av begränsningar som man förhåller sig till, distans och känsla. Att försöka 

analysera vad som ska hända och hur det faktiskt känns. Till exempel den övergripande 

känsla som finns när man kör bil. En känsla som behöver infinna sig vid driften av ett 

kärnkraftverk, även om det är mer komplicerat och ska hålla för en hårdare 

genomlysning än vad bilprovningen gör med bilen. 

 

Svensk kärnkraft har vid tidigare granskningar från WANO inte bara fått kritik, utan 

även någon Best Practice. Det innebär att det aktuella kärnkraftverket var mycket bra på 

ett område jämfört med de bästa kärnkraftverken i världen. I och med händelsen med 

Fukushima 2011 har WANO skiftat fokus och letar inte efter styrkor eller Good 

Practice. Istället ligger fokus på att hitta brister och avvikelser. En avvikelse kallas för 

AFI (Areas For Improvements) vilket på svenska översätts med förbättringsområden. 

AFI:erna bygger på fakta som kommer fram vid granskarnas observationer på 

kärnkraftverket. Kärnkraftverket jämförs därefter med vad som är "best practice" i 

världen. I de fall skillnader upptäcks är det essentiella att försöka förstå vilka 
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bakomliggande orsaker det kan ha och varför de har uppkommit.
136

 Genom att vara 

proaktiva och i förväg finna de goda exemplen i omvärlden kan det ge incitament till 

var förbättringspotentialerna finns för att kärnkraften ska bli bättre. Kanske är det också 

då möjligt att genomskåda i vilken riktning strävan av förbättringar bör ske.    

 

Risken finns där hela tiden och någon vila medges inte. Sökandet måste fortsätta efter 

det nya och omforma hela tiden för att undvika att det blir mekaniskt. Det behöver 

utmanas, som att utsätta det för en gåta som måste lösas under tiden. Vad söks det efter? 

Det är spänningarna som eftersöks, det som inte är välbekant. Att hitta ett nytt 

handlingssätt tills flödet kommer som gör att saker och ting faller på plats. Just nu, den 

här gången. Det får inte bli mekaniskt och gå på automatik. Gång efter gång behöver 

spänningen uppfinnas genom att lägga till något från världen utanför och problematisera 

det. Det får inte bli en entydighet, att det kan göras utan att någon risk finns.  

 

13.4 Formalisering 
I en värld vars komplexitet tätnar ju mer avancerad tekniken blir, är tendensen att 

människan får allt mindre påverkan genom den ökande automatiseringen. Innebär detta 

att den här inriktningen av tekniken medför en ökad formalisering och minskat 

yrkeskunnande?   

 

Sett ur historiskt perspektiv där strävan mot automatisering tenderat lösa dagens och 

framförallt morgondagens problem är alltjämt aktuell. Charlie Chaplin belyste detta till 

en del i sin film ”Moderna tider” från 1936. Idag är det i kärnkraftsverken som 

människa och maskin integreras tillsammans i ömsesidighetens system. I och med att 

automatisering sker, blir också innebörden att problem skjuts upp, ja, kanske inte så 

länge automatiken tar hand om dem. Men vad händer sedan? 

 

 I alla dialogseminarier som jag har deltagit i har formalism dykt upp i en eller annan 

form. Inte så konstigt då de andra deltagarna liksom jag själv kommer från 

kärnkraftsbranschen. Med formalism i det här fallet avses instruktioner och på vilket 

sätt de används. Formalism är ett sådant där bra ord som förmodligen har olika innebörd 

för olika människor. Det är som med blommor och bin. För en del människor är en 

blomma bara en blomma och ett bi en insekt som det gör ont att bli stungen av. För 
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andra är betydelsen annorlunda. Instruktörer som jag pratat med om instruktioner har 

också sagt att till användandet av instruktioner hör även kunskapen att använda dem. 

