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Abstract 
Materialet för uppsatsen är berättelser i essäform, som grundar sig på erfarenheter och 

iakttagelser från författarens yrkes-och livserfarenheter. Uppsatsens röda tråd är 

utforskandet av vårdens praktiska kunskap dess underordnade roll inom 

kunskapsvetenskap och dess förhållande till teoretisk kunskap. Det är fyra berättelser 

som är bärande i uppsatsen. Samtliga berättelser är bearbetade i dialogseminarium inom 

yrkeskunnande och teknik för fördjupad och utvecklad frågeställning.  

 

Hur kan berättelser och analogier förmedla och synliggöra vårdens praktiska kunnande 

och dess betydelese för vårdens kvalitet? Kanske kan berättelsen som metod även stärka 

den praktiska kunskapens särart och ge den den uppmärksamhet och position som den 

förtjänar? 

 

Den praktiska kunskapen tillhör görandet och det är där som det oåterkalleliga händer, 

men teoretisk kunskap är högre värderat inom vetenskap. Inom vården är teori och 

praktik beroende av varandra, men den praktiska kunskapen kräver en annan metod att 

synliggöra och erövra. 

 

Hur utvecklas empati inom vården? Vad är det att vara professionell men ändå 

personlig? Hur lyckas vårdpersonal att kombinera spontanietet och ändå hålla sig till 

den förutsatta planen? Hur kan omvårdnadskonsten leva vidare trots att allt mer ska 

mätas och planeras utifrån matematiskt språk? Hur kan vi handleda och skapa en praxis 

på arbetsplatsen på ett sätt så att novisen får mod och hjälp att utveckla sitt praktiska 

jag?  

Genom berättande, både i form av eget skrivande och genom skönlitteratur, teater och 

film ges möjlighet att synliggöra yrkeskunnande Berättelsen i sig själv men även som 

analogi, erbjuder tillfälle till reflektion som är förutsättning både till empatisk mognad 

och till utveckling av yrekskunnandet. Det ger även en gestalting av yrkeskunnande och 

tyst kunskap som inte återges i traditionell kurslitteratur. I denna uppsats finns något av 

det gestaltat. 

Denna uppsats är ett resultat av studier vid masterprogrammet yrkeskunnande och 

teknik vid Linnéuniversitetet HT 2013-Vt 2015. 

 
Nyckelord 
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1 Inledning: Den sista biten är den svåraste eller den sista 
läkningen 
 

När jag arbetade på distriktssköterskemottagning ägnades stor del av tiden till 

behandling av svårläkta sår. Det är både en tids- och tålamodskrävande behandling där 

patientens medverkan är en viktig faktor. Patientens levnadsvanor påverkar i hög grad 

läkningsprocessen. Under, ibland tidskrävande, omläggningar utspelas ofta långa 

samtal. Man lär helt enkelt känna varandra.  

 

Ett sår och dess läkningsprocess följer givna faser, eller kanske bättre att kalla det 

förlopp. Kroppen är den viktigaste arbetaren i läkningen. Utgångspunkten för sårvården 

är att skapa så ultimata förutsättningar så att huden kan läkas.  

 

Det var bara lite kvar innan såret var helt läkt på kvinnan som jag nu har i tankarna. Vi 

småpratade som vanligt och hon undrade varför det sista lilla hålet i huden inte läkte 

ihop utan läkningen hade liksom stannat av, trots att allt såg fint ut? Jag berättade för 

henne att pappa brukade säga till mig att trots att du utan problem reser kors och tvärs i 

världen ber du mig ofta om skjuts sista vägen hem. Det verkar som den sista biten på 

resan vill du gärna ha min hjälp. Och jag sa till kvinnan att samma fenomen gäller 

sårläkning, när det ser ut att vara endast en obetydlig litet hål kvar, stannar det ofta upp 

och man får anstränga sig lite till, man är inte framme förrän alla hudcellerna är på plats 

och huden hel som det skyddande organ som den skall vara. Vi får hjälpa kroppen lite 

till, hela vägen. Kvinnan var en varmt troende person, aktiv i frikyrkan med en stor 

känsla för metaforer. Hon grep självklart tillfället och inledde samtalet över till sista 

resan i livet och den hjälp människan så väl behöver då. 

 

Metaforen med sårläkning får illustrera arbetet med att avsluta en utbildning inom 

yrkekunnande och teknik med en masteruppsats kanske inte bara avsluta utan även ge 

uppslag till en fortsättning, även om att avsluta en uppsats är något mindre dramatisk än 

livets avslut, så kräver det uthållighet och kanske lite hjälp på vägen och då av 

handledare och kurskamrater.  
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Innehållet i uppsatsen är ett resultat av mitt yrkesliv först som sjuksköterska därefter 

distriktssköterska och nu som utbildnings- och utvecklingsledare och därtill vill jag 

lägga ett visst samhällsintresse. Tidsmässigt sträcker sig detta över 30 år.  

Utgångspunkten för samtliga texter har varit de delkurser som givits inom programmet 

Yrkeskunnande och teknik. Alla texter har efterhand belysts och behandlats i 

dialogseminarium. 

 

Kärnan och utgångspunkt för samtliga texter är min yrkeserfarenhet, livserfarenhet och 

mitt yrkeskunnande.  Genom fria associationer utifrån de impulstexter som delkurserna 

bygger på har essäer vuxit fram.  

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Yrkeskunnande och teknik 
 

Första gången jag fick kontakt med ämnet yrkeskunnande och teknik var vid en publik 

föreläsning av Bo Göransson på Linnéuniversitetet. Då arbetade jag med YH-utbildning 

för undersköterskor. Föreläsningen väckte min nyfikenhet, det var som att ämnet för 

mig fyllde ett tomrum vad gäller kunskapsteori inom, i detta fall vård och omsorg. 

Föreläsningen gav många ord och begrepp kring vårdandets tysta kunskaper och hur 

erfarenhet och omdöme kan lyftas fram och traderas. Yrkeskunnande som växer fram i 

ett yrkes praktiska vardag är svårt att värdera, samt har traditionellt lägre status än 

teoretiskt kunnande. Den teoretiska kunskapen är en god början för yrkeskunnande 

inom vård och omsorg, men att utvecklas inom yrket kräver praktisk övning och 

förmåga till reflektion.  

Att lära sig vårda tar ett helt liv. Vi måste göra framsteg i det varje år. Det 

tar fem år, inte av ord utan av övning att bli sjuksköterska. 1  

 

3 Frågeställning 
 

Kan berättelser och analogier förmedla och synliggöra vårdens praktiska kunnande och 

dess betydelese för vårdens kvalitet? Kanske kan berättelsen som metod även stärka den 

                                                
1	   Det	   korta	   citatat	   från	   Florence	   Nightingales	   föreläsning	   är	   hämtat	   från	   hennes	   bok.	   Notes	   on	  
Nursing:	  What	  it	  is,	  and	  what	  is	  not.	  Utgiven	  1859.	  
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praktiska kunskapens särart och ge den den uppmärksamhet och position som den 

förtjänar.   

 

I mötet mellan min yrkeserfarenhet och ämnet yrkeskunnande och teknologi har denna 

uppsats vuxit fram. För att bedriva och utöva en säker och kompetent vård är betydelsen 

av gedigen teoretisk kunskap stor. Det som är svårare att förmedla och lyfta fram är den 

erfarenhetsbaserade kunskapen, förtrogenhetskunskapen. Dialogseminariet som metod 

ger i sin form möjlighet att lyfta fram och synliggöra delar inom yrkeskunnandet och 

dess dilemman, vilket som jag ser det, är dialogseminariets viktigaste funktion. 

Utgångspunkt för denna uppsats är fyra personliga berättelser genom vilka jag utforskar  

hur berättelser och analogier kan förmedla yrkeskunnande inom vårdyrket som är svår 

att förmedla i traditionell undervisning.  

 

4 Teori och metod 
 
4.1 Praktisk kunskap handlar om att våga handla 
 

Kännetecknande för praktisk kunskap är görandet, det är en kunskap som träder fram i 

stunden och det är oåtekalleligt. Det är en moralisk kunskap där det etiska tänkandet 

omsätts till moralisk kunskap. Bergendal beskriver det som ansvarig handling2, ett 

uttryck som jag tänker ger den praktiska kunskapen en hög dignitet. Den är inte så 

precis, du behöver besluta där och då hur du ska göra och därefter är det i princip 

oåterkalleligt. Dess särart, att vara irreversibel, kan hämma yrkesutövandet, det kräver 

mod att tillämpa praktisk kunskap.  

Henrik Åsberg har använt ett Shakespeardrama, Stormen, som analogi för de olika 

karaktärerna, praktisk och teoretisk kunskap, Den bildade vilden, där deras förhållande 

och beroende av varandra gestaltas av Caliban och Prospero. Inom yrkeskunnande och 

teknologi har karaktären vilden Caliban symboliserat den praktiska kunskapen och den 

                                                

	  
	  
2	  Bergendal,	  2003	  
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lärde Prospero den teoretiska3. Åsberg applicerar dessa två antagonister i sitt 

läkarutövande. För att våga ta beslut och agera måste läkaren, med utifrån sin teoretiska 

skolning våga ta risker och vara lite ”Caliban” utan att för den skull passera gränsen för 

vad yrkesutövandet tillåter. Det som är intressant är att Prospero som besitter den 

intellektuella kunskapen är i maktordning överordnad, men blir obrukbar utan Calibans 

praktiska kunskaper.  

 

4.2 Yrkeskunnande 
 
Yrkeskunnande är kunskap omsatt till handling. Kunskapsteoretiskt kan yrkeskunnande 

paketeras i tre begrepp:4  

Färdighetskunskap, veta hur. 

Förtrogenhetskunskap, veta hur, genom egen förvärvad erfarenhet, känna sig förtrogen i 

situationen. Förtrogenhetskunskap är den kunskap som innefattar både teoretisk 

kunskap, erfarenhet från görandet där de egna erfarenheterna har bildat en grund för de 

handlingar som utförs. Förtrogenhet är något som den enskilde själv har utvecklat 

genom en närhet till görandet.5  Det förutsätter förmågan att dra egna slutsatser och 

även använda sig av dem i handling. 

Påståendekunskap, veta att, en kunskap som kan vara av helt teoretisk karaktär vilket 

skiljer sig från de övriga två nämnda.  

 

4.2.1 Hur växer yrkeskunnandet fram? 
 

Den teoretiska kunskapen förkroppsligas i yrkesutövandet.6 För att utvecklas i ditt 

praktiska kunnande ska intellektet ha kontakt med känslan, känsla och intellekt påverkar 

varandra, utvecklar varandra.  Saknas denna koppling är förutsättning för att utvecklas i 
                                                

3 Åsberg, 2008 s 41.	  

4	  Bergendal,	  2010.	  Johannessen,	  1999.	  
5	  Bergendal,	  2003	  s.109.	  

6	  Diderots	  tankar	  om	  rytmen	  i	  arbetet	  och	  de	  kroppsliga	  uttrycken	  som	  kunskap	  och	  erfarenhet	  ger	  
har	  jag	  hämtat	  ur	  Göranzons	  bok;	  Det	  praktiska	  intellektet.	  
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yrkeskunnande mycket mer begränsat. Här utgör reflektion en central komponent för 

den praktiska kompetensen. Reflektion är i sig också en färdighet som kan utvecklas 

och tränas, men det är inte givet för alla. Jag beskriver längre fram i texterna hur 

samtalskonsten är ett exempel på det. Genom samtal, dialog och reflektion utvecklas 

samtalskonsten och var och en finner förhoppningsvis sin unika rytm och färdighet som 

visar sig både verbalt, kroppsligt och känslomässigt. 

 

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

plötsligt och oförklarligt, plötsligt går man i luften, plötsligt fungerar allt. 

Plötsligt är den där - närvaron, koncentrationen, det enda jag vet är att 

det inte går utan koncentration. Och att det som blir kvar av all 

ansträngning, all prestationsskräck, all tyngd, måste se lätt ut. Enkelt. 

Självklart.7 

 

Den erfarenhetsgrundade kunskapen är ett resultat av både erfarenhet och reflektion8. 

Utan reflektion stagnerar yrkeskunnandet. Genom det egna skrivandet utvecklas och 

formuleras den reflektiva förmågan och på så sätt ges yrkeskunnandet en skjuts framåt.  

