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ABSTRACT
Inger James (2010). Behind the routines: Knowledge and nursing praxis in human
boundary-situations. Örebro Studies in Care Sciences 27, 104 pp.
The overall aim of this thesis was to study how family members, next of kin, and health
care professionals construct and use knowledge in nursing praxis in human boundarysituations. The study was carried out on a surgical ward at a university hospital in Sweden. Methodology: Study I: A case study; data concerning a family with six family
members were collected over 10 months using interviews, conversations, and diary notations. Study II: A hermeneutic approach; interviews with 27 family carers were conducted six to eight months after a family member’s death. Studies III, IV: a combined
ethnographic and hermeneutic approach; participant observations (285 hours), informal
conversations (190), and interviews (25) were conducted with 25 nurses and 18 assistant
nurses.
The main findings were: (I) The family members used beliefs to explain and understand
cancer, dying and death. The beliefs were aggregated into eight main beliefs and four
themes: cancer is a deadly threat/death is a liberator; death can be held at bay/death can
be lived near; dying is done alone/dying should not be done alone; and life has an
end/life is endless. These beliefs appear to oscillate between seemingly contrasting
poles. (II) The family carers made their own assessment of their loved one’s condition
and situation. Their actions were characterized by struggling to get treatment, being left
behind, being partners, keeping the illness at a distance, hovering beside their loved one,
waiting for death, and being experts and protectors. The family carers used practical
wisdom, phronesis, regarding what care was the best, or least harmful, for their loved
one in the encounter with professional care. (III) The nurses constructed knowledge
through greeting the patient, and reading the patient. By being sensitive, using humor,
and emotional involvement, understanding was deepened. By being suspicious and selfcritical, interaction was sought with nurse colleagues, the patient, relatives, and the doctor, and additional knowledge was obtained. They strived to be one step ahead in their
efforts to attain an understanding of the patient´s situation. The knowledge nurses make
use of can be related to the intertwined and embodied forms of theoretical knowledge,
i.e., episteme, practical professional knowledge, i.e., techne, and practical wisdom i.e.,
phronesis. (IV) The nurses created and used emotional knowing that could be interpreted in relation to various rooms of emotions, thoughts and actions. They strived to do
things correctly in the normative room; created a safe, secure milieu for patients and
next of kin in the safety-security room; and questioned their actions in the critical room.
They created an affinity for co-operation that was of benefit in encounters with patients
in the nurses’ affinity room. And they demonstrated compassion for patients and next of
kin; this compassion was particularly evident in the closeness room.
Conclusion: In praxis, construction and use of knowledge occurs that often takes place
behind the routines. This knowledge constitutes an important content in nursing. The
hermeneutic spiral can serve a pedagogic purpose in elucidating nursing and its different
forms of knowledge.
Keywords: nursing praxis, knowledge construction, boundary-situations, family, informal care, hermeneutics, ethnography, end of life.
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INLEDNING
Detta avhandlingsarbete har sin utgångspunkt i mitt intresse för kunskap
inom omvårdnad. Som sjuksköterska har jag huvudsakligen arbetat på en
ortopedklinik. Under dessa år blev det tydligt för mig att mycket av det
som görs i det dagliga arbetet, hur och varför vi gör det vi gör, behöver beskrivas. Jag fann också att vissa kunskaper var svårare att beskriva än
andra. Detta väckte min nyfikenhet, vilken blev än större när jag började
handleda studenter. Jag saknade ett språk att kommunicera omvårdnad på.
Lusten att utforska detta och mitt intresse för utbildning resulterade i att jag
utbildade mig till vårdlärare och senare kom att studera didaktik och specialpedagogik. Under ett år var jag lärare inom det specialpedagogiska området vilket gav mig nya perspektiv på kunskap. Sökandet efter kunskap kan
sägas ha varit min vägvisare genom mitt yrkesverksamma liv. I denna avhandling har jag valt att studera det som händer i praktiken utifrån olika
perspektiv. Fokus har varit på hur en familj, närstående och vårdpersonal
skapar och använder kunskap i en existentiellt utsatt situation som mötet
mellan liv och död utgör. Det är i dessa möten vi blir medvetna om livets
bräcklighet. Att mitt forskningsområde kom att röra livets slut är delvis en
tillfällighet, jag är dock tacksam för att mina studier fått denna inriktning
eftersom kunskaper och erfarenheter då ställs på sin spets.
En viktig utgångspunkt i mina studier har varit att människan ses som meningsskapande och att vi tolkar för att förstå det som händer, samtidigt som
vi då förändras själva. När jag blickar tillbaka på arbetet med min avhandling kan arbetet ses som en resa som bildlikt tog sin början i detta arbetes
bakgrund. Den kunskap som där redovisas sammanföll i huvudsak med min
förförståelse och de bilder jag hade när jag påbörjade arbetet med avhandlingen. Under resans gång har mina bilder satts på spel och jag har tvingats
att ifrågasätta mig själv och de bilder som jag har varit bärare av. Bilderna
har utmanats, förändrats och nya bilder har tillkommit. Även om jag nu sätter punkt för denna min avhandlingsresa är det min förhoppning att detta
arbete ska stimulera läsaren till en inre dialog, och en dialog med andra, där
kunskapsresan fortsätter. Läsaren inbjuds härmed att delta i denna resa.
BAKGRUND
Mellan liv och död – mänskliga gränssituationer
I ett övergripande sammanhang befinner sig människan alltid i det som kan
beskrivas som ett spänningsförhållande mellan liv och död. Vi påminns och
konfronteras dagligen, bl.a. via media, med döden. Globalt rapporteras det
exempelvis om krig, terrorattacker och naturkatastrofer. Nationellt får vi
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information om trafikolyckor och mord. I den lokala dagstidningen läser vi
dödsannonser som gäller personer i vår geografiska närhet. I vardagen lever
vi så att vi om möjligt ska undvika döden, vi försöker t.ex. äta rätt eller har
hastighetsbegränsningar för att undvika olyckor. Det kan sägas finnas en
strävan hos människan att vilja leva så länge som möjligt.
I vardagen kan vi i olika situationer av och till grubbla över existentiella
frågor om livets mening och döden men det är tankar vi helt eller delvis
kan lämna. Jaspers (1970) menar att det är först när man själv drabbas av
ett lidande, exempelvis en svår sjukdom, som man på djupet förstår och
hamnar i det som beskrivs som en gränssituation. Dessa situationer skiljer
sig från andra situationer på så sätt att vi inte kan undkomma dem, det är
som att springa in i en vägg. En gränssituation är en situation där vi blir
intensivt medvetna om vår existens och hoten mot den. Gränssituationer
innehåller kamp, lidande och skuld. Att drabbas av en svår sjukdom, att
vara närstående och att ge omsorg till en svårt sjuk familjemedlem kan ses
som en gränssituation. Att som vårdpersonal vårda människor som både
behöver vård i botande syfte och vård i livets slut, kan beskrivas som ett
möte i en gränssituation. När vårdpersonal vågar möta patienters lidande
och bli berörda medför det en erfarenhet där de existentiella villkoren delas. I personalens möten med patienter i gränssituationer blir det viktigt att
förstå både sig själv och andra (Schuster, 2006). Kristensson Uggla (1994)
tolkar det som att det är i gränssituationer som människans mänsklighet
framträder tydligast.
Att leva i en gränssituation är svårt. I en studie där patienter som var i livets
slut tillfrågades om vad som bekymrade dem mest fann Shah, Quill, Norton, Sada, Buckley och Fridd (2008) att många hade fysiska symtom, smärta, svårt att andas och ingen aptit. De kände hopplöshet, ensamhet och kunde inte förstå varför detta drabbade dem. Tankarna fanns hos familjen och
den börda deras sjukdom var för familjemedlemmarna. De kunde vara
ledsna för att de inte skulle få se barnbarnen växa upp och att de skulle vara
tvungna att lämna familjen. Dessa resultat påminner om den maktlöshet
och hjälplöshet som döende cancerpatienter erfor (Sand, Strang, & Milberg, 2008). I en djupare mening innebar maktlösheten och hjälplösheten
också en existentiell ensamhet och hopplöshet. Även i en gränssituation
kan det dock finnas hopp. Detta får stöd av resultaten från Eliott och Olvers
studie (2009) där det framkom att personer med cancer, med mindre än tre
månader kvar att leva, hade hopp om bot och att få leva lite längre. De menade att man måste ha hopp för att överhuvudtaget kunna leva.
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Föreställningar
Hur vi tolkar och förstår en gränssituation kan höra samman med de föreställningar som vi är bärare av. Övergripande kan föreställningar sägas vara
centrala för hur vi tolkar, ser mening och skapar kunskap i vardagen.
Wright, Watson och Bell (1996, 2002) menar att föreställningar utgör
grunden för vårt beteende och är kärnan i våra känslor, och det är utifrån
dem vi konstruerar våra liv och väver samman dem med andras. Den definition som har använts i detta arbete är att föreställningar kan ses som de
linser genom vilka vi ser på världen (Wright et al., 1996). De föreställningar som vi är bärare av har betydelse för hur vi betraktar vår omvärld och
hur vi förstår och hanterar sjukdom och ohälsa (Wright et al., 1996, 2002).
Omsorg
Omsorg är ett begrepp med flera olika innebörder som det inte finns någon
konsensus kring (Jakobsson & Lützén, 2009). Begreppet brukar användas
när man gör en åtskillnad mellan den informella omsorgen, dvs. den omsorg som utförs av familj, vänner eller andra närstående, och den formella
omsorgen som utförs av vårdpersonal (Leininger, 1995). Utifrån ett filosofiskt perspektiv beskrivs omsorg som en djupt mänsklig handling som hör
till den mänskliga existensen (Martinsen, 1988a, 1988b). Att ge och få omsorg kan sägas tillhöra livet och det vardagliga, och konstituerar oss som
människor. Den informella omsorgen har under alla tider ansvarat för att ge
skydd, omsorg och vård till familjemedlemmar, barnen och de äldre (Johansson, 2007). Den omsorg som ges människor emellan har funnits lika
länge som människan har funnits. Människan har överlevt i miljontals år
tack vare omsorgen, en traditionell kunskap som skapats inom familjen
(Leininger, 1995). Leininger och McFarland (2006) menar att familjer har
sina egna former av informell omsorg som passar den enskilda familjens
växt och hälsa. Innebörden i omsorg beskrivs i litteraturen på olika sätt.
Den rymmer, enligt Martinsen (1988a, 1988b), en moralisk dimension som
bygger på människans ansvar för andra som är i behov av hjälp; ett ansvar
som är baserat på en människosyn där människans beroende är grundläggande.
Familj, närstående och vän
Det är känt att när någon blir svårt sjuk så finns det ofta någon i personens
sociala nätverk t.ex. en livskamrat, ett barn eller en vän som på olika sätt
kan ge omsorg (Johansson, 2007; Kitson, 2003). I dag förekommer en
mängd olika familjekonstellationer förutom kärnfamiljen. Som exempel
kan nämnas: enförälderfamiljen, sambofamiljen och den samkönade familjen. Man kan också vara särbo eller närbo. Genom skilsmässor, uppbrott i
relationer, skapandet av nya relationer och nya kullar barn, blir familjerna
också större och relationerna fler (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009).
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Familjen kan vara geografiskt spridd, både nationellt och globalt. Sammantaget medför detta att ett nätverk av relationer skapas. Bäck-Wiklund
(2003) beskriver att den senmoderna familjen på så sätt utgör en nätverksfamilj.
Familjebildningar ser alltså olika ut. Därför kan en användbar definition av
familjen vara att den utgörs av de personer som individen säger att den är
(Wright & Leahey, 1998). Vem som är nära kan enbart personen själv avgöra. Det finns flera begrepp som används synonymt med familj såsom anhöriga och närstående (Andershed, 2006). Med anhörig brukar avses de
som tillhör den egna familjen och den närmaste släkten. Närstående kan
också vara den som har en närhet i relationen till personen som är svårt
sjuk och döende. Biologiska band behöver inte innebära att det finns en
känslomässig närhet mellan familjemedlemmarna (Johansson, 2007). Däremot kan det mellan vänner finnas en gemenskap som är grundad i en ömsesidighet för varandra, där båda behöver varandra lika mycket. Det finns
olika former av vänskap men den ”högsta” formen av vänskap handlar enligt Aristoteles om att vilja den andra väl, för hans eller hennes skull. Att
kunna sätta sig själv på undantag och att tycka om någon mer än vad man
själv har behov av att bli omtyckt. Den sanna vänskapen överlever också
påfrestningar (Aristoteles, 2000; jfr Falkner, 2007). Ricoeur (1992) beskriver detta som att det mellan ”riktiga” vänner finns en ömsesidighet där
båda ger och tar emot.
Den informella omsorgens uttrycksformer
Närstående som ger omsorg kan göra skillnad och tillföra välbefinnande
och livskvalitet för en person som är sjuk (Johansson, 2007). Vad innebär
då omsorg i praktiken? Omsorg kan ta sig uttryck i olika handlingar allt
från telefonsamtal till att kanske bara finnas nära personen som är sjuk.
Handlingarna kan också bestå av hushållsuppgifter, transporter och personlig omsorg, t ex hjälp med personlig hygien (Andershed, 2006; Socialstyrelsen, 2006). Det kan också innebära att stödja familjemedlemmen att
känna hopp och leva ett för honom/henne så ”normalt” vardagsliv som
möjligt (Thomas, Morris & Harman, 2002). Att ge omsorg innebär ofta ett
ansvar för den sjuka personens vård (Johansson, 2007), man blir en aktiv
deltagare i sjukdomen och följer sjukdomsförloppet noga (Kitson, 2003;
Mcilfatrick, Sullivan & McKenna, 2006). Närstående kan också vara beskyddande (Read & Wuest, 2007) och uppträda som advokater och försvara
personen som är sjuk gentemot vårdpersonalen om samspelet inte fungerar
(Neufeld, Harrison, Stewart & Hughes, 2008). Omsorgsrollen med det ökade ansvaret kan medföra brist på egen tid, sömnsvårigheter och konflikter
inom familjen (Aranda & Hayman-White, 2001; Read & Wuest, 2007). Det
kan få som följd att relationerna och de roller man har inom familjen för14
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ändras. En svår sjukdom som exempelvis cancer kan påverka de andra familjemedlemmarna (Benzein et al., 2009) och enligt Östlund (2008) kan
närståendes livskvalitet och hälsa påverkas negativt. I Andersheds (2006)
systematiska litteraturstudie över närståendes situation framkom att de ska
hantera både sin och familjemedlemmens sorg, vilket väcker flera existentiella frågor. Det har också framkommit att i mötet med den professionella
omsorgen var närstående oroliga över att familjemedlemmen inte fick tillräckligt god vård varför de fortsatte att ge omsorg till sin svårt sjuka familjemedlem även på sjukhuset (Lindhardt, Bolmsjö & Rahm Hallberg, 2006;
Read & Wuest, 2007). Trots detta kände närstående skuldkänslor över att
inte vara nog mycket hos sin sjuka familjemedlem (Lindhardt et al., 2006)
eller att inte ha gjort tillräckligt (Milberg, Strang & Jakobsson, 2004). Enligt Read och Wuest (2007) kan påfrestningar, i samband med givande av
omsorg, vara beroende av hur det vardagliga sammanhanget ter sig för övrigt. Det blir mer arbetsamt om man exempelvis själv är äldre och sjuk. Det
kan också vara pressande om man är yngre, har eget arbete och barn samtidigt som man ska räcka till för sina föräldrar. Även om det är en komplex
situation att vara närstående beskrivs det inte enbart negativt. Det kan också vara meningsfullt (Andershed, 2006) och bidra till personlig växt (Neufeld et al., 2008). Det som också upplevdes positivt var att närstående kunde få en närmare kontakt med familjemedlemmen som var sjuk (Brazil,
Lohfeld & Willison, 2007).
Det kan vara en viktig kunskap att närstående som ger informell omsorg
också bedömer den professionella vården och vårdens kvalitet, utifrån sitt
perspektiv (Allen, 2000; Li, Stewart, Imle, Archbold & Felver, 2000; Lindhardt et al., 2006). Från vårdens perspektiv kan det vara lätt att betrakta
närstående som informella omsorgsgivare medan de själva ser sig som en i
familjen som naturligt hjälper till.
Omvårdnad
Vad omvårdnad är, och hur den kan utvecklas både som praktik och akademiskt ämne, diskuteras ofta. Här finns inte någon konsensus vilket kan
ses som en fördel då det kan medge en kontinuerlig utveckling av ämnet
(Willman, Söderberg, Öhlén & Östlinder, 2009). En strävan har dock varit
att om möjligt kunna enas om en gemensam kärna (Östlinder, Söderberg &
Öhlén, 2009). Många har accepterat metabegreppen som en gemensam
kärna och en utgångspunkt för fortsatta diskussioner, där de fyra vanligaste
begreppen är människa, hälsa, miljö och vårdande (Fawcett, 1995). Norberg et al., (1992) menar att omvårdnad alltid uttrycker en syn på världen
och människan som får konsekvenser för mötet mellan vårdare och patient.
I praktiken handlar omvårdnad om vad sjuksköterskan gör inom ramen för
den relation som skapas. Omvårdnad handlar om både vad sjuksköterskan
15
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gör och hur hon gör det. Sak- och relationsaspekten är integrerad och utgör
en odelbar helhet (jfr Norberg & Ternestedt, 2009).
Även de närstående beskrivs som betydelsefulla inom omvårdnad. De finns
i patientens sociala sammanhang och är en del av personens livsberättelse
(Axelsson, 2009) och identitet.
Inom omvårdnad beskrivs och diskuteras gapet mellan teori och praktik.
Ohlsson (2009) har i sitt avhandlingsarbete beskrivit hur sjuksköterskor
som avslutat utbildningen kan uppleva att de har teoretiska kunskaper men
saknar kunskaper som är tillämpbara i den praktiska verksamheten. Många
hävdar att teori och praktik behöver närma sig varandra, det vill säga att
gapet dem emellan överbryggs (Haigh, 2008). Haigh hävdar dock att vi ska
värna om gapet så länge det finns. Om det forskas på båda sidor om gapet
finns en möjlighet för en dynamisk utveckling inom både teori och praktik.
Det som behövs är ett samarbete mellan teori och praktik för att överföra
kunskap. Det är också i praktiken, i handling, som de kunskaper vi använder kommer till uttryck (Doane & Varcoe, 2008). Kirkevold (2009) menar
att omvårdnadsvetenskapen först blir meningsfull och relevant när den är
nära relaterad till praktiken.
Vårdatmosfär
Miljön är ett centralt begrepp inom omvårdnad och atmosfären är en del av
detta. Vårdpersonalens förhållningssätt och deras sätt att vara kan genomsyra atmosfären på avdelningen. Detta kan beskrivas som att vårdkulturen
sitter i väggarna (Edvardsson, 2005). Edvardsson har studerat vårdatmosfär
från patienters, närståendes och personals perspektiv. Av studierna framkommer att atmosfären känns omedelbart när man kommer in på en avdelning. Det är svårt att särskilja vad som är atmosfär och vad som är omvårdnad men det är sannolikt svårt att uppleva god omvårdnad i en negativ atmosfär. Arkitektur såväl som konst kan ha betydelse för hur atmosfären
upplevs. Atmosfären kan bidra till en känsla av hemmastaddhet. Platsen för
vård kan också ha betydelse för upplevelsen av atmosfären och omvårdnaden (jfr Rasmussen, 1999).
Platsen för vård
När någon blir svårt sjuk och döende kan den person som snart ska dö välja
att vårdas i det egna hemmet, nära familjen. Detta kan vara möjligt genom
stöd från hemsjukvården. Inom den avancerade hemsjukvården kan medicinsk högteknologisk vård ges. Detta är dock beroende av var man bor och
hur väl utbyggd den är om man kan få tillgång till denna vård. Vård i
hemmet kan både leda till ökad trygghet (Lantz & Gaunt, 1996) och till
frustration. Situationen kan upplevas svår om maken, makan eller vännen
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inte orkar med att den sjuka familjemedlemmen vårdas i hemmet (Stajduhar, 2003). Lantz (2009) problematiserar döendet i hemmet och menar att
man kan önska att vårdas hemma länge, men om behoven förändras kan
även önskemålen om vårdplats ändras. Om en person önskar behandling in
i det sista, med hoppet om att få leva lite längre, kan sjukhusmiljön vara
den tryggaste. I en studie av Stajduhar, Allan, Cohen och Heyland (2008)
framkom att många personer ville ha vård i hemmet, andra föredrog vård
på sjukhus och för åter andra spelade platsen inte någon roll. Det som var
förvånande var att patienten och närstående enbart var överens om platsen
för vård i hälften av fallen. Hospicevård är ytterligare en vårdform för vård
i livets slut (jfr Ternestedt, 1998; Källström Karlsson, 2009).
Kirurgisk vårdavdelning
På kirurgisk vårdavdelning vårdas patienter med botbara sjukdomar, men
också patienter som opereras för avancerade cancersjukdomar som exempelvis cancersjukdom i mag-tarm kanalen. Sjukdomar som i vissa fall kan
ha snabba förlopp. I en tidigare studie genomförd på samma klinik som föreliggande avhandling, framkom vid journalgranskning att många patienter
hade ett överraskande kort sjukdomsförlopp från diagnos till död. Nästan
hälften av patienterna, 49 procent, dog inom tre månader efter det att diagnosen ställts och 28 procent hade ett sjukdomsförlopp som understeg en
månad (Andershed & Ternestedt, 1998a). Vanliga symtom vid cancersjukdom är illamående, viktnedgång, anorexi, förstoppning och smärta (Bosonnet, 2003). Ett annat vanligt symtom som försvårar i vardagen är svår trötthet (Stone, Richards, A´Hern & Hardy, 2000). Vid exempelvis pancreascancer är symtomen diffusa och sjukdomen svår att upptäcka tidigt. Prognosen är dålig. Karakteristiska symtom är magsmärtor, viktförlust och ikterus med klåda som kan bli mycket besvärande (Bosonnet, 2003).
Att ge vård både till patienter med botbar sjukdom och till patienter med
avancerad cancersjukdom innebär en balansgång i vårdarbetet som kan
vara känslomässigt påfrestande (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006; Torjuul & Sörlie, 2006). I en studie av Torjuul, Elstad och Sörlie
(2007) uttryckte sjuksköterskor starka känslor inför patienten lidande. Personalen kände sig personligt ansvariga för att bemöta patienternas lidande
på rätt sätt samtidigt som de skulle fungera i arbetet och göra sitt bästa.
Personalen hade en hög arbetsbelastning, blev ofta avbrutna i arbetet, hann
inte göra klart (Torjuul & Sörlie, 2006). Andra studier har visat att personalen hade svårt att hinna prata med patienterna (Ödling, Norberg & Danielsson, 2002) och att ge en individualiserad vård (Mohan, Willkes, Ogunsiji &
Walker, 2005). De hann inte heller med att ge stöd till familjen och närstående (Mohan et al., 2005; Ödling et al., 2002). Det snabba tempot kunde
medföra svårigheter att skapa en tillitsfull relation (Andershed, 1998). Det
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upplevdes också svårt att ta hand om unga cancerpatienter (Kendall, 2007;
Mohan et al., 2005). Personalen ansåg att de bevittnade en tragedi (Kendall,
2007) och att det lika gärna kunde ha varit de själva som hade drabbats
(Torjuul et al., 2007). Vårdmiljön på sjukhus kan uppfattas som att den inte
är tillräckligt lugn för att ge vård till svårt sjuka döende patienter (Mohan et
al., 2005; Thompson, McClement & Daeninck, 2006). Av flera forskningsstudier framkommer att det råder tidsbrist på sjukhus och att det är svårt för
personalen att hinna med arbetet vilket kan vara ett hinder för god vård
(Beckstrand, Callister & Kirchhoff, 2006; Liu, 2008; McGilton & Boscart,
2007; Mohan et al., 2005; Sandgren et al., 2006; Torjuul & Sörlie, 2006; jfr
Freshwater & Stickley, 2004).
Att vårda personer med avancerad cancersjukdom kan innebära en känslomässig påfrestning och utmaning (Mohan et al., 2005). I mötet mellan liv
och död väcks existentiella frågor och utmaningar (Lindseth, Marhaug,
Norberg & Udén, 1994). Att föra dialog med kollegor om känslomässiga
svårigheter (Torjuul et al., 2007; Ödling et al., 2002) är ett sätt att bekräfta
varandra (Sandgren et al., 2006). Personalen kan också distansera sig för att
hantera den känslomässigt svåra situationen (Sandgren et al., 2006; Ödling
et al., 2002). Det som också framkommer är att personalen kan själv behöva stöd (Ödling et al., 2002).
Många av de etiska utmaningar som uppstår på sjukhus kan vara relaterade
till resursbrist och bristen på tid (Beckstrand et al., 2006; Liu, 2008; McCaughan & Parahoo, 2000; Mohan et al., 2005; Sandgren et al., 2006; Torjuul
& Sörlie, 2006; jfr Freshwater & Stickley, 2004; Ödling et al., 2002). Den
etiska problematiken uppträder i relation till vad personalen anser att de vill
och behöver göra för patienten och vad de utifrån organisatoriska förutsättningar kan göra (Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz,
2004).
Sammanfattningsvis kan sägas att omvårdnadspraxis beskrivs både som
komplext och föränderligt (Gerrish & Clayton, 2004; Mantzoukas, 2008)
vilket kan påverka vilka kunskaper som vårdpersonal använder i omvårdnadspraxis (Scott, Estabrooks, Allen, & Pollock, 2008).
Kunskapsformer
Det visar sig att olika former av kunskaper används i praktiken. Under senare årtionden har det skett en vidgning av kunskapsdiskussionen där man
utgår ifrån och utvecklar de Aristoteliska kunskapsformerna episteme,
techne och fronesis. Flera forskare utgår då från att dessa kunskapsformer
förekommer på olika sätt i olika praktiker. I detta avsnitt kommer jag att
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relatera de tre kunskapsformerna till kunskap som används inom omvårdnadspraxis.
Teoretisk vetenskaplig kunskap - Episteme
Episteme refererar till kunskap som beskrivs som sann och säker, en teoretisk kunskap (Gadamer, 2004; Gustavsson, 2000) som hör samman med
vetenskap och forskning, t.ex. empirisk kunskap (Gustavsson, 2000). Carper (1978) beskriver hur vetenskapen inom omvårdnad började utvecklas
under senare delen av 1950-talet, och då kom att bygga på rådande traditionella idéer om vetenskap. De traditionella idéerna innebar att det finns en
oberoende verklighet som genom observationer går att verifiera och bekräfta och som vi kan nå en sann kunskap om.
Studier av vårdens innehåll på sjukhus har beskrivits i huvudsak ha en medicinsk inriktning (Costello 2001; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003)
där vetenskaplig (Estabrooks, Rutakumwa, O'Leary, Profetto-McGrath,
Milner & Levers, 2005; McDonald & McIntyre, 2001) och evidensbaserad
kunskap ges företräde framför andra kunskapsformer (Estabrooks et al.,
2005; Kirkevold, 2009; jfr Morse 2006a).
Evidensbaserad kunskap. Begreppet evidensbaserad kunskap är omdiskuterat inom vårdområdet och har ingen entydig definition (Mantzoukas, 2008;
Stiwne & Abrandt Dahlgren, 2004). Hit räknas ofta kunskap som anses ha
högt evidensvärde, det vill säga randomiserade kontrollerade studier (RCT
studier) (Mantzoukas, 2008; Morse, 2006b; Morse, 2006c; Stiwne & Abrandt Dahlgren, 2004), vilka är associerade med begrepp som vetenskap,
rationalitet och den bästa vården (Mantzoukas, 2008; Rycroft-Malone,
2006). Inom omvårdnad kritiseras evidensbaserad kunskap bland annat utifrån att omvårdnadspraxis är en komplex verksamhet (Averill & Clements,
2007; Kirkevold, 2009; Mantzoukas, 2008; Moorse, 2006c). RCT studier
anses inte fånga komplexiteten i praktiken eftersom de bortser från kontexten (Mantzoukas, 2008). Det finns dock en spännvidd mellan olika synsätt
på evidensbaserad kunskap. I praktiken kan den evidensbaserade kunskapen ta sig uttryck i en vetenskaplig kompetens, teorier och formella beskrivningar (Chinn & Kramer, 2008). Inom omvårdnad behövs kunskap
från olika kunskapskällor (Carper, 1978; Chinn & Kramer 2008; Mantzoukas, 2008; Morse, 2006b).
Praktisk produktiv kunskap - Techne
I det ovanstående resonemanget om episteme är kunskapen knuten till tänkandet och vårt medvetande. Förståelsen av kunskap är dock vidare än så,
och det är viktigt att språkets, handen och kroppens kunskap får ett erkännande (Gustavsson, 1999, 2000). Techne avser kunskap som behövs för att
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skapa och producera något. I techne kan man lära sig hur man ska handla
(Gadamer, 2004). Den kan beskrivas som en yrkeskunskap som kännetecknas av handlingar som utgår från rutiner (Gustavsson, 2004), en kunskap
som finns i händerna (Gustavsson, 2000). Den innefattar också ett hantverk, det vill säga konst och skicklighet (Gadamer, 2004), där hantverkaren
lär sig hur han ska göra genom erfarenhet (Gadamer, 2004). Techne innebär också reflektion över hur vi skall utföra våra handlingar (Gustavsson,
2002a). Detta kan exemplifieras med när en patients lidande lindras genom
att vårdpersonalen ser hur patienten kan vila skönt i sin säng (Öhlén, 2002).
Det handlar alltså också om att veta hur, vilket leder tanken till att kunskapen har att göra med erfarenhet.
Erfarenhetsbaserad kunskap. Inom vårdsammanhang har Benner gjort en
omfattande forskning och tydliggjort den erfarenhetensbaserade kunskapens betydelse för omvårdnad. Erfarenhet beskrivs som att den utvecklas
via olika stadier till expertkunnande (Benner, 1984; Benner, HooperKyriakidis & Stannard, 1999; Benner, Tanner & Chesla, 1996; jfr Chan
2005; Estabrooks et al., 2005). Benner använder sig av Gadamers erfarenhetsbegrepp där erfarenhet uppstår när tidigare kunskap och förförståelse
utmanas och omtolkas i den aktuella situationen. Den kunskap som erhållits
genom erfarenhet (hermeneutisk erfarenhet) baseras på teoretisk kunskap,
episteme, som är integrerad med en praktisk kunskap (techne). I omvårdnad är bedömningar av patientens tillstånd och behov centrala och har sin
grund i observationer. Detta skapar en erfarenhetsbaserad kunskap som erhålls genom egna och andra kollegors observationer av patientens situation
(Benner, et al., 1996). Det som kan vara värt att beakta i relation till samarbetet i praxis, är att de som beskrivs vara närmast patienten, och som härigenom har goda möjligheter att göra observationer, är undersköterskorna
(Ohlsson, 2009; Wheatley, 2006). Observationers betydelse betonades redan av Nightingale (Chinn & Kramer, 2008). Det är ett tolkande som uppkommer i komplexa interaktioner (Benner, 2000) och som kan beskrivas
som ett erfaret veta hur, en förkroppsligad kunskap. Det kan handla om vad
man ska göra och hur man ska vara (Benner et al.,1999), det uppstår från
vad som bedöms vara meningsfullt för stunden och handlingen transformeras till en konst, en estetisk kunskap (Chinn & Kramer, 2008). Sammanfattningsvis kan ett erfarenhetsbaserat kunnande, ett expertkunnande, beskrivas som att vårdpersonal vet hur de ska handla vilket är ett förkroppsligat handlande (Benner, 2000; Lykkeslet & Gjengedal, 2006; Morse, Bottorff, Anderson, O’Brien & Solberg, 2006; Savage, 1995).
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Förkroppsligad kunskap. Inom omvårdnadspraxis har kroppen beskrivits
som ett ”redskap” i kunskapssökandet (McDonald & McIntyre, 2001;
Shakespear, 2003). Detta kan leda tanken ”fel” då kroppen beskrivs som
sammanflätad med personens individualitet, uppfattningar och erfarenheter
(Benner, 2000). Medvetandet och kunskapen finns i kroppen som en förkroppsligad kunskap (Gustavsson, 2000; Savage, 1995). När den kunskapen används blir den till en färdighet som är svår att verbalisera när vi inte
tänker på den, som att simma eller cykla (Gustavsson, 2000). Den praktiska
kunskapen, techne, är också situerad med vilket det menas att den är ett
med den pågående aktiviteten, kontexten och den konkreta situationen
(Gustavsson, 2002a). Detta är en skillnad mot episteme som kan sägas vara
dekontextualiserad och en abstrakt kunskap.
Kunskap som praktisk klokhet - Fronesis
Fronesis, praktisk klokhet, skiljer sig från både techne och episteme då man
här måste ha en moralisk medvetenhet för att kunna handla. Fronesis är en
kunskap i relation till en speciell uppgift där man är i en situation, engagerad och en del av den. Frågan kan ställas: ”vad kräver denna situation av
oss och vilken kunskap behövs här?”. Den praktiska klokheten kan inte läras på samma sätt som teknisk kunskap (Gadamer, 2004). Det man lär sig
av, är goda exempel och förebilder (Gustavsson, 2000). Den praktiska
klokheten handlar om en känslighet och förmåga, där tanke och känsla förenas i kloka bedömningar och beslut i en konkret specifik situation (Gustavsson, 2000). Fronesis kan beskrivas som moraliska överväganden om
vilken handling som är bäst, eller minst dålig, när man ska hjälpa en annan
människa (Aristoteles, 2000). Denna praktiska klokhet innebär bl.a. att
stödja människors möjligheter till ett gott liv och öka deras känsla av välbefinnande (Gustavsson, 2004a).
Känslomässig kunskap. Chinn och Kramer (2008) och Williams (2000) beskriver hur det känslomässiga engagemanget och en närhet inom omvårdnad (Savage, 1995) alltmer har kommit att uppmärksammas. Detta till
skillnad från tidigare, då känslomässig distans betonades (Freshwater &
Strickley 2004; Savage, 1995; Schuster, 2006; Williams, 2000) i det professionella förhållningssättet (jfr Rehn, 2008). Det är emellertid viktigt att
använda känslor för att överhuvudtaget kunna förstå och tolka patientens
situation (Benner et al., 1999; Benner et al., 1996; Benner, 2000; Chinn &
Kramer, 2008; Lykkeslet & Gjengedal, 2006; Morse et al., 2006; Savage,
1995) då det är känslan som guidar oss i vårt handlande (Nussbaum, 2001).
För detta behövs en känslomässig känslighet vilket bl.a. innebär en känslomässig kompetens (Sandgren et al., 2006). Ett synonymt begrepp i detta
sammanhang är känslornas intelligens.
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Känslornas intelligens
Nussbaum (1995) beskriver hur det rationella och emotionella hänger
samman och förstärker varandra i kunskapsprocessen, uttryckt t.ex. som
”känslans skärpa, tankens inlevelse”. Utan känslornas intelligens kan vi
inte orientera oss i världen. Känslor hör samman med vår förståelse och är
en källa till vår medvetenhet. Det är med våra känslor vi bildar oss ett omdöme, tar beslut och handlar (Nussbaum, 2001). Exempelvis kan vårdpersonal utifrån känslor av ansvar och oro bedöma att en patient har svårare
smärta än tidigare och handla utifrån detta. Känslor går alltså inte att särskilja från det vi tänker om något dvs. våra föreställningar. Det skulle innebära att särskilja känslor från sin identitet. Känslan, tanken, omdömet och
handlingen är sammanvävda. Det emotionella skärper tanken, och vice versa, och kombinationen av tanke och känsla gör att inlevelseförmågan ökar.
Det handlar om att förstå egna och andras känslor (Nussbaum, 2001; Svenaeus, 2009).
Svenaeus1 (2009) analyserar den praktiska kunskapens natur och använder
ett fenomenologiskt perspektiv för att beskriva känslornas kunskap. Det är
känslorna som engagerar och driver oss och är vår rörelsekraft i livet. Emotion kommer från latinets ”motere” som betyder ”att röra sig”. ”Om vi inte
känner finns det ingen anledning att göra någonting” (s. 93). Känslor uppfattas i kroppen, där vi kan känna den andres lidande i vår kropp, om än i
mildare form. Att känna handlar ofta om ett igenkännande, där den andres
känslor väcker egna känslor. Att förstå någons känslor erfars kroppsligt.
Det är exempelvis svårt att se någon lida utan att omedelbart försöka avlägsna detta. Svenaeus exemplifierar detta med hur vi omedelbart kan trösta
ett litet barn.
Det som är betydelsefullt i den känslomässiga kunskapen är att ha självkännedom och kunskap om de egna känslorna, för att kunna förstå andra. Det är
också viktigt att erkänna känslorna så att de kan reflekteras för att göra rätt
bedömning vid rätt tidpunkt (Nussbaum, 2001; Svenaeus, 2009). Känslor
formas av den egna individuella historien men också av normer i samhället
(Nussbaum, 2001). Känslan återfinns också i intuitionen.
Intuition
Intuitionsbegreppet är nära knutet till diskussioner inom vård. Ingela Josefson har gjort en omfattande forskning där hon har studerat intuitionens betydelse för yrkeskunnandet inom vården (Josefson, 1991, 1998). Inom
vårdutbildningen erhålls en vetenskaplig kunskap där det abstrakta tänkandet har företräde. Det är dock i handling, i själva utövandet, som kunskapen
1