Det är när instruktionerna används i den tanklösa anda som skulle kunna kallas 

formalism som det kan gå fel, riktigt fel. När blivande operatörer tränas i simulatorn är 

det inte ovanligt att instruktörerna upptäcker att de läser instruktioner bokstavligt och 

agerar därefter. Instruktören kan genom övningar visa hur kunskapen istället kan 

användas till att läsa instruktionerna på ”rätt” sätt. Frågan är om kunskapen möjliggör 

att operatörerna gör rätt när det oväntade sker? Det är lika viktigt att bibehålla 

situationsförståelse och lugn. Den verklighet som är har lett till ökad formalism i form 

av fler instruktioner. Sker något som inte innefattas av en instruktion skapas snabbt en 

ny som täcker in det. Innebär detta att yrkeskunnandet eroderas av ökat antal 

instruktioner? 

 

Mina funderingar landar i följande citat.  

 

  ”den industriella utvecklingen har också avigsidor och  

 har under sin utveckling skapat nya problem”.
137

  

  

Som jag ser det, ligger en av grunderna till formaliseringen här. Likväl då som nu 

innebär det att en teknikutveckling med mer avancerad teknik ofta är kavaljer med ökad 

automatisering. Följden har blivit att kravet på operatörernas och instruktörernas 

yrkesskicklighet minskar i takt med komplexiteten ökar hos de tekniska system som de 

förväntas handha på ett korrekt sätt. Med detta som facit är det inte svårt att se att 

yrkeskunnandet som lade grunden för den tekniska utvecklingen har omformulerats till 

bland annat instruktioner. Senare generationer, vilka inte har pionjärernas kunskap och 

förståelse, litar likt en blind på instruktionens vita käpp. Såvida inte den egna 

inneboende strävan efter kunskap tillåts gräva och fördjupa sig i den nya verkligheten 

som den ökade automatiseringen medfört. 

 

Vid utbildning av blivande operatörer i att använda och hantera instruktioner för att få 

känslan av hur processflödet hänger samman, är det lätt som instruktör att få intrycket 

att utlärt är lika med inlärt. Inget kan vara mer fel. Speciellt då kunskapen verifieras 

genom prov där frågorna besvaras med ett exakt svar, ett svar som ofta är inlärt utan 
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djupare eftertanke. Med detta i tanke har utformningen av frågorna ändrats så att de 

istället i högre grad omfattar en större samverkande del där syftet är att vittja hur det är 

ställt med processförståelsens finmaskiga nät. Vilket även kursdeltagarna uppskattar, 

speciellt när frågorna innehåller en faktor som de inte tidigare har någon djupare 

kännedom om. 

 

Bland dem finns det ofta en önskan om att få veta exakt vad det är som de ska kunna, att 

det går att särkskilja det svarta från det vita. I början av en utbildning tenderar de att i 

simulatorn följa instruktioner till punkt för punkt, vilket medför till exempel att en 

uppstart av verket tar onormalt lång tid att genomföra. Rent teoretiskt gör de helt rätt, 

men praktiskt sett blir det inte lika lyckat. Ofta hänger samman med bristande förståelse 

för hur anläggningen fungerar. Jag menar, de vet i stora drag hur anläggningen är tänkt 

att fungera, hur de enskilda ingående processdelarna fungerar var för sig. Men kanske 

inte riktigt när de tas i eller ur drift och hur de samverkar med varandra. I takt med att 

de ökar sin kunskap och erfarenhet vidgas även deras syn på hur en uppstartsinstruktion 

används i praxis, när det är möjligt att ligga ett steg före och förbereda inkoppling av 

nästa processdel och så vidare. Motsatsförhållandet som råder mellan att slaviskt följa 

instruktioner kontra att tillämpa förvärvad tolkningserfarenhet är intressant. Det är först 

när de börjar få grepp om den ingenjörsmässiga bedömningsförmågan i användandet av 

instruktioner, ja, även i övriga delar av operatörsarbetet som helheten börjar ta form. 

Med andra ord när påstående- och färdighets- samt förtrogenhetskunskapen går hand i 

hand och ansluter sig till den praxis som präglar operatörsarbetet. Det är inte alltid 

exaktheten i ett enskilt värde som är intressant, utan den sammanvägda helheten av 

många värden. Då är det en fördel om decimaltänkandet är satt på undantag och det 

kritiska förhållningssättet släpps fram. 