Men det är individuellt i vilken mån och hur mångfacetterad reflektionen är. Diderot 

beskriver vidare 

 ..att förmågan att iaktta och behärska de egna känslosvallen, att ge 

adekvata gester och rytmiska uttryck ett resultat av reflektion..9 

en förmåga som rimligtvis varierar från person till person. 

 

4.2.2 Praxis 
 
Wittgenstein formulerar praxis som något som visar hur vi i görandet/handling tolkar 

regler och begrepp. En praxis kan inte förmedlas direkt utan förs vidare med förebilder 

och konkreta exempel. Det går även att förmedla med hjälp av analogier. Det egna 

                                                

7	  Citat	  från	  Bodil	  Malstens	  text;	  Kan	  man	  säga	  det	  behöver	  man	  inte	  måla	  det.	  Tillberg	  Peter(red).	  
S.58	  Dialoger.	  
8	  Hammarén,	  2005	  
9	  Göranzon,	  1990	  s.	  95.	  
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arbetet har här en viktig funktion. 10 Inom vårdutbildning finns det tillgodosett genom 

VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Några branscher har lärlingssystem. Båda sätten 

bygger på att utveckla yrkeskunnandet genom att göra egna erfarenheter i samspel med 

en handledare. 

 

När du deltar i en praxis får du dessutom ta del av andras erfarenheter. Det innebär att 

om en verksamhet har hög personalomsättning blir kunskapsöverföring och 

yrkeskunnandet lidande. Likaså äventyras kvalitén av den verksamhetsförlagda delen av 

en utbildning om en studerande kommer till en arbetsplats där personalgruppen ständigt 

byts ut. 

 

4.3 Den mänskliga faktorn, hot eller tillgång? 
 
Uttrycket den mänskliga faktorn har kommit att symbolisera något som gått fel, misstag 

och misslyckanden. Det är framförallt inom säkerhetssammanhang som uttrycket 

används.  

 

Verksamheter där med höga krav på säkerhet har i allt större utsträckning börjat 

formaliseras som en väg att garantera säkerheten. Johan Berglund skriver om 

kärnkraftsindustrin i sin bok, Den nya taylorismen, där formaliseringen av 

verksamheten beskrivs.11 Kärnkraftsindustri och hälso-och sjukvård delar behovet av 

högt säkerhetstänk då olyckor och brister i säkerhet kan leda till stora personskador.  

 

Inom kärnkraftsindustrin har de ökade kraven på rapportering till myndigheter om 

säkerhetsläget drivit på en formalisering av verksamheten.  

 

I kölvattnet av den ökade formalismen har ett förringande av 

erfarenhetsbaserad kunskap uppkommit, där det moderna projektets 

                                                

10	  Ibid.	  s.	  134.	  	  

11	  Berglund,	  2013	  
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kunskapssyn - att verkligheten är möjlig att förutsätta och planera - har skaffat 

sig ett företräde gentemot den kunskap som förvärvats i arbetets praktik. 12 

 

Berglund utvecklar tankegången vidare hur formaliseringen får erfarenhetskunskapen 

att te sig som lägre stående och utvecklandet av densamme blir därmed lidande. 

Formalisering kan ge falsk trygghet samt utarma yrkeskunnandet. I en organisation där 

tilltro till checklistor, fokusering på endimensionella mätvärden(pinnstatistik) utgör en 

dominerande syn på kvalitet kan det reflekterande lärandet komma att förminskas. Vid 

tillbud och olyckor reagerar ofta en formaliserad organisation med fler riktlinjer istället 

för att  analysera varför. I en sådan kultur finns risk att personal ses som en riskfaktor 

snarare är en viktig säkerhetsfaktor.  

 

Sjukvården är en organisation och verksamhet med ett högt säkerhets-och 

kvalitetstänkande. En självklarhet då liv och hälsa står på spel och där målet är att bota 

sjukdom och främja hälsa. Patientens bästa ligger i professionernas händer och små 

misstag kan få enormt tragiska konsekvenser för den enskilde.  

 

4.3.1 Sjuksköterskans yrkesfärdigheter 
 

Dreyfus & Dreyfus har utvecklat en modell för förvärvandet av yrkesfärdigheter där 

fem stadier har identifierats och formulerats. Deras modell är framtaget utifrån studier 

av schackspelare och civila piloter.  Patricia Benner har i sin tur applicerat Dreyfus & 

Dreyfus fem stadier på omvårdnadsrelaterade färdigheter. 13 Första stadiet är novisen, 

ett arbetssätt som bygger på regelstyrning och kan ofta utföras stelt och begränsat. En 

novis har sin formella utbildning, vet förhoppningsvis i sak hur arbetet ska genomföras 

och vilka riktlinjer som ska följas.  Novisen saknar erfarenhet av situationer, vilket gör 

det svårt att arbeta självständigt. Därtill överblickar du inte större delar av processer, 

vilket ger en svaghet vad gäller att bedöma och förutse skeenden över tid.  

 

Om vi tar sårvård som exempel. Novisen vet i regel i teorin vilka förband som ska 

användas utifrån sårets karaktär såsom ett rent sår, infekterat sår, trycksår mm. Men att 

bedöma sårläkningen över tid, när läkningsprocessen inte sker som förväntat och 

behöver revidera behandling, är en erfarenhetsbaserad kunskap. Du behöver ha sett och 

                                                
12	  Ibid.	  s.	  103	  
13	  Benner,	  1993	  



  
 

8 

följt många sår för att se när läkning inte sker, likaså vilka förband som ger de optimala 

läkningsförhållanden. Patientens hälso-och livssituation är likaså en viktig komponent. 

Vad klarar patienten att sköta själv? Hur kan du ge levnadsråd för att påverkar läkning 

åt rätt håll, kost, motion och vila. Du behöver ha erfarenhet för att bedöma när infektion 

tillstött. Det går att se på färg, lukt och hudens status samt i vilket skick patienten är. 

Likaså för att bedöma hur lång tid som är rimlig för läkning, hur ofta förband ska bytas, 

vilka förband som patienten inte tål mm.  

 

Just situationsbaserad yrkeserfarenhet är den centrala delen utifrån var en person 

befinner sig i kunskapstrappan.  Det är genom klinisk erfarenhet som 

omvårdnadskunskapen utvecklas och ger grund till klättring uppåt i kompetens 

pyramiden.  

 

Nästa stadium i yrkesfärdigheten är avancerad nybörjare. Då kan t.ex. en 

sjuksköterska urskilja aspekter, men saknar fortfarande förmågan att uppfatta hela 

situationer. Arbetet och omvårdnaden sköts regelmässigt och i den ordning som är 

angiven.  

 

Tredje stadiet, kompetent. Det stadiet när sjuksköterskan börjar se sina handlingar och 

kunna placera in dem i ett längre och större sammanhang.  

 

Fjärde stadiet, skicklig. Då tolkar sjuksköterskan situationen som helheter, inte som 

enskilda aspekter.  

Det femte stadiet, experten. Experten arbetar mot en bakgrund av grundlig förståelse av 

helhetssituationen. Förlitar sig allt mindre på regler och riktlinjer .14  

 

I en reflekterande och lärande arbetspraxis är möjligheten att avancera uppåt i de stadier 

som Dreyfus teori beskriver. Likaså en klinisk verklighet där mer erfarna sjuksköteskor 

kan handleda och vara förebilder för mindre kompetenta kollegor. 

 

Benner beskriver hur sjusköterskors kunskapsnivå påverkar kvalitets-och säkerhets 

nivån i omvårdnaden. Det förutsätter att hen är expert i sitt yrkeskunnande, det femte 

stadiet i Dreyfustrappan. I den kunskapsnivån kan hen använda sig av sin erfarenhet och 

                                                
14	  Ibid	  
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applicera den på rådande situation. Många gånger ger detta yrkeskunnande förmågan att 

förebygga och upptäcka fel. Det kan innebära att ordinationer och behandlingar får 

korrigeras, eller helt enkelt ändras. Expertens kompetens är extra viktig för att undvika 

fel och förebygga skador. Experten har förmågan att förutse och överblicka hela 

processer. Att förutse förloppen och agera utifrån det. Experten har kunnandet och 

modet att bryta mot regler när det kan gynna patienten. Läkaren ordinerar och 

sjuksköterskan verkställer, men sjuksköterskan måste bedöma om ordination och 

behandlingsplan är gynnsam i rådande situation, annars måste det ifrågasättas. En 

sjukvård som helt strikt följer regler och ordinationer kan bli farlig, det personliga 

omdömet och yrkeserfarenheten är således en stor säkerhetsfaktor och ett exempel på att 

den mänskliga faktorn är en tillgång, inte en risk.   

 

4.4 Metod 
 

Ämnets metod, dialogseminarium gav också verktyg att formulera och därmed 

möjlighet att lyfta fram den tysta kunskapen i en profession eller i en arbetsgrupp. Då 

tänkte jag specifikt på vårdyrket och dess tysta kunskap. Under studierna i 

yrkeskunnande och teknik har jag blivit allt mer medveten om att dilemmat med att 

formulera och tradera tyst kunskap finns inom de flesta professioner. Den tysta 

kunskapens låga status och position i kunskapssammanhang är av generell karaktär. Jag 

beskriver det längre fram i texten, ”Nursing is an art”. För att lyfta fram omvårdnaden 

som ett specifikt kunnande är språket och terminologin betydelsefullt. Den 

naturvetenskapliga kulturen har ett förhållandevis precist språk, med matematiken som 

grund. Det representerar ett binärt språk som bygger på ettor och nollor, det som är 

grunden för datorns logik, en logik som kan uppfattas som kraftfull och precis. Men 

vårdandet är en konst. Komplexiteten och ett omdömesgillt hanterande av dilemman är 

något som inte alltid låter sig beskrivas i ettor och nollor, och då krävs ett annat språk 

och andra angreppssätt vad gäller gestaltning och kommunikation. Där utgör analogier i 

form av litteratur, film och teater ett betydelsefullt språk. Ett språk som kan användas 

mer aktivt för att gestalta yrkeskunnande. Längre fram i texten finns mina försök till 

det. Genom att använda konst, litteratur och teater som metafor15 skapas möjligheten att 

                                                
15	  ”Metaforisk	  överföring	  innebär	  att	  vi	  använder	  oss	  av	  en	  semantisk	  struktur	  som	  hör	  till	  en	  viss,	  
specifik	  erfarenhetsdomän	  för	  att	  uttrycka	  en	  betydelse	  som	  hör	  hemma	  i	  en	  annan	  
erfarenhetsdomän”	  Friberg	  Nils.	  Det	  ovägbaras	  tyngd.	  Dialoger	  2012.	  S.63	  
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lyfta fram både det subtila och det som är svårt att uttrycka verbalt. Metaforen som 

uttrycksform öppnar också upp för nya tankeimpulser.16  

 

4.4.1 Det egna skrivandet 
 
Vid läsandet av impulstexter lockas det egna kunnandet fram och genom pennan 

formuleras och växer min egen yrkeserfarenhet fram i texten. Impulstexten frigör 

tänkandet och fantasin aktiveras. Det blir en individuell process som är fristående från 

gängse åsikter. I skrivandet växer ett ställningstagande fram som grundar sig på 

erfarenheter från yrkeslivet. Den personligt skrivna texten läses upp i ett 

dialogseminarium. Det är en seminarieform som är en central metod inom 

yrkeskunnande och teknik. Under läsningen antecknar deltagarna ner reflektioner som 

sedan delges i gruppen kollektivt och framförallt till den som skrivit texten. Kritik är 

inte tillåtet, det ska råda en tillåtande atmosfär. Under denna kollektiva dialog kan 

bidrag tillföras med kreativa inspel vilket ger möjlighet till nya tankegångar och idéer 

som kanske kan fördjupas. Deltagarnas yrkeserfarenheter är här betydelsefulla. 