Praktiken får sin egen kunskapsteori. Fredrik Svenaeus har utvecklat den praktiska kunskapen. Se Vad
är praktisk kunskap F. Svenaeus, & J. Bornemark (2009).
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ställs på sin spets. Det är här känslan får sin betydelse. Intuitionen ses som
en förening mellan tanke och känsla, där konsten ses som en förebild för
den intuitiva förmågan. Det kan dock sägas att det finns ett relativt nyväckt
intresse för intuition. I skriften Intuition, en kunskapsteoretisk betraktelse
med en första utgåva 1892, skriver Hans Larsson: ”vår tid är en af de perioder, då den intuitiva förmågan underskattas och dess hjälp icke anlitas”
(Larsson, 1997, s. 7).
Intuition har beskrivits som betydelsefullt och som ett kunnande i omvårdnadspraxis (Benner et al., 1999; Lyneham, Parkinson & Denholm, 2008;
McCutcheon & Pincombe, 2001) även om den också avfärdats som anekdotisk (Lyneham et al., 2008). Intuition anses vara ett viktigt redskap
(McCutcheon & Pincombe, 2001) i kliniska bedömningar och beslutsprocesser (Lyneham et al., 2008). Det är ett förkroppsligat kunnande där vi
genom vår kroppsliga kunskap kan ana förändringar innan de är fullt synliga och göra jämförelse med tidigare kliniska situationer (jfr Dreyfus, Dreyfus & Athanasiou, 1986). Detta kan medföra att man via ett ”tänkande i
handling” kan upptäcka tidiga förändringar hos patienten som därmed representerar en form av kliniska tankar vilket gör att man kan befinna sig
steget före (Benner et al., 1999). Den intuitiva kunskapen förefaller vara en
samverkan (McCutcheon & Pincombe, 2001) och bestå av flera attribut av
kunskaper såsom vetenskaplig kunskap och erfarenheter av kliniska sjukdomsförlopp (Benner et al., 1999). I en studie utförd på en akutvårdsavdelning beskrivs intuition som en känsla och ett sätt att handla (Lyneham et
al., 2008).
Motiv för avhandlingen
Av avhandlingens bakgrund framgår att vi på ett allmänt plan alltid befinner oss i ett spänningsförhållande mellan liv och död som en del av vår
vardag. Enligt Jaspers (1970) är det först när vi själva drabbas av svår sjukdom som vi på djupet blir medvetna om vår existens och hotet mot den. Vi
befinner oss då i en gränssituation, en situation som vi inte kan undkomma.
Det är som att springa in i en vägg. I gränssituationer sätts existentiella frågor på sin spets. Detta kan gälla patienter men också närstående som ger
informell omsorg till en svårt sjuk familjemedlem. Det är i gränssituationer
som våra föreställningar framstår som särskilt tydliga liksom de erfarenheter och kunskaper vi använder för att förstå det som händer och skapa någon mening i det. För vårdpersonal innebär mötet med personer som befinner sig i en gränssituation en utmaning och mötet med andras svåra sjukdom och död kan innebära en delad existentiell situation. Att nå kunskap
om detta är ett motiv till att denna avhandling skrivs.
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Ett annat motiv är att omvårdnad i praktiken inte alltid är tydlig och att
både den teoretiska och praktiska kunskapen behöver beskrivas. Det finns
mycket att lära om hur familj, närstående och vårdpersonal använder föreställningar, erfarenheter och skapar kunskap i vardagen. Ett rimligt antagande är att familjen, närstående och vårdpersonal ”vet mer” än vad de ges
möjlighet att beskriva och att de använder kunskap som tas för given. Det
finns ett behov av att studera vad som sker i vardagen bakom rutinerna och
hur kunskap då skapas och används.
Ytterligare motiv till att studera hur kunskap skapas och används är att patienter och närstående idag kan vara välinformerade när de kommer till hälso- och sjukvården via Internet, olika databaser eller bibliotek. Som exempel kan anges hur det på Statens beredning för medicinsk utvärderings
(SBU) hemsida finns riktlinjer för hur man som patient kan söka i databasen Cochrane. Det blir därför angeläget att studera vilken kunskap patienter
och närstående förväntar sig och hur de själva använder kunskap i mötet
mellan liv och död.
Ett fjärde motiv har samband med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:
763) och den skyldighet vårdpersonal har att ge information och att individualisera vården utifrån den enskilda patientens perspektiv. En fråga är om
vården blivit individualiserad.
Vårdpersonal på en kirurgisk vårdavdelning ger vård i botande och lindrande syfte. Den komplexitet och tidsbrist som kan råda ställer stora krav
på vårdpersonalen och deras prioriteringar i det dagliga arbetet. Detta är
ytterligare motiv till avhandlingen. En viktig fråga blir då om någon av
kunskapsformerna blir mer dominant än någon annan. Det är i det mellanmänskliga mötet som vårdpersonalens kunskap och kunnande framkommer, det vill säga innehållet i omvårdnad. Det behöver studeras. Slutligen
är det svårt att finna studier som beskriver patienters och närstående kunskap vilket kan spegla att de inte tillskrivs någon kunskap utan enbart ses
som personer i behov av stöd och hjälp från vårdpersonal. Mot bakgrund av
ovanstående görs denna avhandling.
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SYFTE
Avhandlingens huvudsyfte är att studera hur familj, närstående, vårdpersonal skapar och använder kunskap i mänskliga gränssituationer.
Följande frågor besvaras i anslutning till huvudsyftet:
Vilka föreställningar använder en familj och de olika familjemedlemmarna
i sin vardag när en av familjemedlemmarna drabbas av cancersjukdom?
Vilka erfarenheter har närstående av att ge informell omsorg och mötet
med den professionella omsorgen?
Vilka kunskaper och kunnande använder vårdpersonalen och är någon kunskapsform mer dominant än någon annan?
Delsyfte I är att beskriva en familjs och de enskilda familjemedlemmarnas
föreställningar om cancer, döende och död över tid samt hur föreställningarna inverkade på deras dagliga liv.
Delsyfte II är att beskriva närståendes erfarenheter av att ge informell omsorg och deras erfarenheter av mötet med den professionella omsorgen.
Delsyfte III är att undersöka vilka kunskapsformer som används och hur
kunskap byggs i det dagliga arbetet baserad på vårdpersonals förståelse för
patientens situation.
Delsyfte IV är att beskriva och analysera vårdpersonalens känslomässiga
kunnande och hur detta kommer till uttryck i det dagliga arbetet och hur det
känslomässiga kunnandet innefattar känsla, tanke och handling.
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Tabell 1. Översikt över de studier som ingår i avhandlingen
Studie II
Att beskriva
närståendes
erfarenheter av
att ge informell
omsorg och
deras erfarenheter av mötet
med den professionella
omsorgen.

Studie III
Att undersöka
vilka kunskapsformer som används och hur
kunskap byggs i
det dagliga arbetet baserad på
vårdpersonals
förståelse för
patientens situation.

Deskriptiv
retrospektiv
hermeneutisk
studie.
27 närstående
Deltagare En familj (6 familjemedlemmar).
till patienter på
Kontext
Kirurgisk vårdkirurgisk vårdavdelning och hemmet. avdelning.
21 intervjuer, 80 sam- 27 intervjuer
Datainsamling tal, observationer i
samband med intervjuer och informella samtal samt dagboksanteckningar.

Deskriptiv etnografisk och hermeneutisk studie.

Syfte

Design
Metod

Studie I
Att beskriva en familjs
och de enskilda familjemedlemmarnas föreställningar om cancer,
döende och död över
tid samt hur föreställningarna inverkade på
deras dagliga liv.

Deskriptiv
prospektiv fallstudie.

Sjuksköterskor,
undersköterskor
på kirurgisk
vårdavdelning.
Deltagande observationer 285
tim, 25 intervjuer, informella
samtal 190, med
25 sjuksköterskor och
18 undersköterskor.

Studie IV
Att beskriva och
analysera vårdpersonalens känslomässiga kunnande och hur
detta kommer till
uttryck i det dagliga arbetet och
hur det känslomässiga kunnandet innefattar
känsla, tanke och
handling.
Deskriptiv
etnografisk och
hermeneutisk
studie.
Sjuksköterskor,
undersköterskor
på kirurgisk
vårdavdelning.
Deltagande observationer 285
timmar, 25 intervjuer, informella
samtal 190, med
25 sjuksköterskor och 18
undersköterskor.

TEORETISKT PERSPEKTIV
Arbetet har i huvudsak ett hermeneutiskt perspektiv med ett försök till utgångspunkt i Gadamers och Ricoeurs hermeneutik. Ricoeur (1993) försökte
att överbrygga klyftan mellan human- och naturvetenskap genom att länka
förståelsen till förklaringen. Ricoeur representerar misstankens hermeneutik. Misstanken handlar om att i sina tolkningar gå under ytan och att misstänka det som man från början höll för sant. Det handlar om att ha distans
att inte låta sig hänföras och uppslukas. För att motverka detta kan motsatta
tolkningar sökas och beskrivas. Det kan exempelvis handla om att försöka
förstå något inifrån som t.ex. tolkning A via närhet och inlevelse för att sedan distansera sig och jämföra A med tolkning B och se andra drag. Ricoeur betonar konflikten och distanseringen. Konflikten handlar om att förstå
den andre i dennes ”annanhet”, och att också förstå sig själv bättre. Med
konflikt i detta arbete avses kärlekskamp, en kamp för det gemensammas
bästa (Jaspers, 1970), vilket i denna avhandling avser patienten, personen
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som är sjuk. Med hjälp av distansering kan man ta sig utanför sin egen cirkel (förförståelse) och få en annan blick av det man tolkar, man ser på ett
annat sätt. När vi tolkar och förstår rör vi oss mellan det som är närliggande
och det mer avlägsna.
Gadamers (2004) hermeneutik representerar försoningens hermeneutik, här
finns ingen konflikt. Det handlar om öppenhet att i en dialog öppna sig för
nya tolkningar, lyssna till det någon annan säger och sätta sin egen tolkning
och tidigare uppfattningar på spel. Detta kan också beskrivas som att uppgå
i en lek. Dialogen innebär att ingen på förhand har bestämt var samtalet ska
sluta men syftet med dialogen är att uppnå ett samförstånd (konsensus). Det
är det som enligt Gadamer är en sann dialog. De uppfattningar man hade
innan dialogen har förändrats när man återvänder till sig själv (Gustavsson,
2007). Vi rör oss således hela tiden mellan det vi redan har förstått (vår förförståelse) och den nya förståelse vi får när vi tolkar vår vardag. Samförstånd kan dock begränsa oss i vårt sökande efter kunskap, medan konflikten kan öppna för nya perspektiv och leda oss framåt i vårt kunskapssökande. Under avhandlingsarbetets gång har jag blivit alltmer medveten om detta och har därför i delstudie fyra valt att anlägga ett kritiskt perspektiv, vilket jag försöker utveckla i ramberättelsens diskussion.
Gustavsson (2002b) menar att ett sätt att se på kunskap är att utgå från hur
den skapas. Detta har jag försökt göra genom att studera människors sammanhang, föreställningar, erfarenheter och arbete. Jag betraktar kunskap
som något som börjar och slutar i praxis. Med praxis avses det man säger,
tal, handlingar och förhållningssätt som används i det dagliga livet (Ramirez, 1995) det vill säga en praktisk kunskap (Gustavsson, 2000).
I avhandlingen studeras patient, familj, närstående och vårdpersonal vilka
kan ses representera olika gemenskaper. För att förklara och ge en innebörd
till gemenskapen kan Gadamers (2004) begrepp ”sensus communis” användas. Sensus communis kan beskrivas som ett gemensamt sinne, en gemenskap man utvecklar genom att leva med andra. Det är det gemensamma
sinnet som gör att vi vet hur vi ska handla och orientera oss i gruppen. Med
gemenskap avser jag vårdpersonal på en vårdavdelning, en familj och närstående som via gemenskapen skapar procedurer och rutiner som föreskriver handlandet. Det handlar inte om vad som är lämpligt eller olämpligt på
ett allmänt plan, utan om en moralisk hållning för vad som passar det gemensamma och det gemensammas bästa i en konkret situation. Det är en
praktisk kunskap, fronesis, en klokhet som används i en konkret partikulär
situation, som har ett etiskt motiv, en vilja, med målet att göra det rätta.
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Kunskap kännetecknar människans strävan att överleva, bringa ordning i
vardagen och skaffa sig ett bättre liv både individuellt och kollektivt (Gustavsson, 2002). Gadamer (1997, 2004) kritiserade vedertagna uppfattningar
om kunskap: det rationella, förnuftet, vetenskapliggörandet och teknifieringen av världen. Gadamer återvände därför till Aristoteles kunskapsformer (episteme, techne, fronesis), vilka blev ett sätt att inom humanvetenskapen och hermeneutiken vetenskapligt förstå och tolka människan. De tre
kunskapsbegreppen har i detta arbete använts som ett analysredskap. I delstudie tre användes samtliga tre kunskapsbegrepp, i delstudie två användes
fronesis. I ramberättelsens diskussion används de tre kunskapsbegreppen i
relation till samtliga fyra delstudier.
Några begrepp som har använts i arbetet
I delarbete II studeras närståendes erfarenheter. Med erfarenheter avses händelser som
erfarits på ett djupare plan och som resulterat i ett annorlunda sätt att se på tillvaron och
som därigenom medfört en fördjupad kunskap (Gustavsson, 2004b s. 503). I delarbete
III studeras undersköterskor och sjuksköterskors kunskapsbyggande. Med kunskap avses här: ”Kunskap är inte enbart teoretisk, den är också praktisk det handlar om vad vi
vet, vad vi gör och hur vi handlar” (Gustavsson, 2004a s. 38). Det fjärde delarbetet
handlar om känslomässigt kunnande där Nussbaum’s beskrivning av känslornas intelligens används. Det är med våra känslor vi bildar oss ett omdöme, tar beslut och handlar
(Nussbaum, 2001). Vidare används begreppet kunnande i stället för intelligens eftersom
det refererar till hur vi uppfattar och förstår oss själva och världen (Chinn & Kramer,
2008, p. 2). Med handling avses i detta arbete förhållningssätt, attityder och relationer
(Ramirez, 1995). I arbetet används återkommande begreppet öppenhet som innebär att
öppna sig för nya tolkningar, lyssna till det någon annan säger och sätta sin egen tolkning och tidigare uppfattningar på spel, vilket också kan beskrivas som att uppgå i en
lek. I en dialog innebär detta att ingen på förhand har bestämt var samtalet ska sluta men
där dialogen utmynnar i ett samförstånd (konsensus). Det är detta som är en sann dialog
(Gadamer, 2004). De uppfattningar man hade innan dialogen blir förändrade när man
återvänder till sig själv (Gustavsson, 2008).