 

Kärnkraftsbranschen som sådan medger inte misstag och av den anledningen skrivs det 

instruktioner. Det går inte att ta hand om allt med hjälp av instruktioner. I så fall är det 

bättre med att sätta minimikrav genom att utelämna det som är allmänt känt, vilket 

medför att det viktigaste blir det som inte står. Detta är något som är möjligt att komma 

åt genom praxis. En av vägarna som leder tillbaka till källan är SAT
138

. En strukturering 
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 SAT är en förkortning av "Systematic Approach to training", vilken används för att ge ett bredare 
koncept av kompetens som inte bara innefattar tekniskt kunnande och färdighet utan även också 
kunskap, färdigheter och attityder kopplade till Human Factors (så kallade mjuka frågor). (www.iaea.org)  
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med hjälp av instruktioner är till för arbetsuppgifter som kräver det. En förutsättning för 

att följa instruktioner är att veta om varför de finns till. 

 

13.5 Den osedda dimensionen 

 I jämförelse med omvärldens kärnkraft hamnar den svenska en bit ner på listan, långt 

ner. Det har fått mig att inse allvaret och söker därför förståelse för var vi står 

någonstans och vilka vägar som finns att gå. Det är därför inte helt osökt att jag fastnar 

för Galileis sekundäregenskaper, det som kan placeras under det som kan kallas för den 

osedda dimensionen.  

 

Vad är då den osedda dimensionen?  

Ett exempel som Roy Andersson använder sig av är bifiguren Li´l Joik i serien 

Knallhatten
139

. Li´l Joik har alltid ett regn hängande över sig som färgar allt han företer 

sig. Men eftersom han har vant sig vid regnet märker han det inte längre. 

Jag tänker mig att tankeförbudet om ny kärnkraft i Sverige har hämmat utbildningen 

och att det i sin tur har begränsat möjligheterna då till exempel kärnkraftsforskning 

begränsats betänkligt. Min mening är att en viktig del av visionerna har förlorats även 

om det under en kort tid blåste gynnsamma vindar för ny kärnkraft. Jag upplever trots 

det att det finns en framtidstro där kvalitet och ansvar frodas, men räcker det till att 

bilda det sanna mötet med oss själva? 

 

Har vi tillräckligt stor förmåga att själva se och förstå vår egen osedda dimension, 

dropparna som faller i utbildningens hav? 

 

Hur gör vi för att hämta hem djupet i yrkeskunnande och processkänsla igen? 

 

Det finns en liknande trend vid anläggningsändringar. Vi vet hur det fungerar, men inte 

riktigt varför och inför ändringar där bakgrunden till den ursprungliga tanken inte längre 

är känd. Bakgrundens ”varför” kanske inte visar sig förrän om fem år eller senare. De 

gamla veteranerna hade förmodligen en genomtänkt tanke från början. Branschen har 

hamnat i kompetensbrist, verkspersonal och instruktörer kan hantera procedurer och 

instruktioner, men är inte lika bra på bakgrunden till varför.  
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När till exempel en operatörsutbildning planeras är det optimala att varva teorin med 

praktik på verket och mellan teoriavsnitten ge tid till att låta kunskapen sjunka in efter 

personlig preferens. Vid de tillfällen det inte är lämpligt eller möjligt att vara inne på 

verket hålls teorilektionerna med fördel i simulatormiljö
140

. Syfte är att få en direkt 

anknytning till det som är ämne som är aktuellt för dagen. Emellertid ser verkligheten 

ofta helt annorlunda ut.  

 

En operatör på ett kärnkraftverk handhar risker dagligen. Även vardagliga driftuppgifter 

kan innebära att gränsen närmar sig. En av de risker som finns i vardagen är om det går 

på rutin. Rutinen tenderar att bli mekanisk och stel, vilket medför att kunnandet blir 

reducerat till en betingad reflex. Många av operatörens arbetsuppgifter är rutinbaserade 

och det är också meningen. Det är först vid en störning som kompetensen ställs på sin 

spets. Vissa delar av beteendet är väl inövat och sitter i kroppen och utförs med samma 

vana som att cykla. Medan andra delar handlar om att använda sitt fulla yrkeskunnande 

i till exempel att tolka instruktioner, mätvärden med mera tillsammans med 

fördefinierad kommunikation. 

  

Hur vidmakthålls yrkeskunnande? 