Ytterligare analogier kan växa fram, inga tankespår ska tystas ner.  Kritik riskerar att 

döda kreativiteten. Under dialogseminariet spelar seminarieledaren en viktig roll, tider 

och yttre ramar ska hållas, varje deltagare ska få sin tid och uppmärksamhet och 

idéprotokoll ska skrivas. Alla i rummet ska bidra men även bli lyssnade på. 17 

 

4.4.2 Essä som metod 
 

Kärnan i essäskrivande är självreflektion18. Mellberg skriver att minnet är essäistens 

främsta fakultet, hans arbetsredskap19. Mina texter har kommit till utifrån impulser 

under läsandet av kurslitteraturen. Det engelska ordet essay innebär att överväga att 

prova hållbarheten av iakttagelsen 20. Genom texterna sätter jag ord på situationer från 

yrkeslivet som jag upplevt och fortfarande minns, ett urval som rimligtvis innebär att 

händelserna har för mig viss tyngd och betydelse. Genom skrivandet provar jag mina 

minnen mer publikt och sammankopplar och relaterar det till dels skönlitteratur, för att 

förstärka gestaltningen men jag provar även mot litteratur inom ämnet yrkeskunnande 

                                                
16	  Ibid.	  	  
17	  Ratkic,	  2006	  
18	  Melberg,	  2013	  s11.	  
19	  Ibid	  s.463	  
20	  Bergendal,	  2003	  s.45.	  
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och teknik. Min ambition och förhoppning är att på så sätt och genom akademisk 

förankring göra mina berättelser mer allmängiltiga 

 

Det finns ingen kronologi vad gäller de erfarenheter som mitt uppsatsskrivande bygger 

på. Den röda tråden är mina erfarenheter. Händelser och erfarenheter har jag formulerat 

till berättelser och därtill vävt in analogier. Exemplets och berättandets kraft har 

överväldigat mig. Det är en befrielse att få möjlighet att använda berättelse, reflektion 

och erfarenheter som metod. Det finns ingen ambition att vara vetenskaplig i traditionell 

bemärkelse, där objektivitet och kontrollgrupper är viktiga. Det vetenskapliga i det 

essäistiska skrivandet har en annan karaktär. I skrivandet finns viss distansering. 

Författaren tar ett steg tillbaka, till viss del observatör av sina reflektioner och 

händelser. I mitt skrivande kan det handla om min ålder, många erfarenheter ligger i 

förfluten tid. Det utspelar sig i miljöer som jag inte längre är delaktig i. Människorna 

som det gäller kanske inte lever längre.  En andra karakteristika är oberoende som 

tangerar distansen. Oberoendet ger större frihet i skrivandet. Friheten gör att texterna 

kan bli mer djärva. Budskapet slår inte tillbaks mot mig eller de som ingår i berättelsen 

på ett negativt sätt. Perspektiv, att belysa och beskriva utifrån flera synvinklar, där 

metoden dialogseminarium har en viktig roll. De essäer med en kärna där olika 

erfarenheter ansluter förmodar jag utgör ett starkare och större tyngd och på så sätt mer 

vetenskapligt grundat. Essäerna innehåller därtill rikligt med citat, vilket visar på 

formen att utveckla och bygga vidare på andras tankar och formuleringar.21  

 

Det har kommit att handla om att formulera ett koncentrat av många erfarenheter som 

funnit gestalt i mina texter. Det gör att texterna har en personlig karaktär inte att 

förväxla med det privata, det personliga har en stark koppling till min identitet vilken 

innefattar även mitt yrkeskunnande. Min förhoppning är att texten inte är så personlig så 

att läsaren finner den ointressant, att berättelserna sträcker sig bortom det privata22.  

 

Min ålder påverkar skrivandet till stor del. Jag befinner mig på andra halvan av livet och 

den största delen av mitt arbetsliv har jag bakom mig. Jag upplever att det ger ett visst 

mått av frihet. Behovet av att vara till lags eller framstå som duktig sjuksköterska är 

alltmer nertonat.  

 
                                                
21	  Anders	  Ingvalds	  text	  till	  metodseminarium	  i	  essäskrivande,	  12	  februari	  2015,	  Linnéuniversitetet.	  
22	  Ratkic,	  2006	  
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Essäskrivandet förutsätter viss distans, där åldern spelar viss roll. Distansen sorterar bort 

mycket av mellanrum och både vad gäller tid och innehåll. Det mest betydelsefulla för 

mig är det som finns kvar, må vara av både goda och mindre goda upplevelser. En 

naturlig sortering. Däremot kan mycket av autensiteten gått förlorad eller kanske gör 

koncentratet berättelserna mer träffsäkra, en träffsäkerhet som förhoppningsvis lyfter 

fram det väsentliga.  

 

5 Berättelser 
 
5.1 Går det att undervisa i empati? 
 
”Högsta graden av inlevelse är att berätta en historia om en upplevelse”.  

 

En mening som kom till mig från TV:n en kulen kväll. En mening som bet sig fast som 

en mycket speciell mening. Tänk så många ord och meningar jag hör varje dag, de flesta 

passerar mitt medvetande och minne utan att fastna. Medan andra meningar eller delar 

av meningar biter sig fast direkt eller kommer smygande tillbaks efter ett tag.  

 

I arbetet som lärare för undersköterskor finns många passager och inlärningsmoment. 

Att få de studerande att lära in fakta är förhållandevis lätt. Det finns lite olika 

pedagogiska metoder och de fungerar var och en på sitt sätt. Du föreläser, ger 

läsanvisningar, ger studieuppgifter och genomför kunskapskontroll. Men när du 

kommer till att skapa förutsättning för att utveckla elevens förmåga till att känna 

empati, visa medkänsla och värme i omvårdnadsarbetet och framförallt sätta sin egen 

person i andra rummet krävs som jag ser det, mer kreativa metoder som att läsa och 

utveckla berättandet. 

 

Sara Beischer 23är en författare som debuterade för några år sedan med boken ”Jag ska 

egentligen inte jobba här”. Jag tänkte när boken kom, ännu en till som skriver om 

eländet i äldrevården, mer fyr på klagobrasan, mer kritik mot en stor grupp med 

vardagshjältar som vårdar och sköter och månar om många gamla och sjuka.  

 

Jag läste boken, den går inte att förbise. Den återgav så träffsäkert huvudpersonens väg 

från motsträvig timvikarie som enbart tog jobbet för att tjäna pengar för att kunna göra 
                                                
23Beischer,	  2011	  
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det hon verkligen ville göra (teaterstudier) till en omtänksam, proffsig, reflekterande, 

rolig och empatisk äldrevårdare. Dessutom gör hon det som är så svårt att lära ut, hon 

hittar på aktiviteter eller rättare sagt göra roliga saker tillsammans med sina gamlingar 

och det blir så varmt och personligt och roligt att det är en fröjd att läsa. Hon bryter mot 

både synliga och osynliga regelverk, vilket har visat sig i samtal med omsorgstagare är 

det som ger den största glädjen och ger livgivande minnen för lång tid framöver.  

 

Men det som författaren framförallt gör är att hon beskriver och gestaltar sin lärandes 

resa i omvårdnad och människovård. Hon beskriver utförligt och målande hur hon 

upplever mötet med de gamla kropparna både bildligt och bokstavligt. Alla dofter, 

skavanker och kroppsliga och själsliga tillkortakommanden.  

 

Från början är det nästan bara det som upptar hennes medvetande. Jag minns själv när 

jag började arbeta med människor i vården, kropparna, dofterna, tvätta, övre och nedre 

toalett, raka, kamma, sköta tänder/löständer byta blöjor, sätta katetrar, ge stolpiller, 

hjälpa sängbundna människor med toalettbestyr mm. Det var chockerande och jag 

kunde inte förutse hur jag skulle lära mig att på ett naturligt sätt hantera dessa 

synintryck och dofter. Jag såg och upplevde allt detta och som jag då upplevde som 

frånstötande det blev moment bortkopplat från personen. Det var instrumentellt, det är 

då vårdandet kan bli farligt. Du har inte utvecklat din empati i ditt görande. Det är något 

som måste växa fram, över tid, genom arbetskultur, förebilder och kopplas till din egen 

reflektionsförmåga. Men med tiden kommer förmågan att göra och hantera allt detta på 

ett sätt utan att det överskuggar hela arbetsdagen och att successivt tränas 

yrkeskunnandet upp där fokus läggs på patienten och inte på vårdpersonalens egen 

person. I Sara Beischers roman återger hon sin egen utveckling där hon högst motvilligt 

egentligen börjar känna för och med alla sina gamlingar. Genialiskt skildrat. Vilken 

författardebutant! Det hon beskriver i boken kan jag inte ge de studerande genom 

sedvanlig undervisning. Däremot kan läsandet av Beischers roman och genom hennes 

berättelse visa på hur inlevelse kan växa fram från en nybörjare till en mer erfaren 

människovårdare.  

 

En annan författare som har fångat inlevelsebegreppet i en berättelse är Stina Aronsson. 

Hon beskriver på ett poetsikt vis i en novell ett möte mellan läkare och patient. Här får 

läsaren en beskrivning på hur läkarens känsla och upplevelse för en patient utvecklas till 
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att patienten blir en person inte bara ett personnummet, och ja det är en process som står 

bortom tiden, det bara händer. 

 

Fem minuter hade gått sen hon steg in i rummet, men det kunde lika gärna 

varit fem år. Så olika var läget. Första gången såg han på henne som på 

någon man möter i trappan, andra gången som på någon man har 

sällskap in genom dörren. Det är stor skillnad om man vill tänka efter. 

Han kändes vid henne nu.24 
 

I undervisning av omvårdnadspersonal är personlig reflektion en betydelsefull metod 

för att utveckla medkänsla och förståelse. Du använder ditt eget innersta och fångar upp 

känslor och tankar, fattar tag i dessa tankar och känslor för att vrida och vända på dem. 

Varför kände och reagerade jag och hur kan jag utforska och utveckla 

känslan/reaktionen. Det kan göras skriftligt eller muntligt. Kan alla reflektera och kan 

alla utveckla empati? Det är i mycket varierande grad. En fullfjädrad psykopat kan inte 

känna empati eller känna ånger, det är det som gör personen till psykopat. Dessbättre är 

psykopaterna sällsynta. Kallsinnig, beräknande planerar och genomför han/hon sina 

erövringar, utan minsta lilla tvekan. Men det finns en glidande skala.  När jag gick en 

vårdutbildning hade vi HLR på schemat. Vi övade som man gör på en docka. Vi stod i 

en cirkel runt en docka, något annat hände i rummet, vi vände oss bort. Men en av mina 

klasskamrater satt kvar vid dockan och jag fick se något som jag inte ville se(och något 

som hon inte trodde att någon såg) hon stack två fingrar rakt in i ögongloberna, djupt 

ner. Jag blev helt iskall. Spontant tänkte jag så fruktansvärt sjuuukt gjort. Det kokade 

inombords, vad skulle jag göra. Skulle jag låtsa som ingenting? Tänk när hon blir själv 

med en patient, jag funderade hit och dit. Men jag tog min lärare avsides och berättade 

vad jag fått se. Hon tackade mig och ja på något sätt kopplades personen bort från 

vårdutbildningen.  Genom att iaktta små beteende, uttryck och handlingar får du väldigt 

mycket information. Något i klasskamratens beteende gav mig obehagliga signaler att 

hon kanske saknade vissa spärrar och troligen inte skulle arbeta inom vården, kanske 

inte kunde känna inlevelse, vad vet jag? 

 

Genom att utveckla berättandet och läsa litteratur och samtala utifrån läsarens 

reflektioner kan det vara ett sätt att åtminstone sätta ord på inlevelse och empati. Att i 

                                                
24	  Aronsson,	  1984	  s.152	  
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allt högre grad levandegöra upplevelser, återberätta, reflektera och låta allt sjunka in hos 

var och en. En berättelse som du lyssnar till eller själv skapar sätter sina spår och 

stannar kvar i tankarna och minnet. Allt detta med en lärare närvarande som kan välja ut 

vad som bör lyftas fram och bearbetas ytterligare. Det blir ett sätt att komma åt den egna 

känslan och få möjlighet att utforska och utveckla den. Göranzon skriver i sin bok i 

kapitlet: Litteratur, reflektion och kunskapsteori: 

 

…att utan litterär reflektion kan den i grunden problematiska karaktären 

hos den mänskliga erfarenheten bara utforskas på ett grunt och ytligt 

sätt.25 

 
5.1.1 Refleksion 
 
Kraften och styrkan i en berättelse är något som jag under läsandet och skrivandet blivit 

allt mer inspirerad av och medveten om. Trots det blir det sällan en naturlig del av 

arbetet trots dess styrka och möjligheter. Som lärare eller handledare är du en given 

auktoritet inom kunskapsområdet. Du ska leda dina elever fram på vägen till ökad 

kunskap, möta och hantera. Sätta gränser öppna upp sprida mod och framåtanda. Du gör 

det både genom ditt yrkeskunnande och i din person. Där kan litteratur och berättelser 

visa på en dimension som är svår att finna i andra former. Läsandet tolkas av den som 

läser och blir individuellt och drabbar och erbjuder läsaren utifrån vad läsaren kan ta till, 

utifrån dess referensramar och kapacitet.  