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER
Avhandlingen utgår huvudsakligen från en hermeneutisk livsvärldsansats
(delstudie II-IV). I delstudie III och IV har den hermeneutiska ansatsen
kombinerats med den etnografiska metoden (jfr Erdner, Magnusson & Nyström, 2005). I delstudie I har fallstudiemetodik tillämpats där den tolkande
ansatsen inte varit lika framträdande som i de övriga delstudierna. Kunskapsmålet har varit att söka kunskap om hur det vardagliga livet förstås,
levs, erfars och beskrivs av deltagarna. Det är mönster av betydelser och
innebörder som söks. Nedan följer en beskrivning av valda ansatser.
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Hermeneutisk livsvärldsansats - beskrivning och överväganden
Jag har valt att använda mig av den ansats Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) har utarbetat och benämner ”Reflective Lifeworld Research”
och som bygger på både fenomenologi och hermeneutik. Som jag har tolkat
det tillämpar författarna bland annat Gadamers och Ricoeurs hermeneutik.
Centralt i den beskrivna livsvärldsansatsen är att förståelsen inte nås med
en bestämd metod utan genom ett öppet förhållningssätt; det är genom öppenhet som vi kan upptäcka något på ett nytt sätt. Utgångspunkten är att
öppenheten påverkas av den tradition vi befinner oss inom och den makt
som traditionen har över vår förståelse. Gadamer (2004) menar att förståelsen sker i en rörelse mellan tolkarens dåtid och nutid. Vi är alltså impregnerade av vår förförståelse. Den är en förutsättning för att förstå, och det är
också den som medför att vi kan se något på ett nytt sätt. Den kan också
vara ett hinder genom att förförståelsen kan skymma vår blick.
För att inte låta förförståelsen stå i vägen för att se något nytt har jag strävat
efter att tygla min förförståelse. Detta innebär att jag har försökt att problematisera det jag har studerat och inte tagit för givet det jag har sett. Jag
har aktivt försökt ta ett steg tillbaka och betrakta det jag har sett på nytt utifrån ett helhetsperspektiv, samtidigt som jag har försökt att vara systematisk i det jag har undersökt men ändå fokuserat i en riktning framåt. Jag har
strävat efter att se det välbekanta i ett nytt ljus vilket kan beskrivas som att
vara turist i sin egen hemstad (Dahlberg et al., 2008, s.123).
Jag har också inspirerats av Ricouer’s hermeneutik. Ricoeur (1976) utvecklade, som tidigare nämnts, det som brukar benämnas misstankens hermeneutik, vilket jag särskilt försökt tydliggöra i delstudie IV. Ricoeur sökte dolda innebörder och strävade efter att nå det fördolda, vilket har tilltalat mitt
tänkande. Genom Ricoeur länkades förklaringen till förståelsen. Förklaring
och förståelse är dialektiskt relaterade till varandra. Det innebar att jag sökte ett samspel mellan förklaring och förståelse.
Etnografisk metod – beskrivning och överväganden
Etnografi med fältarbete valdes för att beskriva innebörder i det dagliga
arbetet, det vill säga det som händer bakom rutinerna (jfr Dahlberg et al.,
2008) och hur kunskap skapas och används i handling i praktiken. Fältarbetet kännetecknas av öppenhet (Dahlberg et al., 2008). Forskaren gör entré
utan att ha färdiga frågor formulerade. Inledningsvis fann jag den etnografiska metoden svårtillgänglig. Det finns dock inget ”färdigt recept” utan
metoden skapas av forskaren i fältet (jfr Dahlberg et al., 2008; Öhlander,
1999). Jag arbetade mycket med att förstå tillämpningen av metoden och
prövade mig fram.
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Under fältarbetet och de deltagande observationerna är även forskaren observerad av deltagarna, och forskarens närvaro kan förändra det dagliga
arbetet och samspelet mellan deltagarna så att samspelet påverkas. Det kan
med andra ord vara lätt att störa samspelet, samtidigt som detta kan förändras oavsett forskarens närvaro (Schatzman & Strauss, 1973). Jag var till en
början intensivt medveten om detta då min förförståelse från tidigare
vårdarbete gett mig erfarenhet av att det kan finnas en misstro gentemot
forskning. Detta medförde att jag försökte vara än mer öppen och balanserande i mitt förhållningssätt. I arbetet har flera datainsamlingsmetoder använts; observationer, intervjuer och informella samtal vilket jag beskriver
mer utförligt under rubriken procedur.
Fallstudien – beskrivning och överväganden
Fallstudiemetodik används både inom kvantitativ och kvalitativ forskning.
När det gäller kvalitativa studier återfinns fallstudien inom olika traditioner
(jfr Merriam, 1998; Stake, 1995) som t.ex. grounded theory, etnografi, narrativ metod och fenomenologisk hermeneutik. Det gemensamma är att man
utifrån olika metodologiska utgångspunkter söker förståelse för komplexa
sammanhang genom att fokusera på detaljer i ett fall. Det partikulära är således det centrala (Creswell, 1998; Flyvbjerg, 2001; Merriam 1998; Stake,
1995). För delstudie I valdes en fallstudie då den lämpar sig för studier som
sker i ett socialt och kulturellt sammanhang där syftet är att ge en fördjupad
och detaljerad förståelse av problem, situationer och svårigheter som uppstår i vardagen. Metoden beskrivs också vara lämplig vid studier av samspel mellan olika faktorer över tid (Creswell, 1998; Merriam, 1998). Det
som fokuseras är hur grupper av människor hanterar problem av olika slag
utifrån ett helhetsperspektiv (Merriam, 1998). Dessa kriterier kan sägas
vara uppfyllda i delstudie I, där jag över tid följde en familj som drabbades
av svår sjukdom och död. Jag kom härigenom familjen nära och kunde få
förståelse för familjens föreställningar utifrån familjemedlemmarnas olika
perspektiv. Jag kunde också direkt följa upp mina frågor och reflektera
över mina tolkningar i relation till det familjemedlemmarna sade eller de
observationer jag gjorde (jfr Flyvbjerg, 2001).
För att betona betydelsen av fallstudien refererar jag till Flyvbjerg (2001)
som i sin tur använder sig av Aristoteles kunskapsbegrepp fronesis för att
förstå människan och mänskligt beteende. Flyvbjerg menar att fallstudien
utgör exempel där konkret praktisk kontextbunden kunskap kan studeras
(fronesis) och där variationer, detaljer och nyanser i människors samspel
kan beskrivas. Fronesis beskriver samspelet mellan det allmänna och konkreta vilket kräver överväganden, bedömningar och val över vad som är bra
eller mindre bra för människan.
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STUDIERNAS GENOMFÖRANDE
Delstudie I En familjs föreställningar om cancersjukdom, döende och
död
Urval
I studien ingår en familj, där en av familjemedlemmarna hade en cancersjukdom. Urvalsgruppen utgjordes av patienter som vårdades på en kirurgisk vårdavdelning och som bedömdes ha cirka 3 månader kvar att leva.
Ytterligare kriterium var att deltagarna skulle tala och förstå svenska. En
läkare gjorde den första selektionen av patienter och den första patienten
som tillfrågades samtyckte till deltagande i studien. Patienten, en 70 årig
kvinna, Ann, med gastrointestinal cancer, valde själv ut de familjemedlemmar som hon ansåg skulle tillfrågas. Sex familjemedlemmar (make, tre
vuxna barn och syster) fick brev med information om studien och alla tackade ja till deltagande. Urvalsförfarandet är att likna vid det Goetz och LeCompte (1984) kallar nätverksurval.
Etiska aspekter
Innan detta projekt påbörjades gjordes flera noggranna etiska överväganden. Att be någon berätta om sin familjemedlems sjukdom och död kan
väcka starka känslor som sorg och ångest. Åstedt-Kurki, Paavilainen och
Lehti (2001) manar till försiktighet när familjer i svåra situationer deltar i
forskningsstudier. Att be en person som var döende att få följa henne och
hennes familjemedlemmar under den sista tiden medförde en för mig svår
etisk balansgång. Den sjuka familjemedlemmen (Ann) tillfrågades på sjukhuset om hon ville delta i studien och vilka familjemedlemmar som hon
ansåg kunde tillfrågas. Först när Ann hade samtyckt till att delta tillfrågades de andra familjemedlemmarna. De informerades både muntligt och
skriftligt om studien och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst
utan att förklara sig eller att det skulle påverka den sjuka kvinnans vård.
Skriftligt samtycke inhämtades från samtliga. Vid varje kontakt tillfrågade
jag återigen samtliga familjemedlemmar om de ville fortsätta sitt deltagande i studien. När varje intervju och samtal avslutades erbjöds familjemedlemmarna att ta kontakt med mig om frågor uppstod eller om känslor väcktes som var svåra att hantera. Det var ingen som kontaktade mig. Familjemedlemmarna hade också namn och telefonnummer till handledare om de
önskade avböja deltagande utan att prata med mig. De har även haft möjlighet till kuratorskontakt, huruvida de tog sådana kontakter framgår inte av
studien. Under projektets gång gjordes etiska överväganden kontinuerligt.
Det kan liknas vid en balansgång som byggde på öppenhet om det var
lämpligt att göra intervju vid den tidpunkt som var avtalad, eller inte. Jag
ringde kvällen innan eller samma dag för att höra om Ann orkade träffa
mig som avtalat. Det är rimligt att anta att Ann kände sig fri även att tacka
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nej, eftersom hon vid några tillfällen avböjde deltagande på grund av trötthet. Det fanns också tillfällen när jag besökte Ann på sjukhuset och valde
att inte föra samtal när hon exempelvis hade besök av någon familjemedlem. Eftersom jag anser att det är viktig att familjemedlemmarna får den
sista tiden tillsammans ville jag inte tränga mig på. Ibland frågade familjemedlemmarna om jag hade träffat någon annan familjemedlem eller: ”Jag
hörde att du var hos NN i går.” Därför frågade jag familjemedlemmarna om
jag kunde berätta för de andra familjemedlemmarna att jag hade träffat dem
utan att gå in på vad vi hade pratat om. De gav sitt samtycke till detta.
Insamling av data
Datainsamlingen med familjemedlemmarna påbörjades en månad efter att
kvinnan fått besked om att sjukdomen inte kunde botas. Upprepade längre
intervjuer (22), kortare informella samtal (80) dagboksanteckningar och
observationer gjordes med de sex familjemedlemmarna under en tidsperiod
av 10 månader. Flest intervjuer och informella kontakter genomfördes med
den sjuka kvinnan Ann (se tabell 2). Intervjuerna genomfördes i familjemedlemmarnas hem, på min arbetsplats eller på sjukhuset. Efter kvinnans
död gjordes en intervju med varje familjemedlem, dessutom förekom informella kontakter via telefon (se tabell 2). Eftersom föreställningar ofta
framkommer via berättelser (Wright, et. al., 1996) har intervjuerna och de
informella samtalen förts som en öppen konversation. Ann och familjemedlemmarna ombads berätta om Anns cancersjukdom och hur denna inverkade på vardagen. Intervjuerna som bandinspelades pågick en till tre timmar.
De informella samtalen genomfördes på sjukhuset och via telefon. I samband med intervjuerna och samtalen har även observationer gjorts av miljön i hemmet och på sjukhuset och av sjukdomsförloppets framskridande,
vilket antecknades. Frågor kunde då ställas utifrån det som observerades.
En av familjemedlemmarna, systern, har också fört dagliga dagboksanteckningar. Anteckningarna beskriver i huvudsak sjukdomsförloppet, dagliga
rutiner, olika händelser samt given omsorg.
Under både datainsamlings- och analysarbetet fördes minnesanteckningar
över de reflektioner och insikter som gjorts under perioden (jfr Merriam,
1998). Eftersom varje intervju och samtal byggde på de föregående (jfr
Merriam, 1998; Stake, 1995) har analysen av datamaterialet skett parallellt
med den fortlöpande datainsamlingen. Det innebar att varje intervju omedelbart efter genomförandet transkriberades ordagrant. Därefter lästes intervjun noggrant igenom. Frågor och funderingar som framkom nedtecknades och utgjorde underlag vid nästa intervju eller samtal.
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Tabell 2. Datainsamling med familjemedlemmarna i relation till de tre tidsperioderna
Familjemedlem Anns svåra sjukdom/
den första tidsperioden

Anns döende/
den andra tidsperioden

Ann

6 intervjuer, 28 informella
samtal a

3 informella samtal a

Martin

2 intervjuer b, 4 informella
samtal

4 informella samtal

1 intervjuer, 7 informella
samtal

Sara

2 intervjuer b, 9 informella
samtal a
Dagboksanteckningar

6 informella samtal a
Dagboksanteckningar

1 intervjuer, 3 informella
samtal

Äldsta
sonen

2 intervjuer, 3 informella
samtal

1 informellt samtal

1 intervjuer, 2 informella
samtal

Yngsta
Sonen

2 intervjuer, 2 informella
samtal

1 informellt samtal

1 intervjuer, 1 informellt
samtal

Dotter

2 intervjuer, 4 informella
samtal

1 informellt samtal

1 intervjuer, 1 informellt
samtal

a
b

Ann är död/
den tredje tidsperioden

Ett av de informella samtalen inkluderade både Ann och Sara
En av intervjuerna inkluderade Martin och Sara

Analys av data
Analys har gjorts både på individ- och gruppnivå. Individnivån speglar de
enskilda familjemedlemmarnas föreställningar (steg 1-2) och gruppnivån
familjen som helhet (steg 3-4). Vid analysen av data har en pendling skett
mellan resultaten från varje delanalys dvs. respektive steg, och grunddata.
Dataanalysen är inspirerad av Stake (1995) och Creswell’s (1998) beskrivning av fall-metodik. Dataanalysen genomfördes i följande steg:
1. När datainsamlingen avslutats lästes hela datamaterialet för varje familjemedlem igenom. En helhetsuppfattning av de enskilda familjemedlemmarnas totala berättelser erhölls på detta sätt.
2. Föreställningar om cancersjukdom, döende, död och hur dessa inverkat på det dagliga livet beskrevs för varje familjemedlem. Föreställningarna
fördes sedan samman till subkategorier (se tabell 3).
3. Subkategorierna analyserades med fokus på likheter och skillnader.
Subkategorierna sammanfördes sedan till åtta huvudkategorier vilka speglar föreställningarna för familjen som helhet. Subkategorierna analyserades
också i syfte att se om de förändrats över tid.
4. De åtta huvudkategorierna kunde utifrån innehåll föras samman till
fyra teman där varje tema utgjordes av två delvis kontrasterande huvudföreställningar. Under respektive tema framkommer även variationer av föreställningar så som de beskrivits av enskilda familjemedlemmar.
5. Observations- och dagboksanteckningarna analyserades på samma
sätt. Vid denna analys framkom inga nya eller motsägande kategori33
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er/föreställningar. Dessa resultat kom delvis att utgöra en verifiering av resultaten från analysen av intervjudata.
Resultat
Kontext dagligt liv
Ann (som var i 70 årsåldern,) och maken Martin bodde i ett hus på landet.
De vuxna barnen hade egna familjer och bodde 7 - 20 mil från föräldrahemmet. När Anns syster Sara fick veta att Ann hade en obotlig sjukdom,
flyttade hon tillfälligt hem till paret för att hjälpa till att sköta hushållet.
Maken Martin tog hand om hus, trädgård och inköp. (Namnen är fingerade
för att skydda deltagarnas identitet).
Familjen skapade föreställningar och använde dem för att beskriva, förklara
och förstå cancersjukdom, döende och död. Det var deras sätt att använda
kunskap i detta sammanhang. Enligt Gustavsson (2002b) använder vi oss
av kunskap för att bringa ordning i vardagen och skaffa oss ett bättre liv
både individuellt och kollektivt.
Familjemedlemmarnas föreställningar om cancersjukdom, döende och död
illustreras utifrån fyra teman (dvs. åtta huvudkategorier): (1) Cancersjukdomen är ett dödligt hot – Döden är en befriare; (2) Döden kan hållas på
avstånd – Döden är möjlig att leva nära; (3) Döendet är ensamt – Ingen ska
behöva dö ensam; (4) Livet är ändligt – Livet är oändligt (se tabell 3). Under dessa teman fanns också subkategorier. Temana illustrerar hur familjemedlemmarna hade flera kontrasterande huvudföreställningar samtidigt,
vilka kan liknas vid två sidor av samma mynt. Föreställningarna kunde relateras till tre tidsperioder. Den första omfattar sex månader och belyser
Anns svåra sjukdom, den andra omfattar ca en månad och skildrar döendet
och den tredje perioden omfattar drygt två månader och belyser tiden efter
döden ur de övriga familjemedlemmarnas perspektiv. Föreställningar som
fanns under den första tidsperioden förekom även under de två sista. Under
den andra och tredje tidsperioden tillkom ytterligare föreställningar om döendet och döden. För att undvika upprepningar redovisas enbart nytillkomna föreställningar för tidsperiod två och tre. Underkategorierna framgår av
tabell 3.
Tema 1. Cancersjukdomen är ett dödligt hot - Döden är en befriare
Detta tema skildrar hur familjemedlemmarna både kunde se cancersjukdomen som ett dödligt hot och döden som en befriare. Den dominerande föreställningen var det hot som cancersjukdomen utgjorde genom att den var
dödlig, den kunde uppfattas som ett straff. Flera av medlemmarna uppfattade att det var orättvist att Ann hade drabbats eftersom hon hade levt ett
hälsosamt liv. Flera av familjemedlemmarna hade hopp om att Ann skulle
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tillfriskna. Maken Martin berättade att läkaren visserligen hade sagt att
sjukdomen var svår att behandla men ansåg att ingen kan uttala sig om hur
länge en människa kan leva: ”Det läker väl ut utav sig själv det här antar
jag.” Också barnen levde i hoppet. Familjemedlemmarna följde hur sjukdomen förändrade Ann. De iakttog förändringar i blick, rörelsemönster,
röst, hud och hur hon blev allt tröttare. Det var en plågsam väntan på döden
för alla familjemedlemmarna. Förutom en fysisk sjukdom var cancern också psykisk, den kunde ta bort ”livsglöden”. Ann såg det som den svåraste
utmaningen i hennes liv, att våga dö, detta krävde mod. Flera av familjemedlemmarna uttryckte att den plågsamma väntan på döden kunde förkortas med dödshjälp, om detta hade varit lagligt, eller genom en hastig död på
annat sätt.
Tema 2. Döden kan hållas på avstånd/fördröjas – Döden är möjlig att leva
nära
Detta tema illustrerar hur döden å ena sidan kan hållas på avstånd/fördröjas
samtidigt som den kan vara möjlig att leva nära. Temat belyser hur familjemedlemmarna med olika former av besvärjelser försökte kontrollera döden och hur de samtidigt vande sig vid att leva nära döden. Familjemedlemmarna försökte också leva som vanligt och prata om annat än cancersjukdomen: ”Då tror jag det får läkas i lugn och ro på något sätt, det kanske till och med läker bättre…” Därför ville de inte heller veta så mycket
om sjukdomen. Ann själv menade att hon fått veta det hon behövde och att
läkarna inte hade mer att informera om. Barnen ville inte heller veta för
mycket, speciellt inte när och hur deras mamma skulle dö. Sara, systern,
ville däremot veta för att kunna ge så bra omsorg som möjligt. Saras omsorg sågs som ett skydd mot döden. Hon var angelägen om att Ann skulle
äta den näringsriktiga mat hon lagade för att få kraft att leva så länge som
möjligt. Relationerna inom familjen påverkades av Saras omsorg. Sara
själv insåg att det var lätt att ta över och göra för mycket därför försökte
hon balansera omsorgen. Det framkom i familjemedlemmarnas berättelse
att de, samtidigt som de verkade för att hålla döden på avstånd, vande de
sig successivt att leva nära döden. För Anns del var det först i slutet av
denna tidsperiod, när hon vårdades på sjukhuset, som hon fick uppfattningen att cancertumörens växt var beroende av personens motståndskraft. Ann
beskrev detta på följande sätt: ”Det är viktigt att vara stark fysiskt och hålla modet uppe. Detta inverkar på både kroppen och allt det andra”.
Tema 3. Döendet är ensamt – Ingen ska behöva dö ensam
Detta tema belyser spänningen mellan föreställningarna om döendet som
ensamt respektive att ingen ska behöva dö ensam. Trots att det alltid fanns
familjemedlemmar i Anns närhet var hon existentiellt sett ensam i mötet
med döden. Familjemedlemmarna beskrev hur Ann förändrades: ”Jag kän35
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de ju inte igen henne, nej, så där såg hon inte ut.” De berättade hur de under den sista tiden ville vara nära Ann därför att ingen ska behöva dö ensam. ”Jag låg ju och höll i händerna, jag låg ju i sängen bredvid och höll i
handen… Det gjorde jag hela tiden.” Ann dog när Sara gick ut ur rummet.
Familjemedlemmarna föreställde sig att Ann ville dö ensam. ”Min moster
gick ut och skulle ringa, så när hon kom tillbaks så… Det är väl så dom
säger, dom passar på, dom vill vara ensamma. Det vet man ju själv om
man ska försöka somna och dom står och tittar på. Då kan man inte somna.
Så fort som dom går ut, då slappnar man av lite extra, då kan man somna”
Tema 4. Livet är ändligt – Livet är oändligt
Under denna tidsperiod framkom föreställningar om livets ändlighet respektive oändlighet beroende på de olika familjemedlemmarnas livsåskådning. Några föreställde sig att livet är slut efter döden: ”När man är död då
är man död. Hon är inte i himlen eller någonting.” Andra familjemedlemmar föreställde sig att livet fortsatte på ett eller annat sätt. Någon trodde på
reinkarnation, åter någon annan att Ann hade blivit en skyddsängel som
vakade över dem medan någon menade att Ann levde vidare i himlen på
samma sätt som på jorden: ”Nu går hon däruppe (i himlen)… Hon har ju
fått en ny eller likadan kropp… Det är nog så man får bearbeta det annars
blir döden så definitiv.” Ytterligare någon menade att Ann skulle leva vidare inom honom/henne. För familjemedlemmarna gick det dagliga livet trots
allt vidare. Livet var dock tomt utan Ann och de saknade henne. Hon hade
dött i allt för unga år.
Sammanfattande tolkning
Resultatet i delstudie I kan sammanfattningsvis beskrivas som att familjen
använde föreställningar för att beskriva, förklara och förstå cancersjukdom,
döende och död.
Familjemedlemmarna hade föreställningar som alla delade men också föreställningar som endast någon eller några av dem beskrev. Karaktäristiskt
för huvudföreställningarna var att de befann sig i en ”slags rörelse” mellan
vad som kan uppfattas vara delvis kontrasterande föreställningar (se tabell
3). Huvudföreställningarna behövde sålunda inte vara uteslutande utan
kunde förekomma samtidigt. De kan ses som två sidor av samma mynt (jfr
Tschudin, 1997). Pendlandet mellan de delvis kontrasterande föreställningarna kan ha varit ett sätt för familjen att hantera det dagliga livet. Sjukdomsförloppet kan sägas ha varit en process medan föreställningarna inte
följde ett sådant mönster.
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Tabell 3. Familjemedlemmarnas föreställningar under olika tidsperioder redovisade i
kategorier och teman
Tidsperioder/subkategorier
Anns svåra sjukdom: den första tidsperioden
Cancer är dödsbringande/inte dödsbringande
Cancer är ett straff
Cancer är en växande parasit
Cancer är en plågsam väntan på döden
Döden ses som en räddare
Döden kan hållas på avstånd
- med god fysik
- livsvilja och tankekraft
- genom att leva som vanligt
- med Saras omsorg
Döden kan man vänja sig vid
Anns döende: den andra tidsperioden
En levande död person
Döende personer vill dö ensamma
Döende personer behöver stöd för att
dö
Ann är död: den tredje tidsperioden
Livet är för kort
Döden är slutet på livet
Livet fortsätter i en annan form
Det dagliga livet går vidare