Jag tror att yrkeskunnande kan urholkas om det ersätts med instruktioner, men bara i de 

fall som den bakomliggande kunskapen inte finns hos dem som använder 

instruktionerna. Jag ser en risk med att ju fler instruktioner det blir, desto mer blir deras 

status urholkad och om det förhåller sig så ökar risken. Var det entydiga svaret finns 

någonstans får vi förmodligen inte veta, kanske är det troligare med en kombination av 

olika faktorer där dessa ingår. 

 

Kan detta ha varit en av de bidragande faktorerna till det som skedde vid år 2000 då det 

kom en knäck för svensk kärnkraft jämfört med omvärlden?  

 

Både SSM
141

 och WANO
142

 pekar på sådant som branschen själv borde ha fångat upp. 

Det finns branschfolk som har erfarenhet, men hur drar vi nytta av deras erfarenhet? 
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 Med simulatormiljö avses verkslik fullskalesimulatorn, grafisk simulator eller delsimualtor. 
141

 SSM är en förkortning av "StrålSäkerhetsMyndigheten". Den lyder under regeringen och tillhör 
Miljödepartementets ansvarsområde. SSM har ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet.  
142

 WANO är en förkortning av "World Association of Nuclear Operators". Det är en icke-vinstdrivande 
grupp, bestående av bland annat kärnkraftsoperatörer, som strävar efter att uppnå högsta möjliga 
standard inom kärnkraftsäkerhet. (Wikipedia) 
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Brist på självinsikt? WANO är ett stöd och den återkoppling som genereras vid en 

WANO-granskning är inte bara negativ. Det är ett val att som WANO säger. Min känsla 

är att dialogen med SSM kan stärkas. SSM hette tidigare SSI och som då försökte föra 

en dialog och jag ser det som önskvärt om den dialogen kan komma igång igen. Ett 

exempel på det var när en chef på ett av kärnkraftsverken ringde SKI
143

 och resultatet 

blev att chefen åkte upp till dem. SKI blev glada över initiativet. Idag upplever jag att 

det finns en bedövande försiktighet så fort det nämns något om myndigheter och 

kontakt med dessa. 

 

13.6 Excellence 

Slutligen tänker jag uppehålla mig kring excellence. Från tid till annan dyker excellence 

upp i en eller annan form. Det kan vara att vi ska nå "World Class" eller "Operational 

Excellence" med flera. Den första frågan jag ställer till mig själv och organisationen 

inklusive dess ledarskap är hur jag som instruktör märker att jag nått excellence och hur 

märker omvärlden det? Av alla frågor som jag ställt kring excellence har jag inte fått 

några bra svar. Det bästa svaret hittills var att det pågår en utredning om vad det 

kommer att innebära. Likväl används begreppet ibland som om det redan var ett 

etablerat begrepp med fastställd betydelse.  

 

För mig handlar excellence om att jag utmanar mig själv och strävar efter att åtrå 

ständig utveckling. Det är detta som företaget behöver bejaka och uppmuntra. Att 

komma dithän kan ta tid och resan börjar med att ledsynen tar sikte och stakar ut kursen. 

Hur lång tid det tar är omöjligt att säga och hur stor möda får det kosta att komma 

dithän?  

 

Räcker det då med att göra så gott man kan för att nå excellence? 

 

                    ”Vi har de som gör så gott de kan och så har vi de som vinner.”
144

 

  

Översätts det här till excellence räcker det inte med att ”bara” göra så gott det går. 

Förmågan att lyfta sig över så-gott-det-går nivån måste finnas för att få ett vinnande 

resultat. Så hur är det möjligt att nå detta underbara excellence och vad kräver det av 

mig, av organisation och ledarskap? För mig börjar det med mig själv genom att inte 
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 SKI var en förkortning av "Statens KärnkraftInspektion" och slogs samman med SSI (Statens 
StrålskyddsInstitut) 1 juli 2008 och tillsammans blev de SSM. (Wikipedia) 
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nöja mig med det som är tillräckligt bra. Min inneboende visshet behövs som medför att 

jag gör mitt absolut bästa för att nå det resultat jag eftersträvar.   

 

Så hur kan excellence beskrivas? 