 

5.2 Att spela roll 
 
I denna text vill jag visa på förbindelsen mellan en yrkesroll och konstnärlig utövning. 

Jag väljer att reflektera, och i viss mån analysera, vad som i yrkesrollen som vård och 

omsorgsperson både kan förena men även skilja mellan rollen som skådespelare och 

rollen som vårdpersonal. 

 

I en filmatisering av Liv Ullmans och Ingmar Bergmans relation(Liv och Ingmar) 26och 

deras gemensamma liv, som bygger på Livs berättelse och ger således hennes 

perspektiv på deras relation, beskriver hon bl.a. hur hon är oförmögen att visa ilska 

gentemot Ingmar. Deras relation utvecklas över tid till en stormig kärleksrelation och 
                                                
25	  Göranzon,	  1993	  s.113	  
26 Dheeraj Akolkar. Liv och Ingmar. Dokumentärfilm. 2012 
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man kan ana att den ibland går över styr.  Ingmars svartsjuka växer successivt fram och 

förpestar tillvaron för de båda.   

 

När hon ska spela olika roller i film och teater och hon förväntas visa ilska och 

aggressivitet använder hon sig av all den ilska, som hon är oförmögen i riktiga livet att 

visa Ingemar, i skådespelarrollen.  Deras privata liv vävs i skådespeleriet samman och 

ger Liv kraft att spela ut. Liv berättar i filmen: 

 

Jag har mycket ilska i mig som jag inte släpper ut men lyckligtvis kan jag 

verkligen få utlopp för den i mitt yrke. Och rollfiguren jag spelar i de 

filmer Ingmar regisserar är väldigt arg. Hon är rasande, jag kunde släppa 

ut all ilska i filmerna. När någon gör henne illa, slår hon tillbaka. Hon är 

rasande. 

Jag kunde släppa fram allt jag bar på i mina filmer. Även den oerhörda 

ilska jag kunde känna. 

 

Ingmar verkar i arbetet som regissör även han finna drivkraft och riktning ur 

känslolivet. Liv beskriver i filmen en filmscen, som Liv skådespelar i, med ett hus som 

brinner ner. Hon ska i rollen närma sig huset och Ingmar instruerar att hon ska gå allt 

närmare, alldeles för nära. 

 

…och han måste ha varit arg för han sa åt mig att gå närmare. 

”Liv, jag sa åt dig att gå närmare!” Och jag gick närmare. Jag kunde 

nästan ha gått in i elden, för man gör som regissören säger, speciellt då 

det är Ingmar Bergman. Men efteråt insåg jag att vreden i hans röst inte 

hade med regi att göra. Vreden var Ingmars, riktad mot mig. 

 

I en text som jag skrivit på temat ”Rollen som vårdpersonal” hänvisar jag till Diderot 

och hans text ”Skådespelaren och hans roll”27 och det påståendet att känslighet är en 

belastning i skådespelarens profession. Diderot menar att den skådespelare som genom 

sin impulsivitet och känslosamhet går in i sin roll är mindre att föredra gentemot den 

skådespelare som på ett mer kontrollerat och analyserat sätt tar sig an sin roll. Jag tänker 

mig ett den spontana skådespelaren kan vara gränslös och självupptagen på ett tveksamt 

                                                
27Diderot, 1963 
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sätt. Gränslöshet kan helt säkert leda till ett oprofessionellt agerande, men samtidigt 

tänker jag att för vårdpersonal ger känslighet en viktig underton i rollen som vårdare 

och i mötet med patienten. Det ger mötet och omvårdnaden en äkthet i sitt uttryck som 

stärker upp och ger en extra dimension. Liv Ullman går ännu längre. Hon lever ut 

känslor i sitt skådespeleri som hon inte förmår privat och jag tolkar hennes berättelse 

som att det blir en viktig ventil för henne personligen.  Hon beskriver vidare att Ingmar 

gör likaledes. I regin av Liv upplever hon i vissa sekvenser hur hans vrede mot henne 

driver regin till sin spets, till randen av katastrof.  

 

Det ger mig en förståelse för Diderots syn på skådespeleriets komplexitet. Det kan leda 

till en svår balansgång när du spelar ut dina personliga och privata känslor och det kan 

till och med sluta i en katastrof, att skådespelaren bokstavligen går rakt in i elden.  

 

Likaså i rollen som vårpersonal. Där förväntas du agera yrkeskunnigt. Att utöva 

yrkeskunnande innebär att du kan behärska och agera i en komplex verklighet och 

situation samt hantera oförutsatta händelser.  Yrkeskunnande är att omsätta kunskap i 

handling och det utvecklas genom utövning av yrket. Kärnan i yrkeskunskap handlar 

om hur omdömet utvecklas. När du uppnått en viss nivå, passerat novis och  

nybörjarstadierna, kan du hantera svårbedömda situationer och agera framgångsrikt 

under osäkra omständigheter28.  

 

Det är en roll att spela som kräver färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och 

påståendekunskap. Därtill menar jag att den rollen förstärks med en underklang av 

känslighet. En känslighet som utvecklas både från yrkeslivet och från den egna 

livserfarenheten.  Denna känslighet skapar en viktig underton i vårdrelationen och kan 

utgöra en viktig och läkande faktor för kraften i vårdandet. 

 

Om du i vårdarrollen agerar utifrån en högre nivå än ditt yrkeskunnande har utvecklats 

finns riska att du går in i elden, som Liv nästan gjorde. Att hantera sitt agerande i 

yrkesrollen är viktigt för att undvika misstag. Flyg inte högre än vingarna bär. Annars 

kan du äventyra patientens förtroende och säkerhet.  

 

                                                
28	  Tillberg	  Victor,	  	  2010	  
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Liv träffade Ingmar när hon var 25 år gammal. Hennes skådespelarerfarenhet var 

begränsad. Det kan vara en förklaring till hennes agerande, hon var i början av sin 

karriär och yrkesbana. Hennes relativa ungdom i förhållande till Ingmar(46år) kan även 

vara en anledning till att Ingmar lyckade få ett så stort inflytande på Liv som han fick. 

Hans var redan då etablerad regissör och filmare.  

 

När Liv i filmen ska beskriva sin livsresa med Ingmar väljer hon att använda sig av 

Nora ur Ibsens ”Ett dockhem”, Liv säger: 

 

Nora är en liten flicka som smäller igen dörren efter sig. En liten flicka 

som håller på att bli vuxen. 

På scenen blir teatern verklighet för mig. På samma sätt som min 

verklighet är teater. Båda delarna ingår i helheten. 

 

5.2.1 Paradoxer 
 

Sven Åberg skriver i sin bok Spelrum om musikens paradoxer29. Han skriver om 

balansen mellan planering och spontanitet i ett musikalisk framförande. Han menar att 

om allt är till fullo planerat beträffande framförandet så upphävs musikerns funktion. 

Det kan ersättas med ett datorprogram som framför ett stycke.  Det konstnärliga som 

musikern ska tillföra är det som skapas i ögonblicket. Under själva framförandet, när 

alla förberedelser är passerade, och stunden att möta publik har kommit. Det är där och 

då som kunskap, erfarenhet och konstnärlighet möts och skapas, ett ögonblick som 

aldrig återupprepas till fullo. Att musikern rör sig mellan å ena sidan det i förväg 

planerade och å andra sidan det spontana, vilket är två ytterligheter att spela med och 

röra sig mellan. I improvisationen rör sig musikern mellan dessa två poler vilket blir till 

en tolkning och konstnärligt utförande av ett musikstycke.  

 

En annan paradox som Åberg skriver om är förhållandet mellan distans och känsla30. De 

impulser som musikern fångar upp i sitt framförande ska kunna behärskas och ses med 

tillräcklig distans. Genom att stanna upp och hantera impulsen kan spännande resultat 

uppstå. Det kan leda till intressanta och spännande effekter och resultat. Det blir en 

konstnärlig och yrkesprofessionell effekt.  
                                                
29 Åberg, 2008. 
30 Ibid. 
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Förhållandet mellan distans och känsla kan appliceras på ett samtal/dialog mellan vård 

personal och en patient.  

 

Jag bor nära ett äldreboende. På min promenad mötte jag (tyvärr ovanlig syn) ett par 

som var ute och gick. Det var en äldre kvinna som bor på äldreboendet och en personal.  

Den äldre kvinnan fäste blicken på min hund och stannad, böjde sig ner och började 

prata med hunden.  Jag stannade upp och inväntade den gamla kvinnans reaktion. Hon 

trodde först det var en katt, då bröts samtalet mellan mig och den gamla kvinnan av den 

medföljande personalen som började fylla i och förklara för mig att det finns en katt på 

äldreboendet som hon nog associerade till. Och jag svarade diplomatiskt att, jo hunden 

har den rätta storleken för en katt. Jag försökte igen att prata med den äldre kvinnan och 

invänta hennes svar men det var lönlöst. Den medföljande personalen fyllde raskt i vad 

hon tyckte passade att säga. Jag såg den äldre damen formade munnen till att svara 

samtidigt som hon letade i sitt medvetna efter nästa ord och mening. Men det uppstod 

aldrig det minsta lilla andrum tillräckligt stort för att en långsamt tänkande och kanske 

något förvirrad människa skulle ha den förmågan att kunna föra ett samtal.  

 

Bemötande, samtal och dialog utgör en central roll i vårdandet som profession. Det är 

väl känt att de flesta anmälningar av brister i vården handlar om bemötandeproblematik 

och brister i kommunikation.  Samtal, kommunikation och dialog är en konstform i sig. 

Paradoxen som Åberg beskriver mellan planering -spontanitet samt distans – känsla, är 

även applicerbara på yrkeskunnandet inom samtalskonsten.  

 

Händelsen och mötet med den gamla kvinnan var i detta fall slumpartad. Det fanns 

ingen i förväg planerat syfte med vårt samtal, men jag blev vittne till kommunikationen 

mellan kvinnan och vårdpersonalen. En alldaglig dialog som i mina ögon gick överstyr. 

Möjligheten för kvinnan att minnas, berätta och lyssna krympte bort. Det kan tyckas 

pessimistiskt att belysa samtalets konst med ett misslyckat samtal. Men mötet blev en 

ögonöppnare för mig. Delvis för jag promenerade och tänkte på närhet och distans, 

andrum och vår olika roller. Samtalar gör vi ständigt men den kommunikation som sker 

inom vårdyrket har ett specifikt syfte. Syftet kan vara att informera, trösta, lugna, 

behandla eller lyssna. Samtalsmetodik är en del i vårdutbildningen och samtalskonten 

tillämpas och utvecklas underhand både under utbildningens praktik under handledning 



  
 

20 

och därefter i yrkesutövandet.  I samtalskonsten finner jag samma paradox som Åberg 

beskriver. Inom samtalets ram rör sig dialogen mellan en förväg upplagd planerad 

agenda och det spontana och där ögonblicket får styra, ”paradoxens spänning får sitt 

utlopp” 31. Samtalsledaren(musikern) samspelar med patienten(publiken) och hur 

samtalet utvecklar sig och vilken kvalitet som det resulterar i är i stor del beroende av 

samtalsledarens yrkeskunnande, känslighet och hur samtalsledaren klarar av att navigera 

mellan det planerade och spontana. Därtill är även patientens karaktär en faktor som 

påverkar resultatet.  

 

Distans och känsla, som Åberg även beskriver som en intressant paradox, där han också 

hänvisar till Diderot och hans syn på skådespelarens roll. Diderot menar att 

skådespelaren ska spela hantera och spela sin roll med ”distanserad konstfullhet”32 .  De 

impulser som skådespelaren upplever bör genom reflektion bearbetas, bedömas och på 

ett konstfullt sätt hanteras och göras och anpassas till något som passar just den stunden 

och ögonblicket. I samtalskonsten kan jag uppleva samma paradox.  Det är ett 

yrkeskunnande att hantera paradoxen distans och känsla.  