Huvudkategorier

Teman

Cancer är ett dödligt
hot

Cancersjukdomen är ett
dödligt hot – Döden är en
befriare

Döden är en befriare
Döden kan hållas på avstånd

Döden kan hållas på
avstånd – Döden är möjlig
att leva nära

Döden är möjlig att
leva nära
Döendet är ensamt
Ingen ska behöva dö
ensam
Livet har ett slut
Livet är oändligt

Döendet är ensamt – Ingen
ska behöva dö ensam

Livet är ändligt – Livet är
oändligt

Delstudie II Mötet mellan den informella och professionella omsorgen
Urval
Under perioden januari tom september 2001 avled enligt slutenvårdsregistret 73 personer inom kirurgisk klinik på ett universitetssjukhus i Sverige. Utifrån de 66 patientjournaler som fanns tillgängliga under datainsamlingsperioden inkluderades 50 personer som enligt journalen varit i palliativ
fas (ett konsekutivt urval). Namn och telefonnummer på den person som
patienten uppgett som närmast dvs. närstående, inhämtades. Sex personer
exkluderades pga. ofullständiga uppgifter som okänd adress, hemligt telefonnummer eller skyddad identitet. Närstående till 44 patienter kontaktades
via informationsbrev och telefonsamtal. Trettio personer tackade ja till deltagande. De som avböjde angav främst att de inte ville eller inte orkade delta; flera uttryckte att det skulle bli för jobbigt att ”riva upp gamla sår”.
Dessutom exkluderades tre personer på grund av att deras intervjuer inte
var tillräckligt omfattande. Av de 27 närstående som deltog i studien var 19
kvinnor och 8 män, deras relation till den avlidne var maka/make (8),
son/dotter (17) eller syster/väninna (2). Patienternas medelålder var 76 (4092) år. De vårdades i medeltal 7,7 (1-24) dagar.
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Etiska aspekter
Närstående informerades utförligt. Första tillfället var via brev där de tillfrågades om de ville delta i studien, andra gången var via telefonkontakt då
de tillfrågades om deltagande, tredje tillfället var vid det möte då samtalet
ägde rum. Samtalet inleddes med att de informerades om studiens innehåll
samt om att materialet från intervjuerna skulle redovisas så att personerna
inte skulle gå att identifiera. Intervjuerna genomfördes med lyhördhet för
närståendes tvekan och avståndstagande för att besvara vissa frågor. Närstående informerades noga om sin möjlighet att när som helst och utan förklaringar avbryta sin medverkan i studien. När samtalet avslutades uppmanades den närstående att ta kontakt med respektive intervjuare om frågor
uppstod eller om samtalet hade väckt så starka känslor att dessa blev svåra
att hantera ensam. Dessutom hade vi innan intervjuerna genomfördes försäkrats oss om möjlighet för kontakt med kurator om närstående önskade
detta.
Insamling av data
Intervjuer gjordes sex till åtta månader efter att personen avlidit. Närstående valde lämplig tid och plats, t.ex. deras hem eller intervjuarens arbetsplats. En intervju gjordes via telefon. Intervjuerna genomfördes av mig och
ytterligare två personer i forskargruppen. Vi bad närstående berätta om hur
de deltagit i den svårt sjuka personens/familjemedlemmens vardag och vi
frågade hur de upplevt mötet med vårdpersonalen. Frågor och kommentarer
som uppstod i samtalssituationen ställdes också spontant av intervjuarna.
Intervjuerna avslutades när närstående menade att de inte hade något mer
att berätta. Samtalet tog mellan 1-2½ timmar. Intervjuerna, som bandinspelades, skrevs ut ordagrant.
Analys av data
Analysen av intervjuerna började med att de transkriberade intervjuerna
lästes ett flertal gånger, där ett inre resonemang fördes med textens budskap. Detta för att få en helhetsuppfattning av närståendes berättelser.
Då varje berättelse framstod som en känd helhet (genom att texten blev bekant för mig) skapades en preliminär förståelse vilken förändrade karaktären på läsningen. Likheter och skillnader söktes i och mellan närståendes
beskrivningar av sina erfarenheter av informell omsorg och mötet med den
professionella omsorgen. Närståendes liknande erfarenheter fördes samman
till sju preliminära teman. Därefter fortsatte tolkningen med att jämföra de
olika temana och försöka förklara innebörden i dem. Detta innebar att preliminära förklaringar prövades i en tolkande dialog med texten av hur de
kunde förstås. För att prova trovärdigheten ifrågasattes de preliminära temana i motsägande argument under hela analysprocessen. Alla preliminära
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tolkningar bedömdes dock vara valida när de jämfördes med varandra. I
den slutgiltiga tolkningen, huvudtolkningen, konstruerades en ny helhet
som förklarade de sju preliminära temana. Huvudtolkningen prövades i sin
tur gentemot andra alternativa tolkningar där fokus var riktat mot att försöka se något nytt.
Vilka erfarenheter hade då närstående av att ge informell omsorg och av
mötet med den professionella omsorgen? Resultatet beskrivs via sju teman
som belyser olika aspekter av den informella omsorgen och dess möte med
den professionella vården (se tabell 4). Fokus var på närståendes omsorgshandlingar.
Varje tema inleds med en kort beskrivning av närståendes erfarenheter av
att ge informell omsorg i hemmet (där detta varit aktuellt) och hur dessa
erfarenheter kom till uttryck i mötet med den professionella vården på
sjukhuset. Av de olika temana framgick att närstående hade både positiva
och negativa erfarenheter av mötet.
Resultat
Tema 1. Närstående kämpade för behandling
Detta tema karakteriserades av att den sjuka familjemedlemmen var ung
och hade varit helt frisk före insjuknandet. Karaktäristiskt var en kort sjukdomsperiod där närstående inledningsvis trodde att sjukdomen kunde botas.
Närstående hade ingen tilltro till vårdpersonalen och kände sig övergivna.
De erfor att personalen var oengagerad och att de saknade tillräckligt med
kunskaper. Mötet mellan den informella och professionella omsorgen kännetecknades av brist på samspel. Närstående uppfattade att det var tack
vare deras ansträngningar som den sjuka familjemedlemmen hade fått vård
överhuvudtaget: ”Man måste vara frisk för att vara sjuk. Hålla på och bråka och bråka”. De tog ansvar och förmedlade bedömningar av familjemedlemmens behov till personalen. Ett exempel på detta var en dotter som bad
personalen att vända hennes mamma i sängen. Närstående handlade också
målmedvetet för att familjemedlemmen skulle få optimal vård. Deras omsorgshandlingar karaktäriserades av att de i mötet med den professionella
vården kämpade för behandling.
Tema 2. Närstående blev lämnade kvar
Detta tema karakteriserades av att döendet var tidsmässigt snabbt och döden oväntad. Närståendes hann i flera fall att söka vård för familjemedlemmen men relationen bröts sedan abrupt. Det var känslomässigt omtumlande även för närstående som var vana vid sjukdom i familjen: ”Det var
det som jag vart så förvånad över. Att det gick så fort, på sistone.” Närstående litade inte till personalens kompetens och de hade önskat att fler me39
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dicinska åtgärder hade utförts. Mötet mellan den informella och professionella omsorgen kännetecknandes av brist på samspel. Det var svårt att etablera en relation då det var ont om tid. Närstående hade svårt att handla och
ge informell omsorg. Deras omsorgshandlingar karaktäriserades av att de
gjorde vad de kunde för sin familjemedlem. Den hastiga döden beskrevs
vara en lättnad för den som var sjuk medan de närstående plötsligt blev
lämnade kvar och övergivna.
Tema 3. Närstående samarbetade med personalen
Detta tema kännetecknades av att närstående och deras familjemedlem tillbringade den sista tiden tillsammans och försökte leva som vanligt. De
kände sig trygga med personalen och ansåg att de hade adekvata kunskaper
och att de kunde lita på dem. Det fanns en ömsesidighet i relationen mellan
personal och närstående dvs. mötet mellan den informella och professionella omsorgen kännetecknandes av ett samspel. Personalen tog närståendes
erfarenheter och kunskap på allvar och delade det med sin professionella
omsorg. Närståendes omsorgshandlingar karaktäriserades av att de var
partners med vårdpersonalen. När familjemedlemmen dog uppfattade närstående att det blev dubbelt tomt då de hade uppfattat att de och personalen
var som en ”familj”: ”Då tycker jag att dom har gjort någonting bra när
det känns så”.
Tema 4. Närstående höll distans till sjukdomen
Detta tema kännetecknades av en längre sjukdomsperiod där närstående
försökte förbättra familjemedlemmens tillstånd på olika sätt bl.a. genom att
laga näringsriktig mat. De levde i hoppet att familjemedlemmens skulle
överleva vilket var ett stöd både för dem själva och för familjemedlemmen:
”Jag levde ju i det där att det här måste ordna sig.” De var kritiska till hur
vårdpersonalen utförde sitt arbete och att personalen inte förstod deras situation. En närstående beskrev att personalen inte förstod dilemmat att vara
mamma, ha små barn hemma och samtidigt försöka vara med sin make på
sjukhuset. Mötet mellan den informella och professionella omsorgen kännetecknades av en brist på samspel. Närstående lyssnade till hur den sjuka
familjemedlemmen mådde, om han/hon mådde bra ”så grävde de inte ned
sig” även om proverna visade motsatsen. Närståendes omsorgshandlingar
karaktäriserades av att de intog en distanserad hållning i förhållande till
familjemedlemmens sjukdom. Detta uppfattades som ett stöd i den svåra
situation de befann sig i.
Tema 5. Närstående fanns vid sidan om
Detta tema kännetecknas av att närstående kände sig maktlösa i förhållande
till familjemedlemmens lidande. De tog inga spontana kontakter med personalen och vårdpersonalen inbjöd inte till samtal. Bristen på samspel mel40
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lan den informella och professionella omsorgen och en otillräcklig symtomlindring kan ha förstärkt närståendes känslor av maktlöshet: ”…då var
det nästan så att jag grät när jag gick därifrån, för det var för eländigt” De
uttryckte rädsla för att personalen inte hade tillräckligt med kunskap. Närstående gjorde det de kunde. De bedömde familjemedlemmens behov men
påkallade bara personalens uppmärksamhet när situationen blev för svår för
familjemedlemmen. Deras omsorgshandlingar kännetecknads av att de i
mötet intog en låg profil i relationen till familjemedlemmen.
Tema 6. Närstående vakade
Detta tema kännetecknades av att närstående såg och förstod via sina erfarenheter att familjemedlemmen skulle dö, innan personalen hade sagt något. Det fanns inget mer som vården kunde göra: ”Man kanske knyter an
eller försöker och förbereda sig på nåt konstigt sätt som det är svårt att
sätta ord på.” Närstående hade inte så stora förväntningar och inga behov
av samspel med personalen. De fanns hos familjemedlemmen och vakade,
någon satt och handarbetade. Närstående gjorde sina egna bedömningar av
situationen men behöll sina erfarenheter och kunskap för sig själva. De förväntade sig inte heller att vårdpersonalen skulle veta mer än vad de gjorde
även om personalen hade mer erfarenhet och utbildning. Närståendes omsorgshandlingar karaktäriserades av att de i mötet med den professionella
vården själva tog ansvar för familjemedlemmens situation.
Tema 7. Närstående var en vaktande expert
Detta tema kännetecknades av att närstående uppfattade sig själva som experter eftersom de hade lång erfarenhet av att ge informell omsorg. De
kände inte tillit till att personalen hade tillräckligt med kunskap för att kunna vårda deras familjemedlem. Mötet mellan den informella och professionella omsorgen karakteriserades av bristande samspel. Närstående uppfattade att de hade expertkunskap om deras familjemedlems hälsotillstånd och
de skyddade och vaktade familjemedlemmen. Någon såg direkt i moderns
kroppsspråk när det började göra ont. Närstående tog ansvar och övervägde
utifrån sina erfarenheter vad som var bäst eller minst dåligt för familjemedlemmen i en aktuell situation. De försökte överföra sin kunskap till personalen: ”Jag menar jag kunde ju läsa av henne direkt. Nu sa jag ju till direkt
också. Jag såg ju på hennes kroppsspråk när det började göra ont.” Deras
omsorgshandlingar kännetecknades av att de i mötet med den professionella vården handlade som experter och intog en vaktande hållning för familjemedlemmen.
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Huvudtolkning
I resultatet i delstudie II framkom att närstående hade givit informell omsorg och följt sjukdomsförloppet hos familjemedlemmen. I mötet med den
professionella omsorgen använde närstående sitt omdöme av familjemedlemmens behov och situation. De gjorde olika överväganden och tog beslut
om vården. Vårdpersonalens förhållningssätt kunde både underlätta och
hindra samspelet mellan de båda omsorgsformerna. Varje tema reflekterade
en hållning hos närstående vilken karaktäriserades av att närstående handlade på ett visst sätt i mötet med den professionella vården (se tabell 4). I
huvudtolkningen fann vi att denna hållning representerade en praktisk
klokhet eller fronesis. Detta kan beskrivas som moraliska överväganden om
vilken handling som var den bästa eller minst dåliga när det gäller att hjälpa
en annan människa (Aristoteles, 2000).
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Tabell 4. Beskrivning av teman i delstudie II
Informell omsorg
Hemma

Tema 1
Närstående hade svårt att
hinna med i det snabba
sjukdomsförloppet. Familjemedlemmen var ofta
ung och hade varit helt
frisk före insjuknandet.
Tema 2
Närstående sökte vård för
familjemedlemmen när
tillståndet snabbt blev
livshotande.

Tema 3
Närstående och familjemedlemmen delade den
sista tiden och strävade
efter att leva som vanligt.
Tema 4
Närstående försökte förbättra familjemedlemmens tillstånd på olika sätt
Tema 5
Närstående gav praktisk
hjälp. Närstående och
familjemedlemmen pratade inte om sjukdomen.

Tema 6
Närstående hade givit
informell omsorg under
många år och följt sjukdomsförloppet. De hade
sett hur familjemedlemmen tynade bort.
Tema 7
Närstående hade lång
erfarenhet av att ge informell omsorg. De uppfattade sig själva som
experter.

Mötet med den professionella omsorgen på sjukhuset
Närstående trodde att behandlingarna kunde hjälpa familjemedlemmen att bli bättre.
De saknade tilltro till personalens omsorg.

Preliminära tolkningar

Några närstående hann inte
till sjukhuset i tid och andra
fick där ta svåra beslut.
Närstående menade att de
saknade tillit till personalens
kompetens, andra uppfattade
att det inte fanns tid att etablera en relation.
Närstående litade till personalens kunskap och personalen
räknade med närståendes
kunskap. De tog gemensamma beslut.
Närstående levde i hoppet att
familjemedlemmen skulle
överleva vilket var ett stöd.
De bedömde att personalen
inte förstod dem och de var
kritiska till hur de utförde sitt
arbete.
Närstående bedömde familjemedlemmens behov men
intog en låg profil. De uttryckte rädsla för att personalen inte hade tillräckligt med
kunskap. De kände sig också
maktlösa i relation till familjemedlemmens lidande.
Närstående bedömde familjemedlemmens tillstånd och
att det var dags att dö. De
hade litet behov av kontakt
med personalen eller deras
kunskap.

Närstående gav den omsorg
som de hann med att ge. De
hade begränsade möjligheter att
ge informell omsorg främst på
grund av det snabba sjukdomsförloppet. Närstående blev lämnade kvar.

Närstående var bekymrade
över personalens brist på
kunskap och oroliga över om
deras familjemedlem fick rätt
sorts vård.

De framförde sin kunskap i
mötet med personalen där de
kämpade för behandling.

Närstående delade sina erfarenheter med personalen. De blev
partners och samarbetade om
familjemedlemmens vård.
Närstående behöll sina erfarenheter och kunskap inom familjen. De framförde inte den egna
kunskapen till personalen. De
höll distans till sjukdomen.
Distansen tjänade som ett
skydd.
Närstående gjorde det de kunde.
De hade begränsade möjligheter
att använda sina erfarenheter
och kunskap. Närstående stod
bredvid familjemedlemmen.

Närstående behöll sina erfarenheter och kunskap inom familjen. De hade inga förväntningar
på att personalen skulle veta
mer än de själva. Närstående
väntade på döden vid deras
familjemedlems sida.
Närstående försökte överföra
sin expertkunskap till personalen. De blev vaktande experter
för sin familjemedlem.