 

 What Is Excellence?   

 A German once visited a temple under construction where he saw a 

sculptor making an idol of God. Suddenly he noticed a similar idol lying 

nearby. Surprised, he asked the sculptor, "Do you need two statues of the 

same idol?" "No," said the sculptor without looking up, "We need only one, 

but the first one got damaged at the last stage." The gentleman examined the 

idol and found no apparent damage. "Where is the damage?" he asked. 

"There is a scratch on the nose of the idol." said the sculptor, still busy with 

his work. "Where are you going to install the idol?"  The sculptor replied 

that it would be installed on a pillar twenty feet high. "If the idol is that far, 

who is going to know that there is a scratch on the nose?" the gentleman 

asked. The sculptor stopped his work, looked up at the gentleman, smiled 

and said, "I will know it."   

 The desire to excel is exclusive of the fact whether someone else 

appreciates it or not. "Excellence" is a drive from inside, not outside. 

Excellence is not for someone else to notice but for your own satisfaction 

and efficiency...
145
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14 Sist men inte minst 
Hur gick det nu med de tre frågeställningarna som jag formulerade i inledningen? Några 

absoluta svar vill jag inte göra anspråk på och det är förmodligen inte någon större 

nyhet i det jag kommer att presentera i form av resultat. Det viktiga har varit att samla 

samman material för framtiden. Likväl finns det några delar som kan lyftas fram. 

 

Första frågan kretsade kring balansen mellan de tre kunskapsformerna påstående-, 

färdighets- och förtrogenhetskunskap. I kärnkraftsbranschen är alla tre lika viktiga, 

precis som i de flesta andra branscher. Emellertid har kärnkraften varit utsatt för 

dränage sedan tankeförbudet kom till med följden att utvecklingen avstannade. Nu, ett 

par decennier senare ser vi tydliga effekter. När nya medarbetare rekryteras är det 

mycket få av de sökande som har efterfrågad/rätt kompetens. Vilket inte är så konstigt 

då kärnkraften i mångas ögon inte längre är ett framtidsyrke. Pionjärtiden är över och 

förvaltningsfasen har tagit över. Svårigheten med att anställa avspeglas med tydlighet 

när instruktörer slutar. Speciellt när det är äldre som jobbat hela sitt yrkesverksamma liv 

med kärnkraft i en eller annan form. Ofta har de arbetat i kontrollrummet innan de blev 

instruktörer. Företagets organisation har gjort en del tappra försök med att komma runt 

dilemmat, men med facit i hand gick det inte så bra. Jag lyfter fram tre delar som 

speglar tankegången. Den första handlar om hyllprodukterna som var tänkta att 

effektivisera och minska behovet av fullt kompetenta instruktörer. Att låta nyanställda 

instruktörer hålla i kurser som de inte själva hade mer kunskap om än kursdeltagarna 

själva medför lågt förtroende mellan instruktör och kursdeltagare. För att hålla en kurs 

som håller måttet måste instruktören ha en djup och bred kompetens i berörda ämnen. 

Ett annat hugskott var att anställa medarbetare med annan bakgrund än 

kärnkraftsteknisk, vilket i sig kan bära med sig fördelar. Låt mig säga det direkt, det tar 

tid att bli en riktigt kompetent instruktör. Minst 5 år. Den tredje är förmodligen den 

mest allvarliga. När erfarna instruktörer slutar tas inte deras mångåriga kompetens 

tillvara. I något eller några fall har det lyckats genom att nyanställda ha tagit rygg på en 

äldre instruktör med verksbakgrund. Men i de flesta fall har de kastats in i verksamheten 

med för lite i ryggsäcken och fått bidra punktvis med kniven på kunskapens strupe. Den 

teoretiska kunskapen har inte varit problemet, utan främst den kunskap som sitter i 

kroppen, den sekundära som inte så lätt låter sig artikuleras. 
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Andra frågan och tredje frågan är tätt sammanlänkade och jag väljer därför att behandla 

dem som en fråga. Det handlade om det var möjligt att mäta utbildningsinsatsen och 

lärandeförloppet. Ja, vilken är skillnaden mellan de båda. Den första handlar om 

utbildningsinsatsen kommer till sin rätt på bästa sätt. Den andra fokuserar på att mäta 

effekten av utbildningsinsatsen. Därav ställs frågorna om mätning före utbildningens 

början, medan den pågår och efter att den avslutats. Handlar det om diagnostiskt prov 

före utbildning, under eller efter är det svårt att säga om det är en direkt följd av 

utbildningsinsatsen. Vilken kunskap är det som kursdeltagarna egentligen bär med sig? 