 

Det är allt vanligare med manualer som stöd för samtal inom vården. Inom 

telefonrådgivning växer kravet på sjuksköterskor att använda sig av datoriserat 

beslutsstöd. Yrkesrollen kan bli lätt uppluckrad vid arbetet med beslutsstöd. Är det 

sjuksköterskan som uttalar sig eller är det beslutsstödet. De tär alltid sjuksköterskan som 

profession som bär ansvaret för de råd som ges, men det är systemet som vägleder. I det 

samspelet är det lätt att tappa sin roll. Du vill ge ett råd som systemet inte vill, vilket ska 

styra? Självklart sjuksköterskan men en tvekan kan lätt uppstå och då kanske 

datorstödet vinner, till nackdel för professionen. Sjuksköterskan har skyldighet att 

dokumentera bakgrund, situation och åtgärd. Det datoriserade beslutsstödet kan leda till 

att sjuksköterskan avstår från dokumentation när åtgärden inte överrensstämmer med 

beslutsstödets förslag till åtgärd. Det uppstår en osäkerhet som gör sjuksköterskan 

osäker. Det finns en viss risk att den konstfulla, intuitiva och erfarenhetsbaserade 

kunskapen och aspeket i samtalet blir lidande. Beslutsstödet kan vara ett stöd för en 

novis i yrket, men hämmande och kanske till och med förminskande för samtalskonsten 

och även för yrkesutövandet när det är en mer erfaren person som är samtalsledare. I 

                                                
31 Åberg, 2008 s.82. 
32 Ibid s. 86. 
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spänningen och rörelsen mellan distans och känsla kan det oväntade uppstå. Ett samtal 

kan nå ett högre värde än det som är angivet i en förutbestämd manual. En förutsättning 

är att samtalsledaren bär med sig ett yrkeskunnande, vilket inte var fallet hos personalen 

som promenerade med den gamla kvinnan.  

 

5.3 Nursing is an art, matematik som bro mellan kulturer 33 
 

Bodil: Hej Florence! 

Florence: Hej, och välkommen in. 

B: Jag samlar inspiration till en högskoleuppgift och kom att tänka på dig. 

F: Hur så? 

B: Vi läser och diskuterar kring det matematiska kulturarvet och som ett tankespår som 

jag ofta hamnar i är att det matematiska språket är så exakt och lämpar sig så bra vid 

tillfällen till debatt och argumentation. Jag vet att du har stor erfarenhet av det. 

F: Om jag har! I mitt arbeta med att utveckla sjuksköterskeyrket och bygga upp 

Englands hälsovårdspolitik blev matematiken och statistiken både en nödvändig och en 

framgångsrik retorisk väg. 

B: Hur kom du på det? 

F: Ända sedan jag var en liten flicka och pappa undervisade mig hemma, du förstår i 

England under 1800-talet fick inte flickor gå i skolan på samma sätt som pojkar, vilket 

pappa löste med att på egen hand undervisa mig och min syster. Oj nu kom jag in på ett 

sidospår. Ja redan som liten var jag väldigt fascinerad av siffror och beräkningar, vilket 

kom att bli väldigt användbart när jag blev anlitad som drottning Viktorias rådgivare i 

hälsofrågor. 

B: Vilken karriär! Hur lyckades du med att få en sådan position? 

F: Har du hört talas om Krimkriget? 

B: Absolut, jag var till och med och besökte Krim för ett år sedan. Och i Sebastopol 

fanns ett krigsmuseum över kriget. 

F: Ja då vet du att Storbritannien och Frankrike hjälpte det Osmanska riket i kriget mot 

ryssarna. Jag har alltid haft en kallelse till att hjälpa behövande och drabbade 
                                                

33	  Denna	  dialogtext	  där	  jag	  och	  Florence	  Nightingale	  samtalar,	  är	  ambitionen	  att	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  
det	  matematiska	  språket	  kan	  vara	  starkare	  som	  argumentation	  i	  en	  samhällsdebatt.	  
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människor. Men möjligheten att som kvinna utvecklas i ett yrke är ytterst begränsat i 

den tid som jag lever. Men i samband med Krimkriget såg jag min möjlighet, att både 

hjälpa behövande människor och utvecklas som yrkeskvinna. Jag organiserade en trupp 

på 48 personer(kvinnor) som utgjorde en delegation med syfte att organisera och utföra 

vård på plats nere utanför Istanbul. 

B: Det låter som ett självmordsuppdrag med tanke på vad som utspelade sig i 

Krimkriget.  

F: Ja nöden och kaoset var obeskrivlig. Människor och djur hade inget värde. När vi 

kom fram fick vi börja med att bygga upp allt från grunden, lokaler, kosthållning och 

hygien. B: Hade inte militären egen sjukvård? 

F: Den vård som militären stod för går inte att sortera under vård, vi blev väldigt 

motarbetade både ekonomiskt och ideologiskt. Jag fick ordna finansiering själv med de 

kontakter som jag hade på hemmaplan. Omvårdnaden var obefintlig, fältskären 

amputerade med såg och kniv, det fanns ingen kunskap om hygien eller sårvård.  

B: Hur hade du fått kunskap om hygien? 

F: Jag hade sedan tidigare fått en utbildning i Tyska Kaiserswerth, på en diakonianstalt. 

Jag lärde mig en mängd praktiska göromål. Men sanningen att säga så har jag på egen 

hand utvecklat kunskapen om kosten och hygienens betydelse för hälsan, vilket 

militärläkarna starkt ifrågasatte. 

B: Det är alltid lika svårt att komma med nya arbetsmetoder. Och det var säkert inte 

lättare som kvinna. 

F: Det är där matematiken och statistiken kommer in. När jag återvände till England 

efter Krimkriget, hade jag blivit ett namn och en person att räkna (ha, ha) med, jag hade 

en position. Jag ville fortsätta att förbättra förhållanden inom militären. Jag fick genom 

strategiskt lobbyarbete uppdrag att skriva en rapport om hur det skulle gå till. Utifrån 

den empirin jag samlat i Krimkriget kunde jag statistiskt visa på hur förbättrad hygien 

leder till minskad dödlighet. 

B: Om jag förstår dig rätt så omformulerade du din iakttagelse och åsikt till statistiskt 

signifikanta uppgifter? 

F: Exakt så gjorde jag. För ingen hade lyssnat till mig om jag kommit och sagt att jag 

trodde att smuts var livsfarligt. 

B: Supersmart! 

F: Och Bodil, vet du en sak? 

B: Nej vad då? 
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F: Det var jag som uppfann cirkeldiagrammet. Det är faktiskt inte många som vet. 

B: Det är ju enastående, då förstår jag din framgång inom folkhälsan! 34 

 

5.3.1 Konsten vårdar medans siffror talar: Vårdandet som konst  
 

I förordet till utgåvan, Spelregler-om gränsöverskridande,
35 beskrivs vad konstnärligt 

skapande kan vara. Utgångspunkt är ett citat av Oscar Wilde och han menar att 

konstnärligt skapande är att vidga medvetandets ramar. Du använder ”de givna 

omständigheterna”, bearbetar dessa och de får i sin tur utgöra fortsättningen för att 

uttrycka något mer och bredare.  

 

Nursing is an art, är citat från Florence Nightingale, vilket får mig att knyta an till Oscar 

Wilde ́s påstående. Florence a ̈r en pionjär och en frontfigur för sjuksköterskeyrket och 

för dess professionalisering. Att tänka sig vårdandet som konstform är både utmanande 

och begränsande, vilket Florence hade som utgångspunkt i sitt utvecklande av 

omvårdnaden, som utgör grunden i sjuksköterskans yrke. Däremot i rollen som 

rådgivare i ha ̈lsofrågor i Storbritannien blev det konstna ̈rliga perspektivet inte 

tillräckligt starkt i sin argumentation. Sina erfarenheter och iakttagelser bearbetade hon 

in i matematiska och statistiska material för att med större kraft använda det i sin dialog 

och som beslutsunderlag för myndigheter. Med syfte att visa på vikten av god hygien, 

bra kost och ett professionellt omhändertagande av sjuka som viktiga 

folkhälsofrågor.
36

Denna paradox, med metaforen vårdandet som konst, där något som 

skapas utifrån rådande sammanhang och situation vilket i stunden är en stark kraft men 

utgör ett svagt argumentationsunderlag för professionsutveckling och vid verksamhets-

och samhällsplanering. Där krävs ofta ett språk och en argumentation som grundar sig 

på naturvetenskaplig precision. Det är konsten som vårdar men siffrorna som talar!  

 

Svenska myndigheter har i allt större omfattning börjat använda matematiska värden för 

att beskriva kvalitet. (och fördela ekonomisk ersättning utifrån dessa mätetal. (min text 

”Att mäta kvalitet” beskriver jag hur svenska myndigheter hemfaller åt att beskriva 

kvalitet inom äldrevården utifrån ett matematiskt språk.)Myndigheterna går ett steg till, 
                                                
34	  Jag	  har	  fått	  inspiration	  till	  dialogen	  delvis	  från	  Åsa	  Mobergs	  bok,	  Florence	  Nightingale,	  människan	  
bakom	  myten.	  N&K.	  2007.	  	  
35
	  Göranzon,	  2001.	  

36
	  Moberg,	  2007	  
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mätningarna används inte endast i syfte att beskriva kvalitet, de blir dessutom underlag 

till ekonomisk fördelning. Den kommun, eller det landsting som inte mäter tappar 

mo ̈jlighet att få del av ekonomiska resurser, oavsett vilken kvalitet som finns.  

 

Vad händer med kunskapsutveckling inom omvårdnad där mätandet i siffror blir allt 

mer tongivande? I texten ”Djuret, människan och maskinen” 37 diskuteras praxis och 

hur den växer fram inom yrkeskunnande. Praxis är yrkeskunnande som byggs upp över 

tid utifrån kunskap, erfarenhet och genom förebilder. Det förutsätter att alla 

komponenter finns att tillgå och att förmågan att tillägna sig alla delar vilket visar sig 

hos den enskildes kapacitet. Förmågan att tillägna sig är, tänker jag, beroende på det 

rådande lärandeklimatet inom verksamheten. Om resursfördelning grundar sig på 

specifika resultatmått kan kultur uppstå där verksamheten stressar fram lönsamma 

siffror vilket kan skapa tunnelseende. De lärandeprocesser som krävs för att utveckla en 

omvårdnadskultur/ omvårdnadspraxis som bygger på tre grundstenar; kunskap, 

erfarenhet/exempel och förebilder riskerar att degenerera. Finns inte utrymme, tid och 

förebilder kan omvårdnadspraxis fo ̈rsämras och vårdens kvalitet urholkas. Jag berör det 

längre fram i texten. 

 

5.3.2 Digital fotografering och yrkeskunnande 
 

I analogin om fotografens yrkeskunnande beskrivs hur förmågan till ljusbedömning vid 

fotografering påverkas utifrån den nya fotografiska tekniken. 
38

Den nya tekniken inom 

fotografering har gjort att fotografen inte behöver känna till förhållandet mellan platsens 

ljus och inställning av tid och bländare. Det mäts automatiskt i den nya 

digitalkameratekniken. Fotografen förespeglas ett optimalt resultat utan att behöva 

kunna göra dessa bedömningar och inställningar. Kunskapen som med den gamla 

tekniken bygger på en lång övning av att bedöma ljus och plats för att göra en optimal 

inställning går förlorad. Vid en lyckad bild är allt gott och väl. Det är när bilder blir 

mindre lyckade som behovet av bättre kännedom om tekniken beho ̈vs, kunskap om 

vilka felkällor som kan tänkas vara orsaken och korrigera och kompensera dessa fel.  

 

                                                
37 Go ̈ranzon, 2001  
38

 Ibid s.39  



  
 

25 

Den nya tekniken leder till en förändring av yrkeskunnandet där stora delar av den 

erfarenhetsgrundade kunskapen gått förlorat. Har den nya tekniken och det nya 

arbetssättet eliminerat behovet av tidigare kunnande eller har den nya tekniken givit ett 

yrkeskunnande som bygger på mindre möjligheter till ett fulländat fotografi?  

 

Kunskapen att analysera felkällor för att uppnå ett bättre resultat a ̈r mindre. Påverkar det 

kvalitén mot en försämring eller a ̈r det en eftersträvansvärd utveckling, med teknik som 

underlättar och som tänker åt oss. Om vi kopplar tanken till inledningen där konstnärligt 

skapande beskrivs som att vidga medvetandets ramar, så begränsas rimligtvis den 

konstnärliga möjligheten i skapandet i takt med att tekniken tar över väsentliga moment, 

eller leder det till en ny form av konstnärliga möjligheter? 