43
43

Delstudie III och IV Vårdpersonalens kunskapsbyggande (III) och
känslomässigt kunnande (IV)
I de båda delstudierna har både sjuksköterskor och undersköterskor inkluderats eftersom de i det dagliga arbetet arbetar nära patienten och nära varandra. De arbetade i vårdpar. Syftet har inte varit att studera eventuella
skillnader mellan grupperna när det gäller skapande och användande av
kunskaper. Resultaten redovisas på gruppnivå.
Urval (delstudie III och IV)
Fältarbetet genomfördes på en kirurgisk vårdavdelning vid ett universitetssjukhus i Sverige. Data samlades via deltagande observationer (285 timmar), informella samtal (ca 190) och intervjuer (25). Sammanlagt deltog 25
sjuksköterskor och 18 undersköterskor. Därutöver har arbetsbeskrivningar
och olika riktlinjer för verksamheten studerats.
Fältarbetet genomfördes på i förväg uppgjorda tider som skrevs in i personalens bemanningsschema. Vårdpersonal skrev därefter upp mitt namn (IJ)
på den whiteboardtavla där namnen på den tjänstgörande personalen för
aktuell dag/kväll/natt var uppskrivna. Jag blev väl mottagen på avdelningen. Inledningsvis visade personalen en något avvaktande hållning inför studien något som senare förbyttes i ett stort intresse där de deltog på ett öppet, reflekterande och självkritiskt sätt. Vid varje observationsomgång, som
varade mellan 3-7 timmar, tillfrågade jag en av sjuksköterskorna eller undersköterskorna om jag kunde följa dem under arbetet. Detta skedde i samråd med respektive arbetsgrupp.
För att få så variationsrik data som möjligt utfördes observationerna under
alla veckodagar och på förmiddag, eftermiddag och kväll samt några nätter.
Tyngdpunkten var vardagar. Jag strävade efter att delta i avdelningens olika
rutiner och att följa och samtala/intervjua flertalet av vårdpersonalen i deras
arbete. En av vårdpersonalen var, till en början, nyckelinformant och orienterade mig i avdelningens organisation och rutiner. Fältarbetet genomfördes
under fem olika perioder mellan 2003 och 2007. Inledningsvis kännetecknades varje period under fältarbetet av stor öppenhet för att bekanta sig
med personalen och vårdavdelningen. Fokus för fältarbetet var först tänkt
att vara vård i livets slut men eftersom vårdpersonalens dagliga arbete till
största delen omfattade kurativ vård kom fältarbetet att även gälla denna
form av vård.
Öppenheten har därefter kombinerats med fokusering för att uppnå systematik (jfr Dahlberg et al., 2008; Öhlander, 1999). Fokus som utkristalliserade sig var bl.a. hur vårdpersonalen byggde kunskap om, och förståelse
för, patienten. Data analyserades mellan de olika perioderna. Detta gav
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också en möjlighet att skapa distans till fältarbetet. Under analyserna upptäcktes nya betydelser och innebörder som behövdes studeras ytterligare,
därför upprepades datainsamlingen tills inget nytt upptäcktes (jfr Dahlberg
et al., 2008).
Etiska aspekter (delstudie III och IV)
Till en början inhämtades samtycke från klinikchef och avdelningschef och
efter godkännande från forskningsetisk kommitté samlades personalen för
att ges både muntlig och skriftlig information. De informerades om studien,
att deltagande i studien var frivilligt, att de kunde avbryta deltagandet när
de så önskade samt att de kunde avböja observation vid specifika arbetsmoment. Informationen upprepades inför varje ny tidsperiod. Vid varje tillfälle som observationer gjordes tillfrågades personalen om jag kunde följa
dem under arbetspasset. Detta gjordes då det kan uppstå en etisk konflikt
när forskaren söker kunskap om vårdpersonalen, de kan uppleva känslor av
att deras arbete och yrkesprofessionslitet ifrågasätts. De deltagande observationsstudierna vägleddes av respekt för vårdpersonals yrkesintegritet. Jag
tog hänsyn till om vårdpersonalen visade tecken på tvekan eller ovilja att
bli observerad i sitt arbete. I mötet med patienten gavs information om vem
jag var (observatören) och att det var vårdpersonalen som studerades i sitt
arbete. Patienten tillfrågades om han/hon samtyckte till att jag var med i
vårdsituationen. Om närstående fanns närvarande tillfrågades också de. Situationer som jag bedömde varit etiskt känsliga har undvikits, exempelvis
känsliga samtal eller om jag anade viss tvekan hos patient eller vårdpersonal.
Insamling av data (delstudie III och IV)
Det var en strävan att följa, samtala och intervjua flertalet av vårdpersonalen i deras arbete och att fältarbetet skulle präglas av öppenhet kombinerat
med fokusering för att uppnå systematik (jfr Dahlberg et al., 2008). Under
de deltagande observationerna var jag klädd som vårdpersonalen och deltog
i arbetet med enklare göromål i samband med patientens personliga skötsel,
bäddning av sängar, lättare städning etc. Observationerna fokuserades på
vårdhandlingarna, vad vårdpersonalen gjorde och hur de utförde momenten. De informella samtalen fångades ofta i stunden och omfattande från ett
par till 15 minuter. Fokus var i huvudsak på hur vårdpersonalen tänkte om
hur, och varför, de hade utfört ett moment på det sätt de gjort.
Fältanteckningar i form av stolpanteckningar fördes under observationerna,
de informella samtalen och i samband med personalens muntliga rapport.
En strävan var att vara detaljerad och anteckna kontext, kroppsspråk och
citat från de personer som ingått i observationerna.
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Intervjuerna, som karakteriserades av öppenhet, utgick från de gjorda observationerna, de informella samtalen och från vårdpersonalens reflektioner
om sitt arbete. Det som framkom i intervjuerna och de informella samtalen
kunde också utgöra underlag för observationerna. Intervjuerna pågick 2090 minuter och samtliga intervjuer, förutom fyra, har spelats in på band.
När bandspelare inte användes fördes anteckningar. Frågor och antaganden
som framkom i fältarbetet prövades tillsammans med vårdpersonalen, exempelvis om hur och varför de gjorde på ett visst sätt i arbetet. De hade inte
alltid färdiga svar utan reflektion skedde i samtalet. Det kunde också vara
så att personalen funderade och återkom nästa dag för att fortsätta samtalet.
Utöver detta utgjorde även arbetsbeskrivningar, pm och riktlinjer för verksamheten en bas som frågor kunde ställas utifrån. Schatzman och Strauss
(1973) beskriver att forskaren också kan lyssna till fältet, där man som
forskare kan anteckna vad man hör i fältet till skillnad mot vad deltagarna
säger. Jag försökte lyssna efter arbetstempots skiftningar. Ibland var det
lugnt och tyst på avdelningen, när det blev mer att göra ökade ljudnivån.
Personalen rörde sig fortare, patienternas ringde mer i sina ringklockor och
det ringde mer i avdelningens telefoner. Inne på patientrummen kunde det
dock vara tyst.
Öhlander (1999) beskriver att alla sinnen skall användas vid fältarbete. För
mig innebar det att när arbetsbelastningen blev hög kändes det också mer i
min kropp. Jag gick fortare och deltog också mer och på ett annat sätt, exempelvis deltog jag mer i den personliga omvårdnaden av patienten.
Fältarbetet med datainsamlingen kan beskrivas som ett samskapande mellan
mig och vårdpersonalen (jfr Schatzman & Strauss, 1973). Detta samskapande
kan liknas vid en balansgång mellan närhet/distans, fokus/öppenhet, tyglad
attityd/användning av förförståelsen, anteckning av stödord på plats/gå ifrån
och anteckna, deltagande observation/informella samtal/intervjuer.
Analys av data (delstudie III)
Analys- och tolkningsarbetet startade samtidigt som fältarbetet påbörjades.
När datainsamlingen var avslutad lästes allt transkriberat datamaterial från
observationer, informella samtal och intervjuer ett flertal gånger. En inre
dialog med texten skapades för att få en övergripande preliminär förståelse
och en känsla för helheten. Analysen fortsatte genom att alternera mellan
att läsa och förstå varje del av texten i relation till helheten, samtidigt som
helheten förstods i relation till delarna. Vidare identifierades likheter och
skillnader i materialet där också olika antaganden och påståenden jämfördes. Liknande beskrivningar fördes samman till nio preliminära tolkningar
(teman). Varje tema prövades hur det kunde tolkas och förstås. För att fördjupa tolkningen prövades och användes olika hermeneutiska begrepp i re46
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lation till innehållet i varje tema (se teoretiskt tolkningsram). Alternativa
tolkningar söktes både i relation till de preliminära temana och till de hermeneutiska begreppen, av alla författarna för att stärka trovärdigheten. Avslutningsvis gjordes en huvudtolkning som sammanfattade tidigare tolkningar (jfr Dahlberg et al., 2008; Morse, 1994). Huvudtolkningen prövades
gentemot andra möjliga teoretiska tolkningar. Fokus var på att försöka se
något nytt (jfr Dahlberg et al., 2008).
Teoretisk tolkningsram (delstudie III)
För att fördjupa tolkningen av datamaterialet har Gadamers och Ricoeurs
hermeneutiska kunskapsbegrepp använts. Begreppen bekant och obekant
valdes som en utgångspunkt för att beskriva hur sjuksköterskor och undersköterskor bygger kunskap. Som människor möter vi det nya och obekanta
från vår förförståelse, det vill säga det vi redan känner till, och det är när vi
har tillägnat oss det obekanta som vi har lärt oss något nytt (Gadamer,
2004; Gustavsson, 2002a). Vidare används begreppet konsensus för att beskriva den samstämmighet, gemensamma förståelse, som kan uppnås via en
dialog som är präglad av närhet. Brist på kunskap inom ett område leder till
specifika frågor om just detta. Man måste dock ha kunskap för att veta vad
man ska fråga (Gadamer, 2004). Att vara öppen innebär också att på ett lyhört sätt ta del av andras utgångspunkter och genom detta lära från andra
(Gadamer, 1997, Gadamer, 2004). Öppenhet bidrar till att vårdpersonalen
lättare kan pröva sina tidigare tolkningar dvs. sätta sig själv på spel, vilket
är grunden för förståelse och insikt (Gadamer, 2004). I mötet med andra
handlar det också om takt, där man känner in och läser av var en annan
människa befinner sig i en viss situation. Utifrån denna avstämning kan
man anpassa sin takt. Det är genom att hitta den andres takt som man kan
undvika att komma för nära och hota en människas integritet (Gadamer
2004; jfr Schuster, 2006). Det gäller även leken. Leken beskrivs i detta arbete som att vara utan mål, det är något som sker av sig självt, utan ansträngning, vilket kan erfaras som avslappnande (Gadamer, 2004). I leken
kan vi glömma oss själva för en stund (Gadamer, 2004).
Tolkning av något sker alltid inom vårt synfält dvs. vår horisont (horizon)
(Gadamer, 2004; Gustavsson, 2004a). För att förstå en annan person behöver vi också förstå hans/hennes historiska sammanhang då vi annars kan
missförstå betydelsen av det som sägs till oss. Vi måste med andra ord försöka försätta oss i den andra människans situation för att kunna förstå henne (Gadamer, 2004). Förståelse uppstår när horisonter möts och det sker en
horisontsammansmältning. Horisontsammansmältning kan sägas ske när
vårdpersonalen uttrycker att de förstår patientens livsvärld.
Ytterligare begrepp som har använts är misstanken. Genom att också distansera sig och vara misstänksam mot det som man från början höll för
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sant (Gustavsson, 1998; Kristensson Uggla, 1999) kan också förklaringar
nås. En konflikt kan också sökas. Konflikt betyder här (en) ”kärlekskamp”
(Jaspers 1970, s. 60) något som görs för det gemensammas bästa, vilket i
detta arbete gäller patienten. Det är genom konflikten som andra perspektiv
blir synliga och djupare kunskap kan nås (Gustavsson, 1998; Kristensson
Uggla, 1999; Ricoeur, 1991). Avslutningsvis har Ricoeur’s (1988) tolkning
av de tre tidsdimensionernas sammanhang används i detta arbete. Hur vi
tolkar nutiden hänger samman med hur vi har förstått det förflutna men
också hur vi ser på framtiden. För att förstå en person, i detta fall patienten
och hans hennes situation, binds tiden samman där nutiden och den situation vi befinner oss i hör samman med dåtid där våra erfarenheter finns. Vi
hör också samman med den framtid som vi kan föreställa väntar oss (Gustavsson, 1998; Kristensson Uggla, 1999; Ricoeur 1988).
Resultat
Kontext (delstudie III och IV)
Resultatet från delstudie III presenteras inledningsvis med en beskrivning
av kontexten på avdelningen. Denna kontext gäller även resultatet till delstudie IV eftersom studierna bygger på samma datainsamling. På den kirurgiska vårdavdelningen bedrevs högspecialiserad gastrointestinal vård
med plats för 26 patienter. Arbetet bedrevs i huvudsak via vårdpar d.v.s. av
patientansvarig sjuksköterska och en undersköterska. Arbetstiderna var indelade i tre arbetspass; dag, kväll och natt. Arbetet på avdelningen skiftade
flera gånger under dygnet från ett lugnt till ett mycket högt arbetstempo.
Avdelningen hade särskilda riktlinjer, pm, för verksamheten exempelvis
förberedelser för operationer och övervakningskontroller efter undersökningar och operationer. Aktiviteter som förekom regelbundet på avdelningen var utbildningsdagar och genomförande av forsknings- och kvalitetsprojekt. Två av sjuksköterskorna var sektionsledare och i deras arbete ingick
bl.a. att hålla sig ajour med ny forskning. Ett projekt hade genomförts gällande palliativ vård där olika riktlinjer utarbetats. Ett annat projekt syftade
till att identifiera problem och förbättra verksamheten genom att tänka nytt,
bryta invanda rutiner, ge varandra positiv och negativ kritik samt sätta patienten i centrum. Kuratorn beskrevs som särskilt betydelsefull då det gällde
samtal och stöd till patienter, närstående och i vårdplanering. Han/hon var
också ett stöd till personalen.

48
48

Resultat delstudie III Vårdpersonalens kunskapsbyggande
Delstudie III sammanfattas via nio preliminära tolkningar (teman) och de
därtill hörande hermeneutiska begrepp som beskriver hur vårdpersonalen
byggde kunskap och använde de tre kunskapsformerna episteme (teoretisk
kunskap), techne (praktisk kunskap) och fronesis (praktisk klokhet) (se tabell 5). I texten redovisas de olika kunskapsformerna inom parentes. Avslutningsvis presenteras en figur över personalens kunskapsbyggande (se
figur 1).
Tema 1. Att bekanta sig med det obekanta – tyst läsande rapport
Personalen började varje nytt arbetspass med att tyst läsa dokumentationen
för varje patient för att få en översiktlig bild av patientens tillstånd (episteme). Under tiden som personalen läste antecknade de (techne) och jämförde det som var dokumenterat mot sina tidigare kunskaper och erfarenheter
(episteme/techne). ”När man läser så får man ju alltid en bild av . . . dom
fysiska symtomen eller om det är något annat problem något socialt. Då vet
man ju det i bakhuvudet”. Tystnaden kunde brytas när vårdpersonalen blev
känslomässigt berörd av patientens situation (fronesis) ”Du förstår så sjuk
och så ung…”. Personalen fick på så sätt en första bild i sitt byggande av
kunskap.
Tema 2. Samstämmighet - snabbrapporten
Den muntliga rapporten gavs av den sjuksköterska som hade ansvar för patientgruppen. Under rapporten uppmärksammades det som bedömdes som
särskilt viktigt t.ex. att följa patientens vätskebalans (episteme): ”Under
rapporten checkar vi och kontrollerar och stämmer av med varandra.” De
nådde konsensus om vad som skulle prioriteras (fronesis) och vem som
skulle göra vad (techne). Personalen fick en preliminär gemensam bild av
patienternas tillstånd.
Tema 3. Frågandet – hälsandet
Efter att ha skapat en preliminär bild av patientens tillstånd som baserades
på teori från utbildning och praxis (episteme) gick personalen runt och hälsade på patienterna som de övertog ansvaret för (techne). De ställde specifika frågor till patienten och patienten kunde ställa frågor eller informera
och uppdatera personalen t.ex. om vad läkaren hade sagt på ronden: ”Och
då måste jag ju lyssna, hur mår du nu?” Personalen strävade efter att få så
mycket kunskap så att de kunde ansvara för patientens välbefinnande (fronesis). Genom hälsandet fick de en kompletterande bild som de kunde jämföra patientens tillstånd mot, och bedöma om patienten blev bättre eller
sämre. Frågandet och läsandet av patientens dokumentation och den muntliga rapporten var också något som ständigt återkom under arbetspasset.
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Tema 4. Öppenhet – läsandet
Personalen ”läste” också patienten, något som de gjorde kontinuerligt vid
varje möte med patienten. De använde sina sinnen: iakttog, lyssnade, kände
och luktade för att skapa kunskap om patientens sjukdomstillstånd. Personalen kunde skapa en snabb överblick av patientens tillstånd. Genom överblicken kunde de bedöma när det blev ”fel i bilden” som t.ex. när en patient
plötsligt insjuknade i hjärtbesvär. Genom att se och jämföra färgen i ansiktet med tidigare bilder av patienten kunde de följa sjukdomsförloppet. Förutom att lyssna till vad patienten sa, lyssnade de till hur detta sades och vad
patienten uttryckte med sitt kroppsspråk. Genom att lägga ihop flera bilder
blev de även bekanta med patientens rutiner, vanor och behov. Någon jämförde detta med ett spindelnät och förklarade att det var som ett kunskapsnät. Ju mer kunskap desto mer kunskapstråd blev det, och ju mer fastnade
det i nätet som gjorde det lättare att läsa människor. Personalen prövade
bilder och tolkade, t.ex. patientens smärta, genom att iaktta och känna:
”Hur ser patienten ut? Röd kladdig uppsvälld buk? Man klämmer lite om
patienten kommit in för buksmärta.”
Genom att lägga ihop bilder som hade ackumulerats under åren kunde personalen tolka specifika sjukdomstillstånd: ”Någon kunde titta på patienten
och ställa diagnos om han eller hon exempelvis också hade Parkinsons
sjukdom.” Läsandet med öppenheten blev en förkroppsligad kunskap, en
expertkunskap. Personalen fick en klinisk blick där de kunde handla snabbt
och intuitivt. Detta kan härledas till en erfarenhetskunskap baserad på en
integration av både episteme och techne. Bedömningen om en patient exempelvis behövde ha extra tillsyn byggde även på praktisk visdom (fronesis). Via öppenhet och läsandet omprövades bilder och sattes på spel.
Tema 5. Takten – inkännandet
Personalen anpassade sitt sätt att vara dvs. takten, till aktuell patient och
var hon befann sig i en viss situation. Vad som var lämplig takt bedömdes
genom att personalen försökte känna in patientens sinnestämning: ”… man
ser och hör, man hör hur de pratar på tonfallet och ser hur de beter sig”.
Det framkom tydligt att personalens handlande och kunskaper var förkroppsligade där handlandet utfördes på ett självklart sätt. Sjuksköterskans
fokus kunde samtidigt vara på det patienten berättade om sin smärta (episteme) och på den medicinska tekniken som sjuksköterskan tydligt behärskade. Hon visste precis hur momenten skulle utföras för att exempelvis
ställa in smärtpumpen så att patienten blev smärtfri (techne). Personalen
anpassade eller ändrade takten som det var lämpligt (fronesis). På så sätt
fick de en fördjupad bild av patientens situation.
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Tema 6. Leken - vardagligt småprat och humor
Via vardagligt småprat och humor dvs. genom leken, fördjupades bilden av
patienten. Småpratet om patientens vardagsliv tillsammans med humorn
var ett sätt att under vårdhandlingar (techne) fånga mer av patientens fysiska och psykiska behov (episteme). Att använda humor när det var lämpligt
är ett uttryck för en praktisk visdom (fronesis). Det vardagliga småpratet
och humorn sågs som ett kitt som skapade förståelse för patienten och gemenskap mellan patient och vårdpersonal: ”Att skoja ingår i omvårdnaden.
Om någon har en cancerdiagnos och har ont kan det vara ett sätt att tänka
på något annat de dagar de har kvar”. Även här fördjupades bilden av patientens situation.
Tema 7. Förståelse för patientens livsvärld - ett känslomässigt engagemang
Det fanns en inlevelse och ett känslomässigt engagemang i patientens situation. Det förekom en ömsesidig närhet mellan personal och patient där de
kunde ta i varandra och ge varandra spontana kramar. Det känslomässiga
engagemanget var en förkroppsligad kunskap som kom till uttryck i samband med vårdpersonalens görande (techne). ”Det är mitt sätt att jobba”.
Engagemanget var också av betydelse för att kunna förstå och tolka patientens fysiska tillstånd vilket är ett uttryck för epistemé. Det kunde vara vägledande för vad som var bäst eller minst dåligt i en specifik situation dvs.
fronesis. Bilden av patientens situation fördjupades ytterligare.
Tema 8. Misstanken – samspelet
Misstanken drev personalen till att kontinuerligt fråga och kontrollera patientens tillstånd: ”Jag gick in extra. … Allt behöver inte stämma det kan ha
hänt något någon [patienten] blivit piggare eller sämre”. De frågade också
närstående eftersom dessa ansågs kunna tolka patientens tillstånd. Misstanken drev personalen till ett samspel där de stämde av och förde en kontinuerlig dialog med varandra under arbetspasset. Under ronder skedde ett utbyte av kunskap genom att frågor fick svar och nya frågor väcktes (episteme). På så sätt drevs vården framåt. Det som var ytterst betydelsefullt var
att stämma av med läkaren och varandra samt att dokumentera t.ex. vad
patienten fick äta och dricka (techne) och hur magen hade skött sig. Detta
eftersom sjukdomar i övre mag- tarm kanalen påverkade passagen av maten. Om patienten kunde äta och magen skött sig kunde det vara dags för
hemgång. Personalen tog inget för givet, de använde forskningsbaserade
texter: de sökte svar i de kliniska riktlinjerna (episteme), använde bedömningsinstrument och samspelade med varandra via dokumentationen (som
utgick från VIPS-modellen, Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand,
1998). De förde en prestigelös dialog som ibland innehöll en konflikt för
patientens bästa (froneis) vilket kan liknas vid en kärlekskamp. Dialogen
och samspelet skulle fortgå då det annars kunde leda till en anmälan enligt
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Lex Maria. Detta kan representera den yttersta misstanken. Bilden av patientens situation kunde noga övervägas och fördjupades.
Tema 9. Tidsdimensionens sammanhang - steget före
Redan under läsandet av dokumentationen strävade personalen efter att ligga steget före. Genom att ha en utgångsbild av patienten, eller bilder av
andra patienter, och observera skillnaderna mellan förfluten tid och nutid
kunde de ligga steget före (techne) och även ana förändringar som väntade
inom en snar framtid redan innan de var synliga. De använde sin teoretiska
och praktiska professionella kunskap när de anade att en patient exempelvis
hade inre blödningar (episteme), och kunde göra förutsägelser. Denna kunskap blev till en vana, ett tänkande i handling och en intuitiv kunskap (fronesis): ”Och om något avviker beroende på vad så ringer kanske en varningsklocka. … Är det normalt eller inte om man jämför mot den bilden
man har haft tidigare.” Bilden av patienten blev på så sätt mer integrerad.
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Tabell 5. Vårdpersonalens kunskapsbyggande
Teman
Tema 1
Bekantade sig med
det obekanta - Läsa
patientens dokumentation.
Tema 2
Konsensus – Muntlig rapport.

Tolkningar
En första
bild.

Episteme
Läste det medicinska, kirurgiska
och omvårdnads
dokumentationen.

Techne
Antecknade det som
skulle göras under
arbetspasset.

En preliminär gemensam bild.

Medicinska resonemang som en
grund för handlandet.

Avstämning/kontroll
av det som skulle
göras under arbetspasset.

Tema 3
Frågor - Hälsandet.

En kompletterande bild.

Tema 4
Öppenhet - Läsa
patienten.

Bilder omprövas och
sätts på spel.

Tema 5
Takt - Inkännande.

Bilden fördjupas.

Användandet av
en teoretisk bas
från utbildning,
praktik, patientdokumentation
och rapporten.
Kunskap genom
erfarenhet, en
förkroppsligad
kunskap, en expertkunskap.a
Fokus på patientens smärta och
den medicinska
tekniken.c

Tema 6
Lek - Vardagligt
småprat och humor.

Bilden fördjupas.

Tema 7
Förståelse för patientens livsvärld Känslomässigt engagemang.
Tema 8
Misstanken - Samspel.

Bilden fördjupas.

Tema 9
Tidsdimensionerna Steget före.

En integrerad bild.

Bilden
övervägdes
och fördjupades.

Bidrog till mer
kunskap om patientens fysiska
och mentala behov.
De kunde tolka
patientens tillstånd och göra
kliniska bedömningar.
De sökte förklaringar i olika texter. Diskussion
om symtom och
behandlingar.
De använde sin
teoretiska och
praktiska kunskap.

Fronesis
Känslomässigt
engagerad.

Konsensus om
vad som skulle
prioriteras och
vem som skulle
göra vad.
De tog över ansvaret De strävade efter
från föregående
att få så mycket
pass.
kunskap så de
kunde sörja för
patientens välbefinnande.
Klinisk blick handBedömningar av
lande utan att “tänhur de själva kan
ka” en intuitiv erfa- handla.
renhet.b
Simultant fokus på
den medicinska
tekniken.d

Personalen anpassade eller
ändrade takten
som det var
lämpligt.
Humor och vardag- Humor användes
ligt småprat som en vilket kunde
del av vårdhandbidra till att patilingarna.
enten slappnade
av.
Uttrycktes under
Vägledande för
vårdhandlingar och
vad som var bäst
var förkroppsligade. eller minst dåligt
för patienten i en
specifik sitution.
Reflektion över
Konflikt för
vilka vårdhandlingar patientens bästa.
som var lampligt att Essensen i visutföra.
domen är att veta
att man kanske
inte vet.
Enande av vetenKunskapen blev
skaplig kunskap och till en vana, ett
erfarenheter från
tänkande i handkliniska sjukdomsling, en intuitiv
förlopp.
kunskap.

Not. Alla kunskapsformer är sammanflätade och några är också integrerade med varandra.
a
Integrerad med techne, b Integrerad med episteme, c Integrerad med techne, d Integrerad med episteme och ett förkroppsligat kunnande
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Figur 1. Vårdpersonalens resa i kunskapsbyggande.