Förmodligen är det inte den rent teoretiska kunskapen som de med möda och svett har 

pluggat in till otaliga prov. Om inte annat är det bra test av korttidsminnet. Nej, den rena 

teorin förefaller inte vara det viktigaste, den är bara ett medel. Den teoretiska kunskapen 

måste landa in i känslans och förståndets värld, att stöpa om det som Strindberg så 

träffande skriver om glas, att slå sönder det och smälta om det till nya glas. Att 

kursdeltagarna helt enkelt gör kunskapen till sin egen. De vägar som kompletterar är tid 

i simulatormiljö och den verkliga arbetsmiljön. Detta tillsamman med 

utbildningsinsatser där deras tankar utmanas och jag tror att det är i dessa sistnämnda 

sammanhang som instruktörerna i framtiden kan bidra mest till kompetenta operatörer.  

Att mäta framväxten av kompetens hos en blivande operatör är förmodligen lika enkelt 

som att mäta synvinkelns gradtal eller vinkelvoltens spänningsfält. Båda två är 

abstraktioner som inte låter sig mätas, men de är nyttiga för förståelsen av vad 

kompetens kan beskrivas som. Det är som att jämföra vikten på ett USB-minne när det 

är fullt eller tomt. Dilemmat är att när det är fullt med e-böcker och annan nyttig 

läsning, vilket medger kanske miljontals sidor med information, väger det inte ett uns 

mer. Det kan också tjäna som en bild av hur svårt det är att mäta och värdera den 

kunskap som sitter i kroppen. Det är kunskapen som sitter i kroppen som bör vara 

föremålet för att mäta effekten av utbildning. Det blir som att väga vakuum.      
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14.1 Frågor för framtiden 

 Går det att mäta lärandeförloppet från tiden innan kursdeltagaren påbörjar 

utbildningen fram till dess att eleven är väl etablerad i sin yrkesroll? 

 

 Åt vilket håll behöver utbildningarna skruvas och var finns den styrande 

referensen? 

 

 Hur kommer det sig att funderingar ofta landar på den plats där varför saknas 

mest? Beror det på vår inneboende strävan att förstå, kunskapstörst? 

 

 Vad krävs för att se helheten? Ibland används bilden med stenhuggarna. Den ene 

bygger en katedral medan den andre hugger sten. Till vilken nivå behöver den 

som ska sätta sig in helheten borra i detaljer? 

 

 Hur förmedlas kärnkraftens självförtroende i vad som sägs och görs? Hur kan 

detta visas för samhället på ett trovärdigt sätt? 

 

 Befinner sig branschen på det sluttande planet och med följden att praxis gröps 

ur?
146

  

 

 På vilket sätt påverkar formaliseringen yrkeskunnandet?
147

  

 

 Hur står det till med kärnkraftsbranschen och hur förhåller det sig med dess 

kompetens och yrkeskunnande?  

 

 Vad kan göras för att utmana ”mästaren” och föra utvecklingen framåt? 

 

 Hur används den egna intuitionen? Finns det tillfällen där den användas? Får 

den överhuvudtaget användas när säkerhetsrelaterade beslut tas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 

Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande, 2009: : Utövandet i en 
praxis innehåller ett moment av vad vi kan kalla färdighetskunskap; denna innehåller erfarenheter som 
är ett resultat av att vi har varit verksamma i en praxis. s. 117. 
147

 Berglund, Johan, Formalisering och yrkeskunnande: en explorativ studie om säkerhetskulturen inom 

kärnkraftsindustrin, 2011: Formalisering och yrkeskunnande står inte i något direkt motsatsförhållande, 
men formaliseringen kan drivas för långt och därmed inverka på förutsättningarna att utveckla och 
uppehålla kvalificerat yrkeskunnande. s. 209. 
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