 

Inom omvårdnad finns många moment da ̈r tekniken underla ̈ttar arbetet.  Mätningar och 

analyser kan ge säkrare svar. Tunga lyft och vändningar underlättas med hjälpmedel. 

Patienten kan ges större självständighet och självbestämmande med tekniska lösningar. 

Men vill vi ersätta personliga möten med teknik? En teknisk innovation som heter 

”giraffen” används inom viss verksamhet. Det är en bildskärm som omsorgstagaren har 

i sitt hem, den kan rullas runt och genom telebild kan personer se hur den boende har 

det och samtala samtidigt. Det blir ett virtuellt hembesök, vilket för en del vårdtagare 

kan vara ett bra komplement.  Men en viktig kvalitets-och säkerhetsfaktor är att inte 

tappa distansen vid användandet att teknisk utveckling av omvårdnadsarbetet. Det är 

viktigt att inse teknikens begränsningar. 39Det personliga mötet har troligen en mängd 

kvaliteter som är svårt att till fullo ersätta med virtuell teknik. För vårdens gamla 

människor som ofta har en ensamhetsaspekt i sin livstillvaro, de kanske är 

änkor/änkemän, många jämnåriga har avlidit, den sociala sfären har successivt krymp, 

då har jag svårt att föreställa mig att  en stunds gemenskap genom ett personligt besök 

är jämnt utbytbart med ett virutiellt besök. Mänsklig närhet, som ett hembesök kan ge, 

är i sin form lindrande både vad gäller glädje och trygghet. Ett avbrott i den eviga tidens 

gång. Som för en ensamboende med nedsatt funktionsförmåga kan te sig väldigt 

enahanda och oändlig. En teknologisering av omvårdnaden  

 

5.3.3 Omvårdnad som konst 
 

                                                
39	  Göransson.	  1990,	  s	  110.	  	  
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Om vi applicerar motsvarande tänkande från fotograferingskonsten på yrkespraxis inom 

omvårdnad? Där är inte resultatet en bild som betraktaren beskådar. Där är resultatet av 

omvårdnaden det som sker med patienten. Patienten är fo ̈remål för vårdandets konst. 

Det placerar vårdandet i en särställning. Där finns även en etisk dimension som kanske 

även finns inom övriga konstarter men inom omvårdnad är etiken central, alla 

handlingar ska genomsyras av etik. En maskin har ingen etisk inre kompass, vilket 

innebär att en människa måste bevaka den aspekten. Maskinen kan inte ersätta 

mänsklighetsaspekten. 

 

Vilka erfarenhetskunskaper kan gå fo ̈rlorade vid en digitaliserad mätning och 

bedömning av omvårdnaden? Där iakttagelser, nyanser, sinnesstämningar, dofter, 

förväntningar, små förändringar i allmäntillstånd och mellanmänskliga relationer som 

exempel på faktorer som är viktiga i omvårdnaden både för att bedöma och behandla. 

Kvalitén på relationen mellan patient är också en faktor som är svår att mäta och som 

förändras över tid. I den allmänna mätivern är det lätt att fler och fler parametrar skapas 

och snart har verksamheten fullt upp med att administrera, systematisera och rapportera 

all statistik. Lätt hänt att patienten går fo ̈rlorad. Ända tills patienten avlider, då han/hon 

blir en ny siffra, den avlidna. Med digitaliserad mätning menar jag de metoder där 

kvalité mäts med ettor och nollor, antingen eller, inte på en glidande skala. På vilket sätt 

blir resultatet påverkat? Omdöme är en egenskap som utvecklas över tid och utifrån 

erfarenheter.
40

 Vilket inte gör det lättare, det tar tid att skaffa sig en överbild, se alla små 

detaljer, väva samman till en helhet och agera utifrån det. En tuff uppgift även fo ̈r en 

erfaren, men kanske omöjligt för novisen och ännu svårare för maskinen. 

 

5.3.4 Spelregler och gränsöverskridande 
 
Vårdskandalen på Staffords sjukhus i England41 är ett extremfall vad gäller hur en 

verksamhet kan dräneras på kompetens och kvalitet när styrning och planering av 

verksamheten drivs mot kvalitetsindikatorer utan patientens bästa för ögonen. Den 

brittiska vården organiserades utifrån självfinansierade enheter. Tanken var att belöna 

de sjukhus som uppvisade goda siffror. Denna styrning resulterade för 

Staffordsjukhusets del i en omfattande vårdskandal där jakten på ”goda resultat” 

                                                
40 Mouwitz, 2006 s.31  
41  Va ̊rdfokus. Nr 12. 2013.  
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resulterade i en kraftigt ökad mortalitet. Patienter dog pa ̊ grund av vanvård. 

Staffordsjukhuset är ett sjukhus med relativt liten personalstyrka. I takt med att personal 

slutade och ny kom in lärdes de nya upp att agera likadant. De i personalen som 

reagerade på brister i vården blev mobbade. Kontrollsystemen kollapsade och det var 

först när anho ̈riga som var drabbade gick samman och genom sina berättelser 

uppmärksammade myndigheter och media på missförhållanden. Bland de ansta ̈llda 

uppstod en kultur av mobbing och rädsla. Skandalen blev en regeringsangela ̈genhet och 

resulterade i en omfattande utredning som i sin tur ledde till beslut om en nationell plan 

på 290 åtgärder som ska genomföras.  

 

Exemplet med Staffordskandalen är i mångt och mycket extrem men blir just därför ett 

exempel på vad som kan hända när en verksamhet blir föremål för ensidig styrning och 

innehåll, och patientfokus får stå tillbaka. Utredningen visar också på hur kompetens 

och omdöme blir kraftigt lidande. Det är nästan svårt att föreställa sig hur personal 

successivt ignorerar patienters lidande och vanvård. Anhöriga och patienters berättelser 

i kombination med statistik o ̈ver ökad mortalitet var det som sammantaget blev det 

slutliga beviset för de grava missförhållandena på sjukhuset.  

 

Hur kunde ansvar, omdöme och etik komma i skymundan på Staffordsjukhuset som det 

gjorde? Vilka krafter och processer formade den destruktiva miljön för både personal 

och patienter? 

Utredningen visade på ett sjukhus som på samtliga nivåer, från sjukhusledning till ner 

på golvet, tappade sin moraliska kompass på jakt efter pengar och effektivitet. I takt 

med att personer som ifrågasatte slutade fortsatte den nedåtgående spiralen. Jag 

föreställer mig att goda förebilder kollegor emellan blev allt färre. En viktig etisk grund 

är en persons personliga ansvar. ”Teoretiska modeller som läggs på en yrkesutövning 

har en tendens att leda till moralisk urlakning”. 42 När den anställde agerar enligt 

regelboken(i detta fall rimligtvis effektivisering och nyckeltal)kan resultatet bli 

katastrof. Att ta ansvar för sitt handlande innebär även att se bortom regelboken i vissa 

situationer vilket kräver eftertanke, att agera som en tänkande och reflekterande 

yrkesperson.  

 

                                                
42	  Mouwitz.	  2006.	  s.	  40.	  



  
 

28 

Att hantera och agera i gränslandet mellan, konst, humaniora och naturvetenskapen med 

sitt binära tankesätt inom omvårdnadens yrkeskunnande med patienten för ögonen(ett 

uttryck som jag föredrar framför patienten i centrum) är en stor utmaning. Där utgör den 

mänskliga kompetensen en oumbärlig kraft och även den yttersta garanten för god 

kvalitet och säkerhet. För att säkra upp kvalitet och patientsäkerhet för att inte hamna i 

Staffordspåret är det viktigt att lyfta fram vårdandet som konst. Konst är subtilt, 

resultatet uppstår i stunden när objektet möter betraktaren, patienten möter 

vårdpersonalen. För att vårdpersonalen ska kunna agera i stunden med gott omdöme och 

stark i sin profession behöver personalen få förutsättningar fo ̈r det. Låt oss använda 

teknik men låt inte tekniken ersa ̈tta det mänskliga, då det mänskliga är en fo ̈rutsättning 

för omvårdnadskonsten fortlevnad och utvecklande.  

 

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

hans möda, måste på förhand så vara mästare öfver ämnet, att han icke 

synes arbeta, eller så intensivt ga ̊ upp i sitt arbete, att han glömmer det. 43 

 

5.4 Exemplets makt 
 

Utgångspunkt för denna text är novellen Ett bakvänt dop av Michail Bulgakov44 . 

Utifrån berättelsen knyter jag an till olika syn på kunskap och vad som kännetecknar 

den praktiska kunskapen till skillnad mot teoretisk kunskap och det unika med den 

praktiska kunskapen där görandet är centralt. 

 

5.4.1 När blev teorin överordnad praktiken? 
 

Bergendal belyser hur den praktiska kunskapen i samband med att vetenskapen vunnit 

mark har fått stå tillbaka för den vetenskapliga kunskapen45.  Det är en mycket gammal 

uppfattning som t.ex. Platon hävdade. Det kan förklaras med att samhällets beslutande 

organ har behov av teoretiska beslutunderlag vilket höjt upp den teoretiska, tankestyrda 

kunnandet till en överordnad roll och att vara den egentliga kunskapen. Det visar sig 

bl.a. i vårt utbildningssystem genom att yrkesutbildningar t.ex. sjuksköterskeutbildning 

                                                
43  Larsson s.20  
44  En novell som finns i Michail Bulgakovs bok; En ung läkares anteckning. Bulgakovs noveller 
beskriver en nyutexaminerad läkares tillvaro på ryska landsbygden vid tiden för ryska revolutionens 
utbrott. Värt att notera är att Bulgakov själv var utbildad läkare.  
45 Bergendal, s. 61 
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och lärarutbildning blivit alltmer akademiserade till skillnad mot Finland där 

sjuksköterskor utbildas inom yrkeshögskolan och för de som vill gå vidare in i 

akademin finns den möjligheten efter avslutad yrkesutbildning. I Sverige har man för 

sjuksköterskor valt att integrera vetenskaplig och praktisk kunskap vilket har resulterat i 

diskussioner om AT-tjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor.  Arbetslivet 

tycker att den nyutexaminerade sjuksköterskan har för bristfällig praktisk kompetens för 

att fullt ut fungera i den dagliga vården. Det kan illustrera hur den praktiska kunskapen 

tappat utrymme till förmån för vetenskaplig. Jag föreställer mig samma problematik 

inom lärarens yrkeskunnande46. Förutom de rena ämneskunskaperna krävs det 

kompetens för att agera och hantera klassrumssituationer och rent praktiskt ha förmågan 

att lära eleverna de kunskaper och färdigheter som förväntas, själva görandet. 

 

Bulgakov gestaltar i novellen mötet mellan teoretiskt kunnande och det praktiska 

genomförandet.Den beskriver på ett levande sätt hur läkarens ambitiösa teoretiska 

studier blir till liv och användbara i en praktisk reell och väldigt stressfull situation. I 

mellanrummet sjuksköterska-läkare sker ett utbyte kanske lite likt Caliban och 

Prospero, i Shakespeares drama, där teoretikern Prospero behöver vilden Caliban för att 

överleva. I Bulgakovs novell får sjuksköterskan genom sin närvaro läkaren att skrida till 

verket. Maktförhållandet är ömtåligt. Bulgakov vet att hans handlande kommer att 

avgöra om han kan bibehålla sin ställning som ledare och auktoritet, han vet också att 

han är beroende av övrig personal i sjukstugan, och genom sin lyhördhet läser han av 

och växlar upp från teoretiskt kunnande till praktiskt handlande. Det intressanta är att 

samma maktsituation är rådande i vår samtid, den mer utbildade är överordnad den med 

lägre utbildning men med stor praktisk kunskap och kompetens, trots att den lärdas 

kunskap är relativt obrukbar utan en praktisk färdighet.  

 

 Den teoretiska kunskapen berikas inte bara av erfarenheten-den skapar 

kaos utan den.47 

                                                
46 En kollega som läser yrkeslärarutbildning berättar att undervisningen består i att författa texter 
baserade på andra texter av vetenskapligt slag. Inga inslag av att utveckla sin förmåga att undervisa i 
praktiken. 