Huvudtolkning (delstudie III)
I delstudie III utvecklades en huvudtolkning (figur 1) där vi fann att Gadamers begrepp om utfärd och återkomst kunde ses som en grund för tanken
om lärandet (Gustavsson, 1998; 2002a), där begreppen rymmer de preliminära tolkningarna (de olika temana). Kunskapsbyggandet kan beskrivas
som ett livslångt lärande och som en resa. Resan, självgjord och skapad i
samspel med andra, kan liknas vid en hermeneutisk spiral. Resan kan beskrivas som en dialektisk rörelse med upprepade utfärder och återkomster.
Vårdpersonalen konstruerade kunskap, tolkade delarna och olika bilder i
relation till helheten, liksom det omvända genom att de rörde sig både upp
och ned och horisontellt i spiralen. Detta kunde ske på en och samma gång
när de pusslade ihop ett föränderligt pussel. Huvudtanken är att lärandet
startar hos vårdpersonalen själv, med det som är bekant och välkänt för
dem dvs. deras förförståelse (jfr Gadamer, 2004; Gustavsson, 1998; Weinsheimer, 1985). De gjorde sedan en utfärd till det som var obekant, genom
att läsa patientens journal blev de mer bekanta. I snabbrapporten nåddes
samstämmighet om det som skulle utföras under arbetspasset. Under utfär54
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den fortsatte lärande med att de sökte svar på sina frågor i hälsandet eller
första mötet med patienten. När personalen läste patienten karakteriserades
deras förhållningssätt av öppenhet och kunskapen, bilden och förståelsen
för patientens situation ökade successivt. Utfärden gick vidare och genom
inkännandet skapades takten, via det känslomässiga engagemanget erhölls
förståelse för patientens livsvärld, med vardagligt småprat och humor skapades en lek. På så sätt fördjupades bilden, förståelsen och kunskapen om
patientens situation.
Under resans gång, och med start redan under läsandet av patient dokumentationen, strävade personalen kunskapsmässigt att ligga steget före genom
att lägga ihop de olika tidsdimensionerna. De ville vara förberedda på vad
som eventuellt kunde hända och härigenom fördjupades bilden. Under resan bar personalen på en misstanke om att de inte hade tillräckligt med
kunskap; de visste att de kanske inte visste. Därför återvände de ständigt till
samspelet där förklaringar söktes för att motverka godtyckliga tolkningar.
De sökte distans till egna tolkningar och ny kunskap skapades i samspel
med dem själva, varandra och andra. Bilden av patienten blev bekräftad
och kunskapen ökade.
Resultaten visar att de olika kunskapsformerna, episteme, techne och fronesis är integrerade med varandra. I personalens handlande i praxis är de inte
möjliga att separera från varandra (jfr Benner, 2000; Gustavsson, 2002a;
Ohlsson, 2009).
Analys av data (delstudie IV)
Analysen påbörjades i samband med datainsamlingen till delstudie III och
utfördes inledningsvis samtidigt med denna (se analys till delstudie III) och
en grovsortering av data gjordes. När fältarbetet avslutades fortsatte analysen, som gjordes hermeneutiskt, med en närläsning av allt transkriberat datamaterial från observationer, informella samtal och intervjuer ett flertal
gånger. Jag växlade mellan närhet och distans i läsningen av texten för att
få en övergripande preliminär förståelse för vad texten som helhet beskrev.
I texten söktes efter likheter och skillnader i materialet vilket utmynnade i
att liknande beskrivningar i texten fördes samman till preliminära teman
(jfr Dahlberg et al., 2008) som på olika sätt beskrev personalens dagliga
arbete. I den första delen av analysen har en preliminär induktiv tolkning
gjorts (jfr James, Andershed, Gustavsson & Ternestedt inskickad).
Den andra delen av analysen kan beskrivas som en rörelse mellan induktiv
och deduktiv tolkning. I tolkningen antogs ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv, misstankens hermeneutik. Strävan var då att främmandegöra den
tradition som vi själva är en del av. Det innebar exempelvis att texter som
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ifrågasatte normer som var präglade av vår tradition, lästes (Bradbury,
2001; Gilleard, 2008; Goldsteen et al., 2006; Sandman, 2005), dvs. det som
beskrivs som den palliativa normativa diskursen. Genom att använda ett
annat perspektiv kan tolkningar utvecklas (Schuster, 2006). Detta kritiska
ifrågasättande kan också ses som en strävan efter självkännedom, medvetenhet och reflektion för att förstå hur vi är en del av vår tradition och ett
vetenskapligt paradigm (Dahlberg et al., 2008). Detta försök till distansering är ett sätt att ta sig ur sin egen förförståelse. Om inte förförståelsen
överskrids blir det ett cirkelresonemang där inget nytt kan ses (Dahlberg et
al., 2008; Riceour, 1991; Schuster, 2006). Med ett kritiskt perspektiv kan
en ny tolkning skapas vilket innebär att man kan komma vidare i sin förförståelse (Gustavsson, 1996; Kristensson Uggla, 1999; Schuster, 2006; jfr
Jaspers 1970; Ricoeur, 1991). För att ytterligare skapa distans och komma
bakom det som framstår som självklart, ställdes följande frågor till texten i
den andra delen av analysen:
1. Hur kommer det kunnande som innefattar känsla, tanke och handling, som grundas på ett omdöme, till användning i det dagliga arbetet, specifikt uttryckt i självförståelse och förståelse för andra?
2. Vad medför detta kunnande för vården i det dagliga arbetet?
I analysen bearbetades och tolkades texten utifrån frågeställningarna. Resultatet presenteras i form av preliminära tolkningar av den känslomässiga
kunskapen, beskrivna via teman. För att skapa ytterligare distans användes
citat från deltagarna (något redigerade) för att rubriksätta temana. Detta för
att undvika att använda abstrakta begrepp som kan vara impregnerade av
vår förförståelse. Det kan också vara ett sätt att illustrera och öka trovärdigheten. Citaten som har används bildar omdömen och representerar flera
deltagares utsagor. Sammanfattningsvis fann vi att de preliminära temana
representerades av omdömen av normativitet, trygghet, kritik, samhörighet
och närhet. Det innebar att personalens känslomässiga kunnande kunde tolkas i relation till olika rum av tanke, känsla och handling. De olika rummen
kom således att bygga på personalens omdömen som skapade ”det normativa rummet”, ”trygghetsrummet”, ”vardagsrummet”, ”kritiska rummet”
och ”närhetens rum”.
Det kritiska perspektivet med självreflektion är ett sätt att kontinuerligt validera data vilket har bibehållits under hela tolkningsarbetet där tolkningarna kritiskt har undersökts. Om tolkningarna bedömds att inte vara valida
har de tolkats ytterligare eller tagits bort (jfr Dahlberg et al., 2008). I arbetet med huvudtolkningen har andra möjliga teoretiska tolkningar kritiskt
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prövats av medlemmar i forskargruppen tills den tolkning som bäst kunde
förklara alla data framkom.
Resultat delstudie IV Vårdpersonalens känslomässiga kunnande
(För kontextbeskrivning se delstudie III).
Sammanfattningsvis karakteriserar de preliminära temana olika kombinationer av tanke, känsla och handling som kunde tolkas i relation till olika rum.
De olika rummen byggde på vårdpersonalens omdömen och skapade det
normativa rummet, trygghetsrummet, vardagsrummet, kritiska rummet och
närhetens rum. I rummen rymdes både en självförståelse och en förståelse
för andra. I det dagliga arbetet rörde sig personalen mellan de olika rummen,
men de kunde även befinna sig i flera rum samtidigt (se tabell 6-10).
Normativa rummet
Vårdpersonalen använde känslan och tankar av otillräcklighet och ansvar
för att skapa ett normativt rum där de strävade efter att göra det rätta utifrån
rådande normer om en god palliativ vård. Exempelvis menade de att ingen
skulle behöva dö ensam: ”Då finns det väl någon lag som säger att man
inte ska behöva dö själv.” Den norm som var rådande bland personalen var
att den bästa palliativa vården gavs på hospice, där det fanns en speciell
atmosfär och lugn och ro. De strävade dock efter att ändå kunna ge så bra
vård som möjligt på avdelningen. Enligt personalens bedömningar var också det bästa för den svårt sjuka patienten att han/hon fick ett klart besked
om sin cancersjukdom och prognos, och att patienten skulle slippa plågsamma undersökningar: ”Måste få dö om man är 90, 95, år i lugn och ro.”
Ytterligare en norm var att patienten som bedömdes vara i palliativ fas
själv skulle få bestämma exempelvis om han/hon ville gå upp och ut i matsalen och äta eller få maten serverad på rummet. Patienten kunde också fritt
få önska mat och dryck.
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Tabell 6. Personalens känslomässiga kunnande skapade det normativa rummet
Omdöme

Vi kanske inte
räcker till

Ingen ska behöva dö ensam

Speciell atmosfär där på hospice

Vi ska ge så
bra vård som
möjligt

1. Hur kommer
det känslomässiga
kunnandet till
användning?

De kände och
tänkte att det
inte var någon
lugn atmosfär
och att de inte
hade tid att
hinna med.

De kände och
tänkte att de
inte hann vara
hos patienten
under döendet
vilket inte kändes rätt.

De kände och
tänkte att de inte
gav någon bra
vård. Andra
gjorde det bättre
t.ex. hospice
vård.

Omdöme

Patienten ska
vara medveten
om sin dödliga
diagnos
De ansåg att
det bästa för
patienten var
att få ett bestämt besked
så han/hon
blev medveten
om döden.

Man måste få
dö

Då skall patienten bestämma
själv

De skapade
självförståelsen
att trots att de
inte gav någon
bra vård var det
deras ansvar att
ge så bra vård
som möjligt.

De kände med
patientens lidande: det var
bättre att låta
naturen ha sin
gång och avbryta onödiga
behandlingar.

De kände och
tänkte att det var
viktigt med brytpunkt för palliativ fas för att
erhålla vård enl.
den palliativa
vårdens filosofi.

2. Vad medför
detta kunnande
för vården i det
dagliga arbetet?

Trygghetsrummet
Vårdpersonalen använde känslan och tankarna av maktlöshet och otrygghet
för att skapa ett rum för trygghet till patienten, närstående och sig själva.
Personalen kände in, och kände igen, den maktlöshet det kunde innebära att
vara närstående vilket bildade omdömet att närstående levde i en mycket
svår situation: ”Dom har det svårare än vad patienten har själv.” Personalen kände att de inte kunde ge patienterna i livet slut tillräckligt med trygghet. Närstående beskrevs därför extra viktiga och bedömdes vara en resurs
och hjälp. Personalens erfarenhet var att patienten blev mindre orolig när
närstående vakade vid dennes sida. Patienten blev på så sätt tryggare och
det medförde också en trygghet för personalen. Personalens bemötande beskrevs också vara viktigt. Hur de svarade i telefonen kunde göra skillnad
för närståendes upplevelse av trygghet. De strävade efter att skapa trygghet
i miljön där patienten exempelvis fick eget rum för att närstående och patient få vara ostörda.

58
58

Tabell 7. Personalens känslomässiga kunnande skapade trygghetsrummet
Omdöme

1. Hur kommer det
känslomässiga kunnandet till användning?

Omdöme
2. Vad medför detta
kunnande för vården i
det dagliga arbetet?

Dom (närstående)
har det svårare än
vad patienten har
själv
De kände in och kände igen närståendes
maktlöshet och förstod hur svårt det
kunde var att vara
anhörig.

Jag ser ju dom som
en resurs… och
hjälp

Det är en lättnad
om dom (närstående) kan vara med

De kunde inte ge
patienten tillräckligt
med trygghet. Därför
blev närstående extra
viktiga. Det var en
trygghet för både
patienten och dem
själva.

Betydelsefullt hur vi
bara svarar i telefonen
De kände igen närståendes maktlöshet där
deras förhållningssätt
blev betydelsefullt i
bemötandet.

Att den närstående
får känna sig riktigt
trygg i miljön
De förstod närståendes maktlöshet och
otrygghet och strävade efter att skapa
trygghet i miljön.

De hann kanske
inte vara hos patienten då han/hon
behövde ha någon
vid sin sida. Därför
var det en lättnad
om närstående kunde vaka hos patienten.

Kritiska rummet
Personalen använde känslan och tankarna av misstänksamhet för att skapa
ett kritiskt rum där de resonerade om andra tänkbara förhållningssätt, som
att kanske inte alltid påminna om döden och att inte handla mekaniskt i mötet med patienten. Vårdpersonalen var misstänksam mot vissa rådande
normer. De uppfattade att dessa kunde stå i vägen för hur patient och närstående själva kunde känna och tänka. De ifrågasatte t.ex. om: ”Personalen
kanske inte alltid behöver påminna om döden.”
Personalen kritiserade också sina vårdhandlingar och rutiner när de hade en
känsla av att de kunde ha handlat på ett felaktigt sätt: ”Det kan gå in absurdum att hålla fast vid rutiner och vårdhandlingar.” De var också kritiska
till det höga arbetstempot som kunde bidra till att mötet med patienten blev
fel. Av observationerna framkom flera exempel på att personalen försökte
ta det lugnt och inte handla mekaniskt även om det ledde till att de hade
svårt att hinna med arbetet.
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Tabell 8. Personalens känslomässiga kunnande skapade det kritiska rummet
Omdöme

Personalen kanske inte behöver påminna (om döden)

1. Hur kommer det känslomässiga kunnandet till användning?

De misstänkte att det kunde
vara fel att patienten alltid
skulle ha ett klart besked
eftersom både patient och
närstående behövde ha ett
hopp. Hospice kanske inte
alltid var det bästa alternativet.
Handlandet behöver inte bli
så mekaniskt
De var misstänksamma mot
det höga tempot som kunde
medföra att mötet med patienten blev fel. Därför använde de sin kroppsliga förståelse och tog det medvetet lugnt.

Omdöme
2. Vad medför detta kunnande
för vården i det dagliga arbetet?

Det kan gå in absurdum –
att hålla fast vid rutiner
och vårdhandlingar
De kritiserade de egna rutinerna och de vårdhandlingar som kunde få fel
fokus, där patienten glömdes bort. De kunde också
glömma bort varandra vilket också kunde drabba
patienten.

Vardagsrummet
Personalen använde känslan och tankarna om samhörighet till att skapa ett
rum i vardagen, ett vardagsrum. Under arbetsdagen var personalrummet en
samlingsplats där det i allmänhet rådde en lättsam stämning. Det var här
samhörighetskänslan och förståelsen för varandra skapades. Samhörighetskänsla medförde att personalen kunde dela känslor och tankar om svåra och
tunga händelser vilket skapade både en självförståelse och en förståelse för
varandra. Vardagspratet och umgänget med varandra i personalrummet var
betydelsefullt: ”Det är som en slags personalvård, man lär känna varandra.” Detta formade omdömet att pratet var bra för samarbetet. När personalen hade negativa känslor för en patient medförde känslan av samhörighet att de pratade med varandra i avskildhet innan de gick in till patienten. Det var bra att prata om det besvärliga så att de kunde ge ett gott bemötande till patienten.
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Tabell 9. Personalens känslomässiga kunnande skapade vardagsrummet
Omdöme

1. Hur kommer det
känslomässiga kunnandet till användning?
Omdöme
2. Vad medför detta
kunnande för vården
i det dagliga arbetet?

Jag trivs på avdelningen… vi
har kul här tycker jag
De delade känslor och tankar,
både personliga och privata
vilket skapade samhörighet och
förståelse för varandra och för
patienten i en delad vardag.
Pratet är bra om samarbetet
skall funka

Dela med sig till kollegor

Deras samhörighet och ”pratet”
med varandra kunde vara bra
för att samarbetet i omvårdnaden skulle fungera.

De delade negativa känslor och tankar
med varandra innan de träffade patienten så att han/hon inte skulle drabbas.

Deras samhörighetskänsla medförde
delade känslor och tankar om svåra
händelser. En självförståelse och förståelse för varandra skapades och en
känslomässig lättnad.
Det är bra att prata av sig det besvärliga så att man kan möta patienten

Närhetens rum
Personalen använde tankarna om medkänslan och inlevelsen för att skapa
ett rum av närhet där de satte patienten i centrum. De såg att en cancersjukdom kunde drabba patienten utan förvarning och att sjukdomsförloppet
kunde gå mycket fort. Personalens medkänsla, inlevelse och igenkännande
medförde att de identifierade sig med, och fick insikt och förståelse för, att
patientens situation också skulle kunna vara deras egen. De flesta såg det
som självklart att de skulle kunna få en cancersjukdom: ”Ena dagen är
man frisk, nästa så.” Personalen såg sig själva eller sina barn i patientens
situation: ”Man blir själv referensram.” På så sätt var de i en delad existentiell situation med patienten. Inlevelsen, medkänslan och att personalen
tyckte om sitt arbete och patienten, medförde att de blev engagerade och
skapade en nära relation till patienten. Det var detta som var drivkraften i
deras dagliga arbete: ”Jag ger ju av mig själv hela tiden.” I mötet med patienten använde de sin kroppsliga förståelse för att mildra patientens utsatthet; rösten blev mildare och kroppshållningen rundare och de lutade sig
närmre patienten som ett skyddande rum. De tog också mer i patienten och
kunde varsamt stryka patientens arm eller kind. Medkänslan och inlevelsen
fanns också i relation till närståendes sorg. När patienten hade dött var omskötseln om patienten omsorgsfull likväl som rummets iordningställande
där de bäddade med ett speciellt täcke. Personalen ville ge närstående en
vacker bild att minnas.
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Tabell 10. Personalens känslomässiga kunnande skapade närhetens rum
Omdöme

1. Hur kommer
det känslomässiga kunnandet till användning?

Omdöme
2. Vad medför
detta kunnande
för vården i det
dagliga arbetet?

Ena dagen är
man frisk nästa
så…
Deras medkänsla
och inlevelse
väcktes av att
cancern kunde
drabba utan förvarning. Det blev
påtagligt att livet
inte kan tas för
givet.

Det är ännu
värre… när
yngre drabbas…
De fick insikt
om att patientens
situation också
kunde vara deras
eller deras närståendes.

Jag sätter patienten i centrum
Deras medkänsla
och inlevelse
medförde att de
skyddade patienten, de var patientens advokat.

Hon är så utsatt

Då led man med
patienten och med
de anhöriga
De använde sin
medkänsla och levde med i patientens
och närståendes
lidande och hopp.

Sista bilden man
har på näthinnan
De använde
Medkänslan och
medkänslan och igenkännandet fanns
inlevelsen i sin
också i relation till
kroppsliga förnärståendes sorg:
ståelse för att
De försökte skapa
mildra patientens en fin sista bild att
utsatthet.
minnas.

Jag ger ju av
mig själv
Deras inlevelse och medkänsla gjorde
att de tyckte
om patienten,
de skapande
en nära relation där de
gav av sig
själva.

Huvudtolkning (delstudie IV)
Sammanfattningsvis fann vi i delstudie IV att de preliminära tolkningarna
(de olika temana) representerades av omdömen av normativitet, trygghet,
kritik, samhörighet och närhet. Det innebar att vårdpersonalens känslomässiga kunnande kunde tolkas i relation till olika rum av tanke, känsla och
handling. Vi har använt oss av Svenaeus (2009) beskrivning av innebörden
av rum. Han menar att känslan finns i vår kropp och vi betraktar världen
genom känslan, som ett känslorum. Känslorummet blir därigenom också ett
handlingsrum och ett tankerum, med andra ord är känslan förkroppsligad
och det är vi själva som skapar rummen. De olika rummen, det normativa
rummet, trygghetsrummet, vardagsrummet, kritiska rummet och närhetens
rum, kom således att bygga på personalens omdömen. Tillsammans representerar dessa rum huvudtolkningen i studien.
DISKUSSION
Den här avhandlingen belyser hur kunskap kan skapas och användas i en
gränssituation inom en kirurgisk omvårdnadskontext. Resultaten belyser i
hög grad det som sker bakom rutinerna dvs. kunskap som sällan synliggörs
och diskuteras dvs. det för-givet-tagna. Exempel på rutiner ur vårdpersonalens perspektiv kan vara att läsa dokumentation, rapportera, ta prover, bädda, administrera läkemedel. Även familj och närstående har sina rutiner i
vardagen. Bakom dessa rutiner fann vi fyra mönster som tydliggör skapan62
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det och användandet av kunskap. I delstudie I framkom att familjemedlemmarna pendlade mellan olika föreställningar vilket tolkats som ett sätt
att hantera vardagen. Av delstudie II framkom att närstående använde sin
praktiska klokhet, fronesis, i sina omsorgshandlingar. I delstudie III byggde
vårdpersonalen kunskap via en bildningsresa där de olika kunskapsformerna, teoretisk kunskap (episteme), praktisk kunskap (techne) och praktisk
klokhet (fronesis) var sammanflätade med varandra. Slutligen, i delstudie
IV tolkades personalens känslomässiga kunnande i relation till olika rum
för känsla, tanke och handling. Vårdpersonalens bedömningar skapade dessa rum: det normativa rummet, trygghetsrummet, vardagsrummet, kritiska
rummet och närhetens rum. Dessa beskrivna mönster är svar på de frågeställningar som ställdes i samband med beskrivning av studiens huvudsyfte.
Gränssituationer, gemenskap och kunskapsbildande
När vi hamnar i en gränssituation ställs mycket på sin spets. I sådana situationer framträder relationer mellan olika former av kunskap särskilt tydligt
(Gustavsson, 2000). Av delstudie I framgick att känslor av maktlöshet
drabbade familjen när de fick besked om Anns obotliga sjukdom (jfr Sand
et al., 2008; Shah et al., 2008) vilket påverkade deras dagliga liv. De såg
vardagen som en plågsam väntan på döden (James, Andershed & Ternestedt, 2007). Utifrån ett omvårdnadsperspektiv befann de sig i det Meleis
(2007) kallar en transition, dvs. de befann sig i en övergångsperiod på väg
till något okänt. Tillvaron gungade både för familjemedlemmarna som unika personer och för familjen som helhet. Precis som familjen upplevde de
närstående maktlöshet (II). De konfronterades med familjemedlemmens
svåra sjukdom och närhet till döden. Personalen kände igen den otrygghet
som detta innebar både för närstående och patienten. De använde sin medkänsla och de levde med i patientens och närståendes lidande och hopp
(IV). Härigenom befann de sig i det Schuster (2006) kallat en delad existentiell situation. Att leva nära eller att leva med i andras svåra sjukdom
och död kan vara känslomässigt utmanande (Torjuul, et al., 2007) och leda
till att man gör förändringar i sitt eget liv. Källström Karlsson (2009) beskriver hur personalen på en hospice enhet utvecklade en kollektiv identitet
vilken guidade dem i deras arbete. Den kollektiva identiteten kan beskrivas
som ett gemensamt sinne, sensus communis.
Familjemedlemmarna i delstudie I bevarade och nyskapade rutiner i vardagen som skapade och höll samman gemenskapen. Gemensamt för närstående i delstudie II var att de sedan länge hade en relation med personen
som var sjuk antingen som maka/make eller son/dotter, syster/väninna. Flera av de närstående hade också givit informell omsorg i hemmet innan de
kom i kontakt med den professionella omsorgen (James, Andershed & Ternestedt, 2009). Det är rimligt att anta att närstående och den sjuka familje63
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medlemmen hade utvecklat en gemenskap, sensus communis, som höll
samman deras vardag. Detsamma gällde personalen, de hade utvecklat ett
gemensamt sinne som guidade dem i deras vardag t.ex. genom att följa föreskrivna rutiner (jfr Gadamer, 2004). Det framkom som tydligast i delstudie IV att de hade som mål att ge så god vård som möjligt.
Omsorgsgivande kan påverka relationer inom en familj, det handlar t.ex.
om att skapa nya platser och roller både temporärt och på längre sikt. Saras
omsorg är exempel på detta (I). Det vi här kan lära av Sara var att hon berättade hur lätt det var att ta över och göra för mycket i stället för att låta
Ann sköta det hon fortfarande själv kunde göra. Sara berättade hur hon i
denna situation försökte balansera omsorgen vilket kan ses som en praktisk
klokhet. Omsorgens moraliska dimension och självförståelsen är här central
(jfr Martinsen 1988a, 1988b). Det handlar om att kunna sätta en annan persons intressen och behov framför sina egna. Det gemensamma målet för
familjen (I) och närstående (II) var att den som var sjuk skulle få en så god
vård som möjligt. De närstående litade inte alltid till personalens kompetens utan oron drev dem här till att bevaka att vården blev den bästa möjliga ur den sjuka familjemedlemmens perspektiv. Där känslorna var en drivkraft till förändring.
Känslor som drivkraft
Engagemanget och känslorna, gick som en röd tråd genom alla studierna
och skapade olika handlingar. Familjen som fanns runt Ann ville henne det
bästa (I). Närstående i delstudie II förde en kamp för att ge omsorg till den
som var sjuk (II). Personalen uttryckte att de tyckte om sitt arbete och patienterna. Känslorna utgjorde en drivkraft i det dagliga arbetet (III, IV). Det
framkom tydligt att även negativa känslor, som t.ex. känslor av oro och
otillräcklighet, var en stark drivkraft till förändring. Van Manen (2002) beskriver denna oro som omsorgens kärna. Av detta kan vi lära att känslor
inte bör avfärdas som irrelevanta. Känslor skapar kunskap och måste därför
erkännas. Nussbaum (2001) har beskrivit hur tanke, känsla och handling
hänger samman. Det känslomässiga engagemanget och kunnandet är centralt i omsorgen och för att kunna ge en god omvårdnad, något som bland
annat betonats av Benner (Benner et al., 1999, 1996, 2000). Nussbaum
(2001) talar också om känslornas intelligens och hur viktiga dessa är för att
vi ska kunna orientera oss i tillvaron (jfr Sveneaus, 2009). Att engagera sig,
bry sig, är centralt i omsorgen och för omvårdnadens kvalitet. Martinsen
(1988a; 1988b) har beskrivit omsorgen som en grundläggande förutsättning
för mänskligt liv. Den ses som ett ontologiskt fenomen som har att göra
med det mänskliga beroendet. Människan är för sin överlevnad beroende av
andra (jfr Strandberg, 2002) vilket blir särskilt påtagligt vid svår sjukdom.
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Omsorg blir då ett relationsbegrepp och utgör en viktig del av omvårdnaden. Där grunden är ett känslomässigt engagemang och en ömsesidighet.
Hur kan då det känslomässiga engagemanget eller kunnandet komma till
uttryck i omsorgen av andra? På en konkret nivå kan det visa sig i hur maten och de dagliga måltiderna värderas. Gemensamt för resultaten från de
olika delstudierna var att det fanns ett engagemang där det söktes kunskap
om hur mycket personen som var sjuk åt och om maten var tillräckligt näringsrik. Att försöka erbjuda så god mat som möjligt kan i en existentiellt
utsatt situation vara ett sätt att försöka skapa mening och gemenskap i vardagen. Sara serverade varje kväll en lättare måltid som Ann, Sara och Martin åt tillsammans när de tittade på tv. På sjukhuset erbjöd vårdpersonal
svårt sjuka patienter önskekost. Förutom att måltiden och ätandet var ett
sätt att skapa mening i vardagen så var måltiderna också ett sätt att försöka
påverka sjukdomsförloppet och hålla döden på avstånd. Genom att också
följa hur patienten åt (I, II, III) bedömde familj, närstående och vårdpersonal personens tillstånd och sjukdomsförlopp.
Makt och omvårdnad
Eftersom kunskap innebär makt (Gustavsson, 2002a,b; Kuokkanen & Leino-Kilpi, 2000) kan frågan ställas om något perspektiv har tolkningsföreträde i praxis. Makt finns inbyggt i hierarkiska organisationer, hälso- och
sjukvården är ett sådant exempel (Ohlsson, 2009) och värdering av olika
kunskaper och ämnen ett annat. Fawcett (2006) har beskrivit risken att omvårdnad underordnas det medicinska perspektivet. Några vårdforskare har
utifrån olika utgångspunkter fokuserat på maktens olika uttrycksformer i
mötet mellan patient och sjuksköterska. Strandberg (2002) refererar till
Fromm och beskriver att det är en skillnad mellan att ha makt över någon
(att kunna härska över någon/något) och att ha till makt att göra något. Att
ha makt till att göra något har fokus på människans förmåga att kunna hantera en svår situation. Schuster (2006) talar om asymmetri i relationer som
är svår att undkomma (jfr Rundqvist, 2004). Vårdpersonalen har genom sin
utbildning, sitt språk och sin plats i organisationen en större makt än patienten och kan bestämma över patientens vård (Henderson, 2003; Rundqvist,
2004) dvs. både utöva makt över och ha makt till.
Att kunna läsa den andre
Deltagarna beskrev hur de ”läste personen” som var sjuk. Det var ett sätt att
tolka och bedöma hur personen mådde. Det var inte bara vårdpersonalen
som ”läste” den som var sjuk, det gjorde också familjemedlemmarna (I), de
använde sina sinnen, de läste och följde Anns sjukdomsförlopp. De iakttog
förändringar i blick, rörelsemönster, röst, hud och hur hon blev allt tröttare.
Även närstående i delstudie II följde sjukdomsförloppet och såg hur famil65
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jemedlemmen blev allt sämre. Detta framkom också i en studie av Donovan-Kicken och Bute (2008) där närstående vars familjemedlem hade
kommunikationssvårigheter lärde sig läsa den sjukes kroppsspråk. Vårdpersonalen (III) tillskrev närstående förmågan att ”läsa patienten” på ett sätt
som kunde komplettera personalens bilder: Det är dom (närstående) som
är bäst på att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk. Alltså de ser det vi inte
ser. Detta är exempel på kunskap som behöver synliggöras inom omvårdnaden.
Vad kan vi lära av detta?
Läsandet för tanken till det Martinsen kallat omsorgens moraliska dimension dvs. förmåga att sätta en annan persons bästa framför sitt eget. Det innebär att tolkningar bör göras tillsammans med patienten. Självförståelse
och ett kritiskt förhållningssätt är viktigt för att minska risken för förhastade tolkningar i samband med läsandet av patienten. Det är därför viktigt att
söka mottolkningar och ha förmågan att kunna sätta sina egna tolkningar på
spel. Läsandet av patienten innebär alltid makt som kan resultera i ”makt
över eller makt till”. Läsandet är centralt i omvårdnaden inte minst när patienten är mycket sjuk och/eller har svårt att kommunicera sina behov (jfr
Benner et al., 1999).
Det normativa rummet
Personalen skapade olika rum som byggde på vårdpersonalens omdömen
för att klokt kunna använda sina kunskaper. Ett av dessa rum var det normativa rummet. Där lutade sig personalen mot principer och regler av olika
slag när de sökte vägledning i arbetet.
Principen om öppenhet
Det normativa rummet med dess riktlinjer kunde tolkas som en god vård. I
det kritiska rummet kunde normativa riktlinjerna tolkas som att de utgjorde
ett hot mot en omvårdnad som utgår från patientens perspektiv (delstudie
IV). Den normativa diskursen definierar en god död som en linjär process.
Döendet kontrolleras av experter och den som snart ska dö får idealt kontinuerlig information om sjukdomsprocessen. Principen om öppenhet är här
rådande (Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu Saah, Spreeuwenberg & Widdershowen, 2006).
Resultaten från delstudie I och II visade dock att familjemedlemmar och
närstående (I, II) inte alltid önskar veta mer än det de redan visste. Det
fanns närstående som av olika anledningar ville hålla distans till döden (II),
vilket av personal kan tolkas som ett förnekande. En mottolkning till denna
tolkning är den kreativa illusionen. Att leva med en kreativ illusion kan
vara ett sätt att orka leva vidare. Salander (2003) menar att den kan vara en
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hjälp i att aktivera människans inneboende kraft och det kan vara det mest
lämpliga familjen kan göra i en situation där döden är ett faktum. Hoppet
har beskrivits vara centralt både för ett meningsfullt liv och en värdig död
(Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Eliott & Olvers, 2009). Av delstudie
I och II framkom att hoppet var centralt både hos familjen och de närstående. De hoppades t.ex. att sjukdomen skulle ”vända” eller fördröjas.
Vad kan vi lära av detta?
Mina möten med familjen lärde mig mycket och det jag lärde utmanade
min egen förförståelse. När jag påbörjade min forskarutbildning och när jag
först träffade familjen och de närstående delade jag den normativa bilden
om öppenhetens betydelse för en god vård. Jag lärde mig dock att det finns
många olika sätt att hantera detta och att omvårdnad i livets slut är komplext. Av de närstående lärde jag att ett distanserat förhållningssätt i vissa
fall kunde vara det bästa vilket är ett exempel på hur min förförståelse fördjupades (II).
Goldsteen et al., (2006) har beskrivit att forskare som redogör för en god
död och palliativ vård är överens om att det som konstituerar ett idealt döende är medvetenhet, autonomi och en öppen och ärlig kommunikation.
Detta kan ses som en kulturell beskrivning av en dominerande uppfattning
inom västerländsk palliativ vård, dvs. en normativ uppfattning som anses
som den rätta vid en viss tidpunkt i ett visst sammanhang (jfr Gustavsson,
2002). Detta kan ses som ett uttryck för makt.
En av kritikerna av den goda döden är Sandman (2001, 2005). Han menar
att kravet på medvetenhet om den nära förestående döden kan förhindra oss
att leva ett gott liv genom att vi förlorar lusten att leva. Det finns enligt
Sandman inget välbefinnande i att veta man ska dö. En mottolkning återfinns i studier inom vår forskargrupp. Andershed och Ternestedt (1998b);
Sahlberg Blom (2001) och Ternestedt (2009) beskriver betydelsen av att
patient och närstående får veta att sjukdomen inte kan botas och att döden
är att vänta. Detta anses underlätta patientens och närståendes autonomi så
att de kan leva den sista tiden på ett sätt som de själva önskar. Det jag anser
behövs i den specifika situationen är att personal använder sig av inkännande och takt för att möta patienten. Allra viktigaste förefaller vara att ha
förmågan att sätta sina egna kunskaper och bilder om vad som är en god
omvårdnad i livets slut på spel. En annan kritik som brukar framföras mot
hospicevård eller palliativ vård (och därmed den goda döden) är att den huvudsakligen vänder sig till personer med ett välordnat liv. Min egen kritik
snuddar vid detta och rör hur rådande normerna om en god död uppfattas
av dem som aldrig har upplevt sig ha ett bra liv. En annan fråga gäller varför öppenheten som princip förespråkas idag inom vården i livets slut. Ett
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svar kan vara det starka självbestämmande som finns uttryckt på en generell nivå i olika lagtexter och styrdokument. Synen på öppenhet och information återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) respektive
Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). Målet med delar av lagtexten har varit
att stärka patientens/brukarens ställning, möjligheter till självbestämmande,
delaktighet och integritet. Generella riktlinjer, som lagtexter omsätts sällan
till partikulära situationer (Flyvbjerg, 2001) som t.ex. patientens sammanhang. Detta är dock nödvändigt för att kunna göra kloka bedömningar. I
delbetänkandet ”Utredningen om patientens rätt” (SOU 2008:127) konstaterar man att trots de tillägg som gjorts till lagen så uppfylls inte målen. Det
innebär att andra röster än patientens och närståendes kan få tolkningsföreträde (jfr Hendersson, 2003; Rundqvist, 2004).
Schuster (2006) problematiserar asymmetrin i vårdrelationerna. Hon menar
att sjuksköterskan kan ha ett behov av att vara god och att det kan vara
svårt för patienter att hävda sig gentemot denna godhet. Den goda sjuksköterskan blir lätt en hjälpare och givare som övervakar att patienten följer
alla steg i den process som leder till en god död. Sjuksköterskan kan uppleva frustration om patienten inte följer dessa steg.
Traditionens makt är stark och de värderingar som för övrigt råder i samhället påverkar våra tankar och vårt sätt att se på kunskap samt hur vi utformar livet och i den mån det är möjligt också vår död. Gadamer (2004)
menar att traditionen är en del av vårt medvetande och sätt att se på världen
(jfr Gustavsson, 1996). Traditionerna formar i hög grad normerna (jfr Gadamer, 2004). Kirkevold (2009) hänvisar till Foucault som menar att kunskapsutveckling kan förstås utifrån ett maktperspektiv. Vad som bestäms
som kunskap avgörs av dem som har makten i en viss tids historiska epok
och i ett visst samhälle. Idag står den evidensbaserade kunskapen på agendan, frågan kan då ställas vilka bestämmer det och varför.
Med tanke på att allt fler i samhället söker kunskap på egen hand via Internet är det förvånande att patienters och närståendes kunskaper sällan diskuteras, varken i olika styrdokument för hälso- och sjukvården eller på andra
nivåer i samhället. Detta faktum kan spegla ett ensidigt perspektiv på vad
kunskap är där patienten och närstående huvudsakligen ses som personer
som ska tillföras information. Information speglar enligt min uppfattning
ofta en envägskommunikation och ett ensidigt perspektiv. Ensidig information skiljer sig gentemot den dialog som Gadamer (2004) beskriver, där
ingen på förhand har bestämt var samtalet ska sluta. Att också lära från patient och närstående och väva samman kunskaper (jfr Benzein, Hagberg &
Saveman, 2008) i omvårdnaden dvs. skapa kunskaper i ett samspel, skulle
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vara en självklarhet. Det är detta samspel mellan personal och patient som
borde konstituera omvårdnaden.
Kampen om utrymme
Nära knutet till det normativa rummet är närståendes kamp om utrymme
och inflytande i mötet med den professionella omsorgen. Närstående (II)
kom att föra en kamp mot sjukdom och död, en kamp för att få tillgång till
personalens kunskap och en kamp för att försöka skapa utrymme för den
egna kunskapen dvs. bli erkänd för att ha kunskap. Närstående använde här
sin praktiska klokhet, fronesis. Det innebar att de gjorde moraliska överväganden om vilken handling som var den bästa eller minst dåliga när det
gällde att ge omsorg till familjemedlemmen (jfr Aristoteles, 2000). Det
framkom även att närståendes negativa känslor, bristande tillit och efterfrågan av vårdpersonalens kunskap blev det som Neufeld et al. (2008) beskrivit som en katalysator. Där de antog en advokatroll för att skydda familjemedlemmen. Närståendes ofta långvariga relation till den som var sjuk innebar att de kunde se när (och om) någon allvarlig komplikation inträffade.
Några hade sökt vård för familjemedlemmens räkning (en praktisk kunskap) och hade direkt sett att symtomen var svårare än tidigare. Det kunde
t.ex. gälla misstankar om att makan hade fått en blodpropp. Det framgick
sålunda att kunskapen som närstående skapade och använde inte enbart innehöll praktisk klokhet utan också kunskapsformerna episteme (teoretisk
kunskap) och techne (praktisk kunskap).
Av resultatet i delstudie II framkom att det fanns närstående som inte alltid
uppfattade att mötet mellan deras informella omsorg och den professionella
omsorgen byggde på ett samspel. Medan andra närstående ansåg att samspelet fungerade bra. Detta väcker frågan: Varför det kan vara svårt att finna former för närståendes och patienters samarbete med vårdpersonal? Frågan uppkommer om personal kan uppfatta närstående som agerar som experter och som kämpar för den sjukes behandling, som ett hot. Personalens
kunskaper kan då utmanas (jfr Allen, 2000; Benzein, Johansson & Saveman, 2004). Närståendes kamp att få ha inflytande och få sin kunskap erkänd och att få vara delaktig i vården återkommer i flera studier (DonovanKicken & Bute, 2008; Lindhardt et al., 2006; Mcilfatrick, Sullivan &
McKeena, 2006; Neufeld et al., 2008) vilka beskriver hur osäkerhet över en
familjemedlems tillstånd driver fram närståendes informationssökande; de
söker via Internet, pratar med vårdpersonal och går med i stödgrupper.
En annan fråga som kan ställas är om kvarhållandet av hierarkiska strukturer inom hälso- och sjukvårdens organisationer försvårar öppenhet mot närstående (och patienter) kunskaper. I den rådande hierarkin värderas vårdpersonalens kunskaper högre än patientens och närståendes (Ohlsson,
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2009). Ytterligare en förklaring skulle kunna vara ”okunskap”. Via språket
förmedlas en ensidig bild av de närstående som svaga, utsatta och i behov
av stöd. Genom detta kan det kunnande som de närstående har skymmas.
Schuster (2006) är kritisk till att vårdpersonalens kunskaper betraktas vara
överordnade närståendes. Det medför att personalen förfogar över en exklusiv kunskap, som närstående inte har tillgång till. Detta är ett tydligt uttryck
för makt. Maktrelationer kännetecknas av dominans (Kuokkanen & Leino–
Kilpi, 2000). Rundqvist (2004) beskriver hur personalen genom sin utbildning, språk och plats i organisationen har större makt än patienten. Vårdpersonal har tillägnat sig kunskap på vetenskaplig nivå; en kunskap som inte
alltid tar hänsyn till närståendes och patienters erfarenheter och kunskaper.
Patienter och närstående kan också förfoga över vetenskaplig kunskap genom utbildning och att t.ex. vara inlästa på sin sjukdom via Internet och olika databaser exempelvis Cochrane.
Med tanke på det kunskapssamhälle vi idag lever i är det rimligt att anta att
en maktförskjutning kommer att ske. För en sådan förskjutning av makt
talar ett av avhandlingens överraskande resultat. Det resultat som avses är
att närstående använde sig av de tre kunskapsformerna samtidigt som de
ville ha tillgång till vårdpersonalens kunskaper. Det fanns också närstående
som varken hade stora förväntningar på personalen eller behov av att samspela med dem. De hade tillit till sin egen kunskap och gjorde sina egna
bedömningar. I en studie av Stajduhar et al., (2008) framkom att närstående
kunde känna ett motstånd mot att själva ta emot vård. När de deltog i stödgrupper kunde de uppfatta detta som alltför personligt och de kände sig
sämre efter ett sådant deltagande. När de blev erbjudna rådgivning så deltog de i den för att inte uppfattas som svaga. En närstående berättade att det
bästa stöd hon fått var att delta i en stödgrupp via Internet.
Ett annat perspektiv i mötet med patient och närstående kan den familjefokuserade omvårdnaden utgöra. Karaktäristiskt för den är att sjuksköterskan
och familjen ingår i ett system där omvårdnaden utgår från familjens behov, problem och resurser. En viktig grund är de hälsobefrämjande samtal
där varje persons erfarenheter är lika mycket värda. Familjemedlemmarna
berättar och delar varandras perspektiv och alla lyssnar till den andres berättelse (Benzein et al., 2008). Den familjefokuserade omvårdnaden bygger
på att vårdpersonal lär från familjerna och att en sammanvävning av de olika kunskapsområdena görs (Benzein et al., 2008; Wright et al., 2002) på ett
icke hierarkiskt sätt. Det är dock inte säkert att familj, närstående önskar,
eller har behov av, samarbete, vilket tidigare har beskrivits (II). Detta samtidigt som när samarbetet fungerade väl så beskrev närstående relationen
mellan närstående och vårdpersonal som familjelik.
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Spänning mellan teoretisk kunskap och känslomässigt kunnande
Tidigare forskning har visat att det finns ett gap mellan teoretisk och praktisk kunskap (Haigh, 2008; Ohlsson, 2009). Haigh anser att detta gap fyller
en funktion och att vi ska värna om detta så länge det finns. Det anses kunna leda till en dynamisk utveckling inom både teori och praktik. Av våra
studier framkom emellertid inte detta gap. Vi fann tvärtom att vårdpersonalen byggde och använde samtliga tre kunskapsformer: episteme, techne och
fronesis. Dessa tre kunskapsformer var i praktiken sammanflätade. I omvårdnadsarbetet förefaller kunskapsformerna var för sig vara otillräckliga
för att skapa förståelse för patientens situation. Sammanflätade medför de
ett pluralistiskt perspektiv i handlandet där patientens situation kan förstås
(jfr Bernstein, 1983). Detta är positivt eftersom kunskapsformerna skapar
ett innehåll i omvårdnaden som ger utrymme för ett perspektiv som förmår
fånga komplexiteten i praxis (Averill & Clements, 2007; Kirkevold, 2009;
Mantzoukas, 2008, Moorse, 2006c).
Sammanflätningen av kunskaperna innebar i handling att vårdpersonalen
omsatte både teoretisk och praktisk kunskap anpassad till patientens specifika sammanhang. Detta kan ses som att kunskapen ”skräddarsys” utifrån
en praktisk klokhet. Praktisk klokhet tillämpas när man omsätter abstrakt
och allmän kunskap till en konkret och specifik situation. För att göra detta
på ett bra sätt krävs överväganden, bedömningar och val över olika alternativ för att komma fram till vad som är bra respektive vad som är dåligt ur
patientens perspektiv.
Vad kan hota sammanflätningen av kunskapsformerna?
Ett hot kan den hierarki utifrån vilken man värderar olika kunskapsformer
utgöra. Den teoretiska kunskapen bedöms som sann och säker och ges därför ofta tolkningsföreträde (jfr Gadamer, 2004; Gustavsson, 2000). Idag har
den evidensbaserade kunskapen, särskilt RCT- studier tolkningsföreträde
inom många områden. Sådana studier behövs i sitt sammanhang. Det som
kan utgöra ett hot mot omvårdnad både som akademiskt ämne och som
praktik är om definitionen av evidens blir för snäv. Då kan kunskaper som
är centrala i omsorgen och omvårdnadsarbetet, som t.ex. känslomässigt
kunnande marginaliseras. Kirkevolds uppfattning här är: ”Jag vill hävda att
i den tongivande Cochrane inspirerade evidensdiskursen är filosofiska och
normativa kunskapsgrunder för praxis undervärderade” (Kirkevold, 2009,
s. 22). Det finns dock andra definitioner på evidens som kan vara mer
lämpliga för byggande och användande av kunskap inom omvårdnad. Evidens i praktiken kan beskrivas som att den integreras utifrån patientens perspektiv med kliniska bedömningar, med bästa evidens utifrån den enskilda
situationen (Chinn & Kramer, 2008 s. 297; Willman, Stoltz & Bahtsevani
2006). Levi (2009) lägger i begreppet evidens ett kritiskt tänkande. Han
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menar att om vi inte evidens baserar vården kan det få till följd att studiers
resultat används fel vilket kan leda till skadliga behandlingar, vilket inte är
önskvärt.
En utmaning är att försöka synliggöra på vilket sätt omvårdnad kan göra
skillnad för patienterna. Det är också viktigt att sjuksköterskor och undersköterskor gör sin röst hörd i debatten för att tydliggöra sin kunskap. För att
skapa förklaring och förståelse för människan/patienten räcker det inte med
att enbart bygga och använda kunskapsformen episteme. Det var via inkännandet, användandet av takten, en förkroppsligad kunskap, som personalen
skapade en fördjupad bild av patientens situation och byggde ytterligare
kunskap; en kunskap som förutom episteme och techne kräver praktisk
klokhet. Det framkom att personalen i studie III använde olika kunskapskällor för att få fördjupad kunskap, bl.a. via leken. Genom vardagspratet
lärde de känna patienten bättre och kunde få en annan förståelse. Genom
humorn kunde kunskap fås om hur patienten mådde och personalens makt
över patienten tonas ned. Svåra situationer kunde avdramatiseras och patienten kunde slappna av (jfr Scholl, 2007). Vidare framkom att det känslomässiga engagemanget skapade förståelse för patientens livsvärld. Det
känslomässiga kunnandet som studerades i delstudie IV kan ses som en
fördjupning av det känslomässiga engagemanget i delstudie III.
Vad kan vi lära av detta?
Hur vi förhåller oss till de kunskaper som skapas och används i praxis och
som bildar innehåll i omvårdnad kan relateras till den kunskapstradition
som gör en strikt åtskillnad mellan rationell och emotionell kunskap. När
man gör en uppdelning, dikotomisering, så innebär det att man tillskriver
det ena av de två ett högre värde t.ex. det rationella, vilket kan vara ett uttryck för makt (Gustavsson, 2000a). Det är en risk för att kunskapsbyggandet tunnas ut vilket med största sannolikhet får konsekvenser för vårdens
kvalitet. En viktig fråga att ställa sig är hur det känslomässiga kunnandet
kommer till uttryck i praxis och vad som händer om känslor inte får plats i
vården och omsorgen. Detta är viktigt att diskutera.
Det känslomässiga kunnandets plats i praxis
Känsla eller emotion betyder att röra sig, det är själva drivkraften i handlandet. Det är med våra känslor vi orienterar oss i världen, bildar oss ett
omdöme, tar beslut och handlar (Nussbaum, 2001; jfr Benner et al., 1996).
Känslor går alltså inte att särskilja från det vi tänker om något dvs. våra föreställningar. Känslor innebär också en kroppslig förståelse där man kan
känna någons lidande i den egna kroppen. Av delstudie III och IV framkom
att när patientens tillstånd försämrades så blev personalens röst mildare och
kroppshållningen rundare, mer ihopkrupen och skyddande.
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Det känslomässiga kunnandet i praxis förefaller att vara betydelsefullt för
att kunna skapa en omsorgsrelation (Akerjordet & Severinsson, 2004), och
för att kunna förstå patientens behov (McQueen, 2004). Det är också viktigt
när vi fattar beslut. Vi fattar beslut och gör bedömningar hela tiden och det
kan vara lätt att göra dessa för fort. Det kan vara svårt att hinna med att sätta sig in i patientens situation, vilket innebär en risk för att bedömningarna
blir ensidiga. Därför måste känslan reflekteras för att vi ska göra rätt bedömning vid rätt tidpunkt (Nussbaum, 2001; Svenaeus, 2009). När det gäller det känslomässiga kunnandet så blir självförståelse och förståelse för
andra centralt. Utan självkännedom finns det en risk att man i en strävan att
komma nära patienten eller närstående kan komma för nära och då kränka
personens integritet. Det kan finnas en vilja att komma nära för sin egen
skull, för att vara det som Schuster (2006) beskriver en god sjuksköterska,
en hjälpare, en givare. Patienter, men även närstående kan i den beroendesituation de befinner sig i ha svårt att värja sig från personalens omsorg.
När omvårdnadshandlingar inte stämmer överens med patientens önskningar och behov kan handlingarna i vissa fall uppfattas vara ett uttryck för paternalism (Nikku, 1997).
Nyström (2009) menar att det är i relationen mellan personal och patienten
som det finns en gemenskap som kan lindra lidande. Detta påminner om
det som Schuster (2006) beskriver som en ömsesidighet där man är medveten om att man delar samma livsvillkor. Medkänslan och ömsesidigheten
återfinns också i våra studier där personalen levde sig in i och identifierade
sig med patienternas situation. De förstod att situationen också kunde vara
deras egen. Flera av den personal som ingick i våra studier ansåg det som
självklart att de skulle få en cancersjukdom. Medkänslan och inlevelsen
återfanns också i relation till närstående.
Reflektion och självkännedom
Självkännedomen har ovan beskrivits som en förutsättning för ett vårdande
yrke. Den är också betydelsefull för att man ska kunna se från vilken horisont våra tolkningar görs. För att synliggöra våra känslor och öka självkännedomen är reflektion lämplig. I misstanken, i samspelet (delstudie III), i
det kritiska rummet och vardagsrummet framkom en form av reflektion
(delstudie IV). Reflektion är ett sätt att synliggöra känslor och utsätta dem
för kritisk granskning (Nussbaum, 1990). Frågor som kan ställas under reflektion är: Finns det någon annan möjlig tolkning? Hur ser detta ut från
någon annans perspektiv? Hur väl känner jag mig själv och hur förstår jag
andra? Detta är ett sätt att få självkännedom (Horton–Deutsch & Sherwood,
2008). Känslorna i den känslomässiga kunskapen måste tydliggöras. Människor som bara förlitar sig på teori och är stolta över sitt rationella tänkande och ouppmärksamma på känslan och fantasins konkreta uttryck missar
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att uppfatta problemet korrekt (Nussbaum, 2001). Vad detta i så fall får för
konsekvenser behöver diskuteras inom vården och omsorgen.
Organisatoriska hinder
Ett annat hot mot det känslomässiga kunnandet och vårdpersonalens kunskapsbyggande är att inte tillräckligt med tid ges för reflektion över vilka
kunskaper som används och vilken betydelse dessa får för omvårdnaden.
Många gånger sägs att det finns tid, det är bara personalen som inte kan
organisera eller det handlar om att prioritera rätt. Under mitt fältarbete så
var tidsbristen många gånger högst påtaglig där det kunde vara svårt för
mig att observera och uppfatta vad som hände i det höga tempot. Tidsbristen på sjukhus beskrivs i flera forskningsstudier. Det kan vara svårt för personalen att hinna med arbetet, vilket kan vara ett hinder för god vård
(Beckstrand et al., 2006; Liu, 2008; McGilton & Boscart, 2007; Mohan et
al., 2006; Torjuul & Sörlie, 2006). Levi (2009) beskriver att personalens tid
och även andra resurser inte räcker ens till grundläggande omvårdnad och
personligt bemötande. Det framkom även av mina fältstudier att arbetet
ibland var så tidspressat att vårdpersonalen inte förmådde att visa känslomässigt engagemang. De fick stänga till om sig själva för att kunna
”springa vidare”: ”Man måste stänga av man hinner inte stanna om någon
är ledsen man måste vidare!” Att personalen hade tidsbrist stämde överens
med närståendes erfarenheter (II). Även när det inte hade fungerat särskilt
väl i samspelet med personalen så försvarade närstående ändå personalen
med att de gjorde så gott de kunde med tanke på tidsbristen. Tidsbristen
innebär dock en risk och ett hinder för omvårdnadskunskapen i praktiken
och är en fråga som vårdpersonalen knappast kan råda över. De organisatoriska förutsättningarna kan beskrivas som en maktfaktor som behöver analyseras och diskuteras.
Vardagsrummet och det kritiska rummet
Vardagsrummet ger vila och möjligheter till att formulera upplevelser, intryck och frågor. Tillsammans med småprat om allt möjligt gynnades samarbetet. Det gav en känsla av att vara hemma. Vardagsrummet påminner
om samspelet som återfinns i flera av studierna. Samspelet representerade
också en hemmatillhörighet där personalen kunde stämma av med varandra; där de drevs av en misstanke om att det kan finnas annan förklaring
till ett omvårdnadsproblem än en tidigare gjord bedömning. Personalen
kunde ifrågasätta varandra i en prestigelös dialog för patientens bästa. Det
kom t.ex. till uttryck i att undersköterskan rättade sjuksköterskan om
han/hon exempelvis ”ordinerade fel” omvårdnadsåtgärd i en snabbrapport.
Sjuksköterskorna kunde förlita sig på undersköterskans kunskap vilket också återfanns i Ohlssons studie (2009). Prestigelösheten är förutsättningen
för att det skall bli ett samspel.
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Det som jag har ”lärt” av personalen är att man måste vara prestigelös, drivas av misstanken och att använda det kritiska rummet. Detta, tillsammans
med närhetens rum anser jag vara ett av de viktigaste resultaten i föreliggande avhandlingsarbete. Kunskap utvecklas nämligen i samspel med
andra (Chinn & Kramer, 2008; Estabrooks et al., 2005; Gregor, 2001; Gustavsson, 2004a;). Att drivas av misstanken och att diskutera och resonera i
ett samspel med patient, närstående och personal, via kärlekskamp (Jasper,
1970), blev ett sätt för personalen att validera sina bilder (jfr Benner, 2000).
Den ständiga rörelsen i byggandet av kunskap är också ett sätt att kontinuerligt utveckla omvårdnadspraxis (jfr Benner et al., 1999; Gadamer, 2004;)
och att i den enskilda situationen skapa evidens. För att synliggöra omvårdnadens betydelse för patienten och samhället är det viktigt att vårdpersonal med erfarenheter av omvårdnadspraxis gör sin röst hörd. Både för att
synliggöra ämnet och sig själva. Den kunskapen får inte marginaliseras eller förenklas. Omvårdnad måste erkännas i sin komplexitet där kunskapsformerna går in i varandra, är integrerade, och svåra att åtskilja. Det är också ett av de viktiga resultaten av min avhandling.
Metodologiska reflektioner
Trovärdighet
Vid tolkning av data i kvalitativa studier är trovärdigheten viktig (studiens
noggrannhet, tillförlitlighet och pålitlighet). För att stärka trovärdigheten
har jag försökt använda det förhållningssätt som beskrivs vid hermeneutiska studier, fallstudier och etnografiska studier.
Gemensamt för studierna och trovärdigheten, som jag har tolkat det, är öppenheten för det som studeras (Dahlberg et al., 2008; Merriam, 1998; Pattton, 2002). Jag har strävat efter att öppna mig för nya tolkningar, lyssna till
det någon annan säger och sätta min egen tolkning och tidigare uppfattningar på spel (Gadamer, 2004). Kännetecknande för mitt arbetssätt har
varit att jag strävat efter att vara omsorgsfull när det gäller metodbeskrivningar, tolkningar och presentation av data. Detta för att läsaren ska kunna
följa forskningsprocessen och pröva tolkningarnas rimlighet i förhållande
till studiernas syften. För att stärka intervjupersonerna berättande har jag
strävat efter att få så rika beskrivningar som möjligt, vilka illustrerats via
citat. Jag har medvetet strävat efter att hålla mig nära data och inte bli för
abstrakt i mitt resonemang. I studie IV är detta särskilt tydligt där jag använt citat som rubriker. Ur ett trovärdighetsperspektiv kan det också ses
som en styrka att jag använt mig av olika former av datainsamling; observationer, intervjuer och informella samtal, så kallad datatriangulering. Triangulering innebär inte att beskrivningarna skall jämföras och vara lika för
att uppnå konsistens. Det som efterstävas är olika perspektiv vilket ger en
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djupare innebörd (Patton, 2002). Min bild är att detta sammantaget bidragit
till att stärka studiernas trovärdighet (I, III och IV).
Självkritik, förförståelse och öppenhet
Ett annat kännetecken för mitt arbetssätt har varit strävan efter att använda
ett kritiskt perspektiv och strävan efter öppenhet. De didaktiska frågorna
vad, hur och varför har då varit till hjälp (jfr Kroksmark, 1989). De har
kontinuerligt använts under arbetets olika faser. Utifrån mitt perspektiv har
frågorna varit en hjälp för att skärpa min öppenhet och att vara kritisk. Under hela forskningsprocessen har jag strävat efter att vara öppen för det
oväntade. Jag har försökt lära från deltagarna och strävat efter att förstå det
som finns under ytan för att finna underliggande betydelser och göra det
”osynliga” synligt. Förförståelsen kan vara både ett hinder för att se något
nytt samtidigt som den kan vara en hjälp för att fördjupa det som ses. För
att hantera detta försökte jag dokumentera min förförståelse så noggrant
som möjligt innan datainsamlingen påbörjades. Dessutom har jag försökt
sätta ord på min förförståelse kontinuerligt under forskningsprocessen genom att skriva ned mina upplevelser och de händelser jag varit med om.
Jag har försökt frigöra mig så mycket som möjligt från det som är förgivet-taget, exempelvis den normativa diskursens värderingar av vad som
anses vara en god död. Tolkningen och diskussionen har därför pågått under arbetets gång. Trovärdigheten av tolkningar prövades med motargument mellan forskarna i forskargruppen, där det framkom olika perspektiv.
På så sätt kunde alternativa tolkningar erhållas.
Alvesson och Sköldberg (2008) har beskrivit att det finns en risk att forskare, när de anlägger ett kritiskt perspektiv, blir alltför kritiska och kan anta
ett förhållningssätt där allt ifrågasätts. Det kan bli ett självändamål att inte
tycka och tolka som andra. Tillämpandet av ett kritiskt perspektiv har även
inneburit att jag frågat mig om jag samlat tillräckligt med data för att kunna
göra en tolkning. När det gällde fältstudierna resulterade den kritiska prövningen i att jag återvände till fältet för ytterligare fältstudier. Mitt arbetssätt
vid genomförandet av studierna från planering till avslutande är att likna
vid en hermeneutisk spiral.
Trovärdighet i etnografiska studier och fallstudier
En annan fråga som kan relateras till förförståelsen är om det vid etnografiska studier är en tillgång eller ett problem att forskaren har tidigare kunskap om kontexten. Jag hade vid studiens start en förförståelse av den kontext jag studerade. Forskare avråds ibland från att göra deltagande observationer i en egen, välkänd miljö eftersom det antas vara omöjligt att se något
nytt i en för givet tagen kontext. Dahlberg et al., (2008) menar dock att förförståelse alltid är nödvändig för att förstå det som studeras. Förförståelsen
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betraktas sålunda som en förutsättning för förståelsen. Dahlberg et al. anser
att forskare som inte har erfarenheter av ett fält bör skaffa sig sådan innan
de påbörjar sin forskning
För trovärdighet i fallstudier (Stake, 1995) och etnografiska studier rekommenderas, förutom triangulering, att deltagarna bekräftar tolkningarna
för att säkerställa trovärdigheten. Detta har inte gjorts vilket kan vara en
begräsning (Creswell, 1998). Det motiveras med att deltagarna kunde påverkas och förändra det dagliga arbetet (jfr Dahlberg et al., 2008 s. 228229).
Hantering av forskarrollen
Intervjuerna med familj och närstående (I, II) har huvudsakligen skett i personernas hem. För att medverka till bra intervjuer, och öka min öppenhet
för deltagarnas berättelser, förberedde jag mig noggrant innan intervjuerna
genom att ha gott om tid, skapa ställtid och en mental avskildhet. Jag använde tiden i bilen, på väg till intervjuerna, till att försöka lämna mitt sammanhang och skapa distans till mig själv. Jag stannade på en parkeringsplats i närheten av den plats där jag skulle göra intervjun för att göra mig av
med eventuell stress och skärpa min lyhördhet. Efter intervjun upprepade
jag denna procedur i omvänd ordning. Jag reflekterade över tankar jag fått
av det som familjen och de närstående berättat och de känslor som hade
väckts hos mig. Jag antecknade också information som jag fått när bandspelaren stängts av. Samma förhållningssätt, med att skapa ställtid och
mental avskildhet, tillämpades i princip även i delstudie III och IV. När det
gällde fältstudierna och observationerna sökte jag också där hitta en balans
mellan närhet och distans för att bli bekväm i forskarrollen. Detta hanterades genom att regelbundet lägga in ”ledig tid”, eller tid för reflektion, mellan de olika observationspassen. Under de deltagande observationerna har
jag studerat och antecknat vad personalen gjort och hur de utfört sina vårdhandlingar. Via informella samtal har jag sedan frågat personalen om varför de har gjort som de har gjort. Min erfarenhet är att ”varför-frågorna”
gjorde det möjligt att komma under ”ytan” för att kunna beskriva en innebörd. En svårighet var att hinna med att göra fältanteckningar som var tillräckligt detaljrika i samband med observationstillfällena. Innehåll förloras
exempelvis genom att det var svårt att beskriva kroppsspråket. Denna brist
kan sägas ha uppvägts av att fältstudierna sträckte sig över en längre tidsperiod. Jag blev alltmer trygg tillsammans med deltagarna och vågade ställa
mer eller mindre ”konstiga” frågor. Om observationerna hade videofilmats
(Morse, 2006b) hade troligen mer av komplexiteten i praxis fångats och
möjligheten att fånga samspelet mellan de olika deltagarna i studierna hade
ökat. För att samskapa med flera hade jag kunnat använda fokusgrupper så
att reflektion hade kunnat ske i grupp. Det hade också varit intressant att
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bjuda in patient, närstående och vårdpersonal att delta som aktiva forskningspartners (jfr Abma, Nierse & Widdershoven, 2009).
Hanteringen av forskarrollen var svårast på sjukhuset, bland annat därför
att jag upplevde att personalen inledningsvis var något reserverad och att
det tog ett tag innan jag kände mig bekväm i min roll som forskare. Jag deltog i, och assisterade vårdpersonalen i arbetet såväl för att lära känna dem
som för att de skulle lära känna mig, men framförallt för att jag villa lära av
dem. Jag såg dem som experter. Jag försökte både genom min hållning och
klädsel förmedla detta och smälta in i den kultur som rådde på avdelningen.
Det var dock inte alltid enkelt. Ett exempel var de svårigheter jag upplevde
i samband med inkluderingen av familjen till delstudie I. Syftet var då att
jag skulle observera mötet mellan patienten (Ann), familjen och vårdpersonalen. Det blev dock ett konstlat möte för alla parter där alla var medvetna
om observatören. Jag hade svårt att få kontakt med personalen och det blev
konstigt för Ann. Det kändes som en teaterföreställning där ingen av oss
upplevde sig bekväm. För att minska osäkerheten valde jag därför att i fortsättningen genomföra varje studie för sig, dvs. jag följde familjen (I) och
personalen var för sig (III, IV). Detta för att det finns en risk att trovärdigheten i studierna kan påverkas om man inte känner sig bekväm i rollen som
forskare. Lyhördheten och inkännandet för deltagarnas vilja att berätta kan
minska vilket utgör både ett metodologiskt och forskningsetiskt problem.
Den forskningsetiska princip som guidat mig genom arbetet är principen att
inte skada (Beauchamp & Childress, 2009). Jag har strävat efter att vara
lyhörd för när någon varit tveksam att berätta. Min hållning har varit att
inte tvinga mig på utan varit avvaktande och hellre avstå från att fråga än
tränga mig på.
En studies trovärdighet är nära relaterad till hur forskaren blir mottagen och
bemött på fältet och vilken roll hon/han antar eller tilldelas. Detta blir avgörande för trovärdigheten i de data som erhålls. Det kan bli en skillnad om
forskaren uppfattas som spion eller som ett språkrör. Den roll jag försökte
förmedla var den intresserade forskaren som önskade lära av deltagarna (jfr
Patton, 2002). Jag har också blivit väl mottagen av samtliga deltagare i alla
studier. Alla har varit genuint intresserade och villigt delat med sig av sina
erfarenheter. Jag har under forskningsprocessen fått flera goda råd, som
t.ex. att inte gå till Ann (den sjuka kvinnan i delstudie I), i personalkläder
eftersom det kunde skapa distans mellan oss, ett råd som jag tog till mig.
Ett tecken på att jag var accepterad på avdelningen var att personal sökte
upp mig för att berätta om sina erfarenheter (jfr Schatzman & Strauss,
1973). Jag uppfattade att personalen hade en kontinuerlig önskan att berätta
vilket sannolikt stärker studiens trovärdighet.
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Studiens främsta styrka, utifrån mina vunna erfarenheter, anser jag vara
kombinationen av deltagande observationer och informella samtal, vilket
gjorde det möjligt att fråga deltagarna varför de handlade som de gjorde.
Detta tillsammans med den kritiska hermeneutiken, som möjliggjorde att
komma under ytan och bakom rutinerna, dvs. det som är för-givet-taget.
Det gjorde det möjligt att beskriva ett kunnande som kan vara svårt att verbalisera. Användningen av de hermeneutiska kunskapsbegreppen medförde
vidare att tolkningen kunde fördjupas, och att något nytt kunde framträda.
Det var i de informella samtalen och när bandspelaren stängts av efter intervjun som jag fick veta mest.
IMPLIKATIONER FÖR OMVÅRDNAD
Som människor är vi nedsänkta i en kultur med de värderingar som dominerar den. Det kan därför vara svårt att se bakom rutinerna och beskriva
den kunskap som skapas och används där. Min avhandling får ses som ett
försökt att komma bortom rutinerna och det för-givet-tagna seendet.
I detta avsnitt beskriver jag de resultat som jag anser vara särskilt betydelsefulla vid skapandet och användandet av kunskap inom en kirurgisk omvårdnadskontext och i en existentiell gränssituation. Därefter redovisas hur
den hermeneutiska spiralen kan utgöra ett pedagogiskt verktyg i tydliggörandet av omvårdnadens innehåll.
Resultaten visar:
 att kunskapsformerna var sammanflätade. De gick inte att särskilja i
handling. I analytiskt syfte kan det dock vara fruktbart att särskilja
dem förr att samtidigt tydliggöra dem. Detta blir tydligt i delstudierna II, III och IV.
 att närstående också har kunskap. Närstående använde samma kunskapsformer (episteme, techne, fronesis) som personalen och flera
försökte också få gehör för sin kunskap hos personalen. Några var
experter och några ansåg sig inte ha behov av personalen vilket kan
bli utmanande i omvårdnadspraxis. Detta framkommer i delstudie II.
 att omvårdnad inte är en enkelriktad process utan skapas i samspel
som påverkas av patientens sjukdom, relationer till närstående och
personal. Hur omvårdnad byggs och används beskrivs via den hermeneutiska spiralen i delstudie III.
 att det känslomässiga engagemanget är en drivkraft i omvårdnaden
framkommer av samtliga delstudier. Det är en drivkraft både inom
den informella och professionella omsorgen. De olika rummen i delstudie IV visar hur tanke, känsla och handling utgör en helhet.
79
79