47	  Göranzon,	  1990s.	  115	  
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Kanske kan spänningsfältet mellan teoretiskt kunnande och den praktisk tillämpning  

vara av stor vikt, och sammantaget ge en större helhet? Ett spänningsfält som får de 

olika kunskapsformerna att utmana varandra och därigenom prestera sitt bästa. Det 

förutsätter en respekt för båda teori och praktik. 

 

5.4.2 Praktiskt kunnande 
 
Kännetecknande för görandet och den praktiska kunskapen är att låta det obestämda i en 

situation komma till uttryck, och där blir handlandet oåterkalleligt. Det går inte att göra 

en praktisk handling ogjord, som det går att göra med en tankeutveckling i en text eller 

en diskussion, där möjligheten finns till korrigering och anpassning efterhand. 

 

Bergendal beskriver skillnaden mellan praktisk och teoretisk kunskap som relativt olika 

i grunden48. Den praktiska kunskapen är en moralisk kunskap. Där kommer begreppet 

ansvarig handling in. Den är situationsstyrd och egenskaper som omdöme och timing är 

viktig kompetens för resultatet. I vårdandet ska många iakttagelser och nyanser 

uppfattas och sammanflätas med teoretisk kunskap för att utgöra grund för den ansvarig 

handling som utförs. Det är ett handlande som mognar fram och över tid utifrån intryck 

och kompetens. 

 

Det finns en fara med att använda vetenskapens logik och språk i det praktiska 

kunnandet. I praktisk kunskap ska det obestämda i en situation komma till uttryck49. Det 

går inte att exakt i förväg veta hur tillämpning ska ske och det går dessutom inte att göra 

det gjorda ogjort, det är en irreversibel kunskap. Tiden inom praktisk kunskap är här 

och nu, det går inte att skiljas åt. 

 

Den säkerhetskultur som växer fram inom vården med checklistor och stumma 

kvalitetssystem kan inte involvera alla överväganden som en handling innehåller för en 

yrkesprofession.  Då den exakta kunskapen och praktisk kunskap skiljer sig både i tid 
                                                

48	  Bergendal,	  s.62	  
49	  Bergendal,	  s63.	  Här	  använder	  sig	  Bergendal	  av	  Wittgensteins	  teser	  från	  Philosophische	  
Untersuchungen.	  	  
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och rum men även i språket, finns det risker med att använda sig av den exakta 

kunskapens metodik. I utformandet av checklistor och kvalitetsregister framträder inte 

den praktiska kunskapens kärna i sin fulla kraft. Det blir extra påtagligt när 

utomstående, personer som inte är i processen, utformar och formulerar hur en 

arbetsgång bör ske och se ut. Att med ord beskriva görandet för praktiska göranden 

innebör stor risk för reducering och bristande precision, och göra det svårt att låta det 

obestämda i en situation att komma till uttryck.   

 

Exemplet med Staffordskandalen i Storbritannien får exemplifiera det. Det ledde till en 

stor vårdskandal när personalen blev så pressade av sjukhusets ledning till att prestera 

mot uppsatta prestationsmål så att mortaliteten ökade markant. Det har visat sig att 

personalens kunnande och omdöme blev kraftigt lidande av en ensidig styrning där etik 

och medmänsklighet gick förlorad .50 En hög personalomsättning i kombination med 

ohörsamhet från ledningen i kombination med prestationsbaserad resurstilldelning 

förklarar till viss del utvecklingen eller snarare urholkandet av vårdens innehåll.(ibid) 

5.4.3 ”Prospero goes Calibano”  
 
I Bulgakovs novell beskrivs hur en ung läkare(troligen honom själv) en natt blir tvungen 

att klara av ett kritiskt moment i en komplicerad förlossning, barnet ligger i tvärläge. 

Han har läst och studerat om den medicinska komplikationen som ett tvärläge innebär 

och hur han som läkare ska hantera och behandla det. Steget till att praktiskt utföra detta 

rent kliniskt blir för honom en dramatisk och känslomässigt laddad process.  

 

…det var inte böckerna jag skulle stödja mig på utan mitt sunda förnuft, 

den känsla som en läkare måste ha om han ska duga någonting till, och 

försiktigt men ihärdigt föra ena foten nedåt och sedan dra ut barnet.51  

 

Novellen utgör ett målande exempel på hur teoretisk vetenskap och praktiskt kunnande 

utgör två olika kunskaper men även hur beroende de är av varandra. Teorin förutsätter 

att praktisk kunskap finns för att erhålla ett resultat.  

                                                

50	  Vårdfokus.	  Nr	  12.	  2013	  
51	  Bulgakov	  s.49	  
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Bulgakov beskriver hur läkaren står inför övergången mellan sin teoretiska kunnande 

och till handlande i en reell situation. Hur han våndas över all information om vad som 

kan gå fel, vad som måste övervägas och hur ödesdigert själva tillståndet är. Om han 

inte agerar kommer mor och barn inte att överleva. Citatet från novellen får gestalta 

denna vånda: 

 

Och inte var det så länge sedan jag läst boken. Jag hade gjort 

understrykningar, funderat noga över vartenda ord, i tankarna hade jag 

gjort klart för mig hur alla delar hängde ihop, alla metoder. Och medan 

jag läste hade jag trott att hela texten skulle stanna kvar där för alltid som 

ett avtryck i min hjärna.  

Men nu var det bara en enda mening som dök upp ur allt det jag hade 

läst: 

.....Tvärläget är ett utomordentligt ogynnsamt läge.52  

 

Bulgakovs novell visar på möjligheten och skönlitteraturens styrka vad gäller att lyfta 

fram den praktiska kunskapens särart och betydelse vilket kan vara svårt i facklitteratur.  

Där finns möjligheten att synliggöra subtila skeende, skeenden som många gånger är det 

som avgör hur patienten upplever vården och dess kvalitet. Vilken patient vill vara ett 

kryss i ett kvalitetsregister? Vilken patient vill möta en personal som har högsta betyg 

från teorin men saknar rumslig närvaro? Dessbättre utesluter inte det ena från det andra. 

Bulgakovs berättelse visar på möjligheten att tillgodogöra sig både den vetenskapliga 

och den praktiska kunskapen.  

 

5.4.4 Arbetslagets betydelse i praktisk tillämpning 
 

I novellen beskrivs även betydelsen av samspelet i ett arbetslag, vilket Gunnar 

Bergendal beskriver i boken, Ansvarig Handling53. 

 

                                                

52	  Bulgakov	  s.44	  
53	  Bergendal,	  s.	  65	  	  
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Så fint ni gjorde den där vändningen, doktorn, riktigt säker på handen var 

ni.54 

 

Bergendal skiljer på yrkeskår och arbetslag. Yrkeskåren är som ordet återspeglar en 

grupp med samma yrke med sakkunskapen gemensam, däremot är arbetslaget en grupp 

med olika slags sakkunskap och erfarenheter företrädda. Bergendal beskriver hur 

arbetslaget är vårdandets hjärtpunkt. Alla i arbetslaget bidrar till en god vård och 

respektive kunskap skapar helheten.  

 

5.4.5 Arbetsprocess och uppförandepraxis 
 

I Clas Pehrssons föreläsning utvecklade han hur en musikers arbetsprocess inför ett 

framförande kan delas upp i olika faser55. Från tidpunkten när en musiker får förfrågan 

om att ge en konsert, till själva genomförandet. I början av processen samlar musikern 

in mycket information och idéer.  Därefter kommer övningsfasen som kännetecknas av 

stor koncentration, vilket innebär att musikern till fullo går in för sin uppgift och stänger 

ute andra stimuli. När tillfället för framförandet av musikstycket är inne, bör musikern 

lämna sitt tillstånd av koncentration, öppna upp sinnena och vara mycket uppmärksam. 

Då bör musikern lyssna in situationen, hur är publiken? Övriga musiker, hur samspelar 

de. Hur är förutsättningarna i lokalen? Clas beskrivning av en arbetsprocess för den 

yrkeskunnige var mycket målande och givande. I Bulgakovs novell beskrivs samma 

skeenden, hur han beslutsamt släcker sin cigarett,  lämnar sin studiekammare och 

därmed all fokus på litteraturen, går in i behandlingsrummet, kopplar på sin 

uppmärksamhet, tar in allt som sker i rummet, lyssnar av övrig personal och väger in det 

i sitt görande. Han tar sin position i arbetslaget, fast han känner sig osäker, och 

genomför sin behandling. 

 

 ..Mitt i all jämmern berättade Anna Nikolajevna för mig hur 

min företrädare, som var en erfaren kirurg, hade gjort sina 

                                                

54	  Bulgakov	  s.	  51	  
55	  Clas	  Pehrssons	  föreläsning	  10	  april	  2014	  på	  seminarium	  inom	  yrkeskunnande	  och	  teknik,	  
Linnéuniversitetet.	  
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fostervändningar. Jag lyssnade girigt på henne och försökte 

minnas varje ord. Och dessa tio minuter gav mig mer än allt 

jag hade läst in i obstetrik till de statliga examina-där jag 

just i obstretrik fått betyget ”berömlig”. Av dessa lösryckta 

ord, dessa oavslutade meningar och hastiga kommentarer 

lärde jag mig just detta nödvändiga som inte står i några 

böcker.56 

 

6 Avslutande diskussion 
 
”Teorier är nog bra men de hindrar inte saker från att hända”57 

 

Den sista biten är den svåraste och kanske den del i yrkeskunnandet som skiljer novisen 

från experten.  Att nå ända fram är kanske inte ens möjligt men det är möjligt att känna 

ödmjukhet för förloppet i dess helhet.  

 

Vården och omhändertagandet av patienter sker varje minut och ständigt överallt. Det är 

ett arbete som dessbättre inte stannar av oavsett akademisk teoriutveckling. Men det 

som har inspirerat och utmanat mig inom ämnet yrkeskunnande och teknik är ämnets 

förmåga att synliggöra de delvis osynliga och outsägbara färdigheter inom vård och 

omvårdnad. Ämnet har fått mig att använda mig av berättelser, litteratur och film i 

arbetet med att lyfta fram och gestalta både praktisk och tyst kunskap inom mitt 

yrkesområde vård och omsorg och lärande. Studierna inom yrkeskunnande och teknik 

har gett mig en ram i form av teorier och förhoppningsvis givit mina texter, reflektioner 

och erfarenheter en förankring inom forskningsområdet, men det är berättandet och 

analogierna som är det centrala i uppsatsen om yrkeskunnande inom vården. Jag har valt 

genom berättelser lyfta fram några exempel på den praktiska kunskapens roll och värde, 

hur det matematiska språket väger tyngre än berättelsen, professionens 

kunskapsutveckling samt den tysta kunskapens särart.  

 
                                                

56	  Bulgakov	  s.	  48	  
57	  Hustvedt,	  2014s.	  60	  
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Metoden med dialogseminarium har skapat möjlighet att i grupp lyfta fram skeenden 

och erfarenheter till en mer allmän nivå och på så sätt utveckla det personliga till en mer 

allmän nivå. Under dialogseminarium har mötet med andra yrkesgrupper visat att 

problematisering kring yrkeskunnande och tyst kunskap överskrider både olika yrken 

och branscher. Den praktiska kunskapens undanskymda roll inom akademi och 

vetenskapsbaserade utbildning är något som förekommer inom många discipliner. 

Likaså inom arbetet med säkerhetsarbete i olika branscher finns många likheter med 

vård och omsorg.  

 

Vård och omsorg brottas städigt med brister i kvalitet och säkerhet. Avvikelsesystem 

har utvecklats med syfte att förbättra vårdens kvalitet.  Frågan är i vilken utsträckning 

det förbättrar vården. Avvikelserapportering leder till en dokumentation av begångna fel 

och misstag.  Men om det inte leder till konsekvenser för vårdens utförande utgör 

systemet bara en arbetsuppgift till där något ska matas med information. De allt ökade 

kraven på dokumentation kan leda till en säkrare vård, men det kan också leda till 

mindre tid för patienten.  Verksamhetsutveckling i form av allt mer dokumentation och 

registerarbete införs med syfte att förbättra vårdkvalitet. Baksidan kan vara att 

professionen förskjuter sin kompetens mot system istället mot människan som ska 

vårdas, något som exemplet med Staffordsjukhuset visar på. Mätningar inom 

verksamheter införs ofta med argument om förbättringar och bättre styrning. Men 

många gånger är verksamhetsmätning första steget mot resursöversyn och syftar kanske 

till besparingar eller omprioritering. Det är kanske inte förvånande att professionerna 

håller en kritisk hållning till processer där fokus ligger på system istället för på det 

patientnära arbetet. 

 

Det finns en risk att yrkeskunnande och professionernas erfarenheter får en allt mer 

undanskymd roll i takt med att större fokus läggs på teknikutveckling och manualisering 

av arbetsuppgifter. Om vi tar samtalet som exempel. Dialog och samtal med patient och 

anhöriga är en stor del i vårdens arbete. I texten Att spela roll, visar jag på balansgång 

mellan professionalism, konstnärlig utövning och kontakten med sina egna känslor i en 

situation. Det är en svår balansgång en balansgång som utvecklas under yrkeslivet. Det 

är även en balansgång mellan det planerade och det spontana, vilket är en yrkesfärdighet 

som tränas fram. Jag hävdar att vara personlig inom yrkesrollens ram ger en personlig 

och intim dimension som kan stärka och lyfta vården. Om vårdarbetet blir alltför styrt 
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av riktlinjer och manualer riskerar värdefulla dimensioner att förflackas eller försvinna. 

Utmaningen är att bibehålla och utveckla både känsla och personlighet i en 

högteknologisk tid. Riktlinjer ska vara ett stöd för verksamheten, formulera en lägsta 

nivå,  men inte ersätta det personliga.  Och de skall dessutom inte reducera förmågan till 

att utveckla en verksamhet och de olika professionerna som verksamheten innefattar. 

Om verksamheter i allt större utsträckning styrs och utvecklas med manualer och strikta 

riktlinjer finns risk för att den professionella utvecklingen inte utmanas. Det kan skapa 

ett glastak för både den professionella utvecklingsförmågan både på individ och 

verksamhetsnivå.  En manual är ett stöd i yrkesutövandet och kanske ange en lägsta 

nivå. Hur påverkar manualiseringen kreativitet, visioner och möjligheten att skapa 

personliga lösningar? 

 

Inom organisationsutveckling uttalas ofta att man inte ska tänka person utan funktion. 

Hur kan en person med lång och gedigen yrkeserfarenhet kunna ersättas med en 

nyutbildad inom samma profession utan att det påverkar en verksamhet. Det kan gå tre 

nyutbildade personer på en mer erfaren inom samma yrke. För att kartlägga 

arbetsgrupper kompetensnivåer finns olika system där varje individs yrkeskunnande ska 

registreras, men det blir ändå ett trubbigt verktyg då många färdigheter inte låter sig 

registreras i sådana system. Exempel på färdigheter är t.ex. omdöme, personlighet, 

förmåga att interagera och att handla. Förmåga att förutse händelseförlopp och på så sätt 

undvika fel och misstag. Den intuitiva kunskapen är en färdighet som lyfts fram inom 

Y&T. Intuition har använts som en förmåga som är en lägre form av känsla. Därtill har 

egenskapen beskrivits som en kvinnlig förmåga som är allt annat än rumsren inom 

akademi och akademisk diskussion. I Hans Larssons bok från 189258 där han utvecklat 

kunskapsteoretiska tankar kring begreppet intuition. Intuition är förening av tanke och 

känsla. Vilket måste anses som en betydelsefull egenskap eller färdighet inom 

yrkesutövningen och yrkeskunnandet. Larsson använder konstnären och konstverken 

som ett sätt att beskriva intuitionens betydelse och resultat. Ett konstverk är resultatet av 

tanke och känsla. Det är ett fullbordat verk av ett mödosamt arbete, ett arbete som inte 

direkt går att avläsa, vilket är meningen, men det är en slutprodukt av konstnären där 

intuitionen har spelat en viktig roll. Du kan ana processen bakom, men bara ana. På 

samma sätt är intuitionen en viktig egenskap för yrkesutövningen, något som kan 

utvecklas över tid i yrket.  

                                                
58	  Larsson,	  2012	  



  
 

37 

 

Empati, att känna för och med en annan människa, hur utvecklas empati? Som 

vårdpersonal är empati en viktig egenskap som inte går att på teoretisk väg lära sig.  

Den växer fram och utvecklas genom personlig mognad och i yrkesutövning, och där 

möjlighet till reflektion finns gynnas empatisk mognad. Den behöver växa fram hos 

personen i en praxis som genomsyras av empati och medmänsklighet.  Empati och 

medmänsklighet är kompetensområden där litteratur, teater och film är användbara 

hävstänger. I texten; ”Går det att undervisa i empati?” använder jag mig av en 

skönlitterär roman som analogi för hur empati kan mogna fram hos en undersköterska i 

äldreomsorgen. Nästa litterära analogi är ”Sånger till Polstjärnan, där Stina Aronsson 

beskriver ett möte mellan patient och läkare där ett kort möte gestaltas utifrån många 

dimensioner. I en stressig yrkesvardag passerar patienterna ofta i en ganska strid ström. 

Det ena mötet avlöser det andra. Hur ska man som yrkesverksam överhuvudtaget hinna, 

orka reflektera över varje enskild person? Det finns inte tid till att efter varje 

patientmöte stanna upp och göra en djupare reflektion. Visserligen ska varje besök 

dokumenteras och i skrivandet eller dikterandet sker en form av reflektion, vad som 

dokumenteras och hur. Däremot kan skönlitterära texter öppna upp för reflekterande, 

som i läsandet av novellen ”Fem minuter”. Jag tänker mig reflekterandet som en 

dimension i arbetet som finns men som inte är uppenbar i tanke eller handling. Den 

förmågan kan däremot utvecklas genom litteratur och genom handledande samtal. Om 

arbetstakten är orimligt hög blir denna förmåga svår att utveckla. Stress och orimliga 

arbetsförhållanden kan göra att vårdpersonalen stålsätter sig för att ”hålla ihop”, och 

inte begå misstag vilket utarmar förmågan och möjlighet till reflektion och därmed blir 

ett hot mot empatin och medkänslan. Det finns en fara med att planera vården på ett 

instrumentellt sätt, där utrymme för reflektion och oförutsedda händelser inte ges. 

Empati och medkänsla behöver sådant utrymme för att inte tappas bort. Vi vill vårdas 

av inkännande, närvarande och kunniga personer där samtal och närvaro inte styrs av 

laminerade instruktionslistor utan av erfarenhet, engagemang, känsla och kunskap. 

 

I texten ”Konsten vårdar medan siffror talar” belyser jag förhållandet mellan det precisa 

språket som naturvetenskapen kännetecknas av och det mer oprecisa språk som 

vårdandets vetenskap använder. I min dialog med får Florence Nightingales illustreras 

hennes väg från överklassflicka, fältsjuksköterska till en ledande rådgivare inom hälso-

och sjukvårdsområdet i England där hon berättar om svårigheten att lyfta vårdandets 
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roll som kvalitetsindikator.  En utmaning för vård-och omsorgsprofessionen.  Hennes 

ord ”nursing is an art” att beskriva omvårdnad som konst är både utmanande och kan 

vara begränsande.  Florence får gehör för sina kunskaper när hon presenterar statistiska 

underlag. Samma sak som beskrivs i artikeln ”Skräckens sjukhus”. Det är först när 

siffrorna visar på missförhållanden som budskapet når fram. Vård är en resurskrävande 

verksamhet där budget och ekonomisk planering ger viktiga ramar och styrmedel. 

Däremot är det en utmaning att fånga värdet av god och högkvalitativ vård. Det är 

många gånger en ojämn kamp när siffror står mot det beskrivande ordet, där siffror och 

statistiska formler oftast är segraren. Florence fick ta till statistik för att driva sin sak. En 

situation som ständigt är aktuell. Om vården hemfaller till att endast belysas utifrån 

siffror och statistik riskerar omvårdnadens kvalitet att ta trängas undan. Som jag skriver 

om i inledningen att naturvetenskapligt språk är förhållandevis precist till sin karaktär. 

Omvårdnad som konst har svårt att återges på samma precisa sätt dessutom är mycket 

av dess kunskap en tyst kunskap som ger dess kunskap en ännu svagare roll i ett 

resursfördelningssystem som bygger på naturvetenskapligt synsätt. Omvårdnad och dess 

tysta kunskap som förvärvas genom praktisk tillämpning, reflektion och omdöme. Hur 

kan den kunskapen lyftas fram och få en betydande och självklar roll både vad gäller 

kunskapsförmedling och vid verksamhetsplanering. Det jag gör i mina texter är ett 

försök att lyfta fram omvårdnadens särart och tysta kunskap. Genom eget 

berättande/skrivande utifrån erfarenheter som sammankopplas till litteratur, film och 

seminarier görs ett försök att i ord beskriva några nedslag i den tysta kunskapen. 

Analogier i form av skönlitteratur ger en bild och styrka till den tysta kunskapen.  

Likaså ger skrivandet mycket i gengäld rent personligt. Skrivandet blir en form av 

självvalidering.  

 

Teori kan existera utan praktik, vilket gör den något mindre sårbar och kanske mer 

endimensionell men praktik har svårare att existera utan teori. I avsnittet exemplets 

makt skriver jag om dels om den praktiska kunskapens underordnade roll både i 

samhället i stort men även inom yrkesutövande.  Den stora skillnaden mellan teori och 

praktik är handlandet. Att gå från tanke till handling. Det är inte helt oproblematiskt att 

omsätta teoretisk kunskap till handlande. En handling är oåterkallelig, det som är gjort 

är gjort. I handlandet bör det unika i situationen värderas och vägas in då varje situation 

verkligen är unik. I handlandet möts teori och praktik, går samman och bildar ansvarig 

handling. Inom vården, och i många andra branscher, spelar både yrkeskår och 
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arbetslaget en betydelsefull roll.  Novellen ”Ett bakvänt dop” åskådliggör många 

aspekter och dimensioner av balansen mellan teori och praktik och därtill arbetslagets 

betydelse. Professionsutbildningar får ständigt brottas med övergång från teori till 

praktik. Övergångsmetoder finns utarbetade som, AT och ST tjänstgöring för läkare. 

Sjuksköterskeutbildningar utvecklar olika metoder för att sammankoppla teorin med 

praktiken, för utan den praktiska kunskapen kan ingen yrkesprofession fungera. 

Berättelsens kraft är en del av en möjlig väg till att både belysa den praktiska 

kunskapens särart, men kan aldrig ersätta arbetslagets och arbetsplatsens betydelse i den 

praktisk skolning.   

 

7 Avslutande reflektion 
 
Framtiden är redan här. Teknikutveckling med robotar inom äldrevården, teknik för 

övervakning och artificiell intelligens i form av datoriserat beslutsstöd. Digital 

tidsstudie av personal i hemtjänst med syfte att garantera att vårdtagare får de uttänkta 

och beslutade minuterna vid varje besök. Som kritiker av teknisk utveckling är det lätt 

att bli betraktad som en person som inte kan ta till sig ny teknik och som är allmänt 

utvecklingsfientlig.  Som motvikt till den tekniska utvecklingen, där maskinen ersätter 

människan, och dess kunskapsteori, behövs kunskap om det professionella 

yrkeskunnandet inom vård som inte lika lätt låter sig mätas eller uttryckas. Det behöver 

lyftas fram och få en betydelsefull plats både vad gäller planering av vården men även 

som viktig kompetens hos vårdpersonal. Teknisk utveckling kan till viss del ge 

vårdtagaren större självständighet och ge en möjlighet att klara delar i sitt liv utan att 

alltid behöva be om assistens och hjälp, vilket kan ge ett stort mervärde för den 

enskilde, men en teknikutveckling av omvårdnaden utan att ta hänsyn till etiska aspekter 

är för mig en oönskad utveckling. Dessbättre finner jag ljuspunkter på himlen; Statens 

medicinsk-etiska råd har nu kommit med en rapport om etiska aspekter på utvecklingen 

av robot-och övervakningsteknik i vården av äldre. Där har sjuksköterskornas etiska råd 

tydligt formulerat att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om 

personer i beroendeställning. Teknik kan aldrig ersätta det personliga mötet. Varje 

vårdare har en skyldighet att bedöma om och is å fall i vilka situationer en hälsorobot 

kan vara till gagn för personens hälsobefinnande. Det är helt klart ett uttalande som 
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placerar det individuella yrkeskunnandet och det professionella ansvaret på en nivå 

långt över tekniken och maskinen.59 

 

                                                
59	  Smer	  rapport	  2014:12	  
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