• att kunskapen är förkroppsligad. Personalen anpassade sitt sätt att
vara dvs. takten, till aktuell patient och var hon eller han befinner sig
i en viss situation. Tanke, känsla handling och kropp är ett; detta får
till följd att vi kan förmedla tankar och känslor via vår hållning i mötet med patienten. Vi kan inte lämna kroppen utanför dörren när vi
går in till en patient. Vi tar den med oss in i mötet med patienten som
också läser av vår kropp. Det är därför viktigt att vi reflekterar över
våra handlingar och fördjupar den egna självförståelsen.
• att vardagsrummet utgör en plats för reflektion. De informella samtalen kan användas för att göra sig av med negativa känslor så att personalen i mötet med patienten kan vara avspänd. Vardagsrummet är
sålunda en ventil särskilt i en pressad arbetssituation. Det är dock
viktigt att ”sekretesslagen” (SFS 2009: 400) följs. Samspelet är viktigt. Samspelet och vardagsrummet bidrar till att personalen känner
sig hemma.
• att misstanken kan fördjupa förståelsen och att det också behövs distans för att komma under ytan. I det kritiska rummet ifrågasätts de
egna handlingarna. Misstanken, konflikten och, kärlekskampen kan
då vara till hjälp. Med kärlekskamp avses att konflikten utspelas i en
känsla av att nå gemensamt mål för att patienten ska få den bästa
möjliga omvårdnaden. Konflikten kan vara fruktbar. Strävar vi efter
samförstånd och konsensus då finns det en risk att vi lutar oss tillbaka och är nöjda vilket kan hindra kunskapsutvecklingen inom omvårdnad.
• att kunskaper som är formulerade på generell nivå som exempelvis
riktlinjer, lagar och författningar behöver övervägas, bedömas och
anpassas i relation till den enskilda patienten och vad som är bra eller
mindre lämpligt för honom eller henne. Denna transformering av
kunskap är ett uttryck för praktisk klokhet.
Kunskapsspiralen – ett pedagogiskt verktyg
Den hermeneutiska spiralen kan ses som en kunskapsspiral och ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra innehåll i omvårdnad med betydelse för
praxis. Kunskapsspiralen kan användas vid samtal om omvårdnadens innehåll och förhållningssätt dvs. både det som görs och hur detta görs. De bilder som är till höger i spiralen representerar en relationsaspekt av omvårdnaden (hur något görs) som ligger nära omsorgen. Bilderna till vänster i
spiralen representerar sak aspekten i omvårdnaden (vad som görs). Jag vill
påstå att omvårdad och omsorg är sammanflätade och uppstår i samspel
med andra vilket kunskapsspiralen kan tydliggöra (se figur 2).
När personalen byggde kunskap rörde de sig fram och tillbaka i spiralen, de
pusslade ihop sina bilder till en allt större bild, där förståelsen för patienten
successivt ökade. Varje gång de vände åter till en bild så fördjupades kun80
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skapen om patienten. Rörelserna fram och tillbaka i spiralen, där kunskap
övervägs och fördjupas medför en progression, en kontinuerlig utveckling.
Progressionen kan leda till att omvårdnadens innehåll och uttrycksformer
fördjupas.
Man kan föra ett resonemang om de olika bilderna i spiralen för att synliggöra den omvårdnad som bedrivs bakom rutinerna. Det gäller även i undervisningen av personal inom olika utbildningsprogram. Det kan då vara
till hjälp att diskutera spiralens innehåll med stöd av frågor. Jag har utarbetat några frågor som initialt kan vara till hjälp vid reflektioner om hur kunskaperna inom ämnet omvårdnad kan utvecklas. Det gäller både teori och
praktik.
En hermeneutisk kunskapsspiral är per definition en spiral utan slut. Vi kan
hela tiden gå vidare i utvecklandet av idéer och tankar. Det kan även sägas
ligga i den hermeneutiska spiralens natur. Min förhoppning är att spiralen
och de stödfrågor som nedan beskrivs ska stimulera till reflektion och utveckling av ämnet.
Denna resa kan fortsätta i ett kunskapsbyggande där varje ”bild” i kunskapsspiralen kan utgöra en ny idé till en annan, fördjupande forskningsstudie. Kunskapsbyggandet överlämnas nu också till läsaren.

81
81

Utfärd

Öppenhet: Läsandet av
patienten

Tillhörighet och återkomst

Misstanken:
samspel

Utfärd

Tidsdimensionerna:
Steget före

Misstanken:
samspel

Frågandet: Hälsandet
Misstanken:
samspel
Konsensus: Snabbrapporten

Bekanta sig med det obekanta: Läsandet av patientens journal

Sak aspekt
Omvårdnad

Misstanken:
samspel
Misstanken:
samspel

Omvårdnad och omsorg
flätas samman

Förståelse för
patientens livsvärld: Känslomässigt engagemang

Leken: Vardagligt småprat och
humor

Takt: Inkännandet

Relations aspekt
Omvårdnad och omsorg

Figur 2. Kunskapsspiralen ett pedagogiskt verktyg
Frågor som kan inspirera till samtal om omvårdnadens innehåll och uttrycksformer.
Hur skapas samspelet och vilka deltar?
Används misstanken och det kritiska rummet?
Hur bemöts familjemedlemmars föreställningar?
Hur blir samspelet mellan den informella och professionella omsorgen?
Efterfrågas patienters och närståendes kunskaper?
Används vardagsrummet och i så fall på vilket sätt?
Vilka andra rum finns?
Finns det stängda dörrar mellan rummen som behöver öppnas?
Vad finns i närhetens rum?
Vilka kunskapsmönster bildas?
Vart är vi på väg i kunskapsspiralen, vad vill vi utveckla i omvårdnaden och hur?
Vilka hot finns mot den skapade omvårdnaden? Hur kan den stärkas?
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SUMMARY IN ENGLISH
Behind the routines: Knowledge and nursing praxis in human
boundary-situations
This thesis sheds light on how knowledge is constructed and used in nursing praxis by family members, family carers, and health care professionals
in human boundary-situations. In an overall perspective, a person is always
in a state of tension between life and death. We are reminded of and confronted with death on a daily basis via the media, but this encounter with
death occurs on a general level. It is not until the person himself or herself
is stricken with an affliction such as a serious disease that the person becomes intensely aware of death and understands on a deeper level, and
lands in an existential boundary-situation (Jaspers, 1970). Being afflicted
by a serious disease, being a close relative, and caring for a gravely ill
loved one can create chaos and disorder in everyday life. The way in which
we interpret and understand this vulnerable situation can be associated with
the beliefs we carry with us. The situations of the person who is afflicted
with a serious illness, the person’s relatives, and professional caregivers’
beliefs differ from one another (Wright, Watson, & Bell, 1996, 2002). It is
in this context that the encounter between informal and professional care
occurs. It is relatively common today for people to receive care at home for
a longer period of time, and many also die at home. Then relatives often
play a key role. Death also occurs on surgical wards where the professionals’ function is to give care of both a curative and a palliative nature, which
can involve an emotional strain and challenge (Mohan, Wilkes, Ogunsiji, &
Walker, 2005; Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006).
Contemporary society is usually described as both pluralistic and information-rich. Access to the Internet can provide many possibilities for seeking
knowledge. This applies to everyone irrespective of whether they are patients, relatives or health care professionals. As a result, this means that today’s patients and relatives often have some knowledge about their difficulties/problems when they seek care. They can have more current knowledge about their illness than the professionals. It is also of interest to note
that relatives often judge the professionals based on their experience (Allen, 2000; Li, Stewart, Imle, Archbold & Felver, 2000; Lindhardt, 2006).
Professional health care places great demands on those delivering it, and an
interesting question is then whether a particular knowledge form becomes
more dominant than any other form. And this raises the question of which
knowledge forms are used. The main aim was to study how family members, family carers, and health care professionals construct and use knowledge in human boundary-situations.
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The following questions were answered in regard to the main aim:
Which beliefs do a family and the different family members use when a
family member is afflicted with cancer?
What experiences do relatives have from giving informal care and the encounter with professional care?
What knowledge and skills do health care professionals use and is any
knowledge form more dominant than any other form?
To study which forms of knowledge are constructed and used by families,
relatives and professional caregivers Aristotle’s concepts of knowledge,
episteme, techne and phronesis, were used along with Gadamer’s and Ricouer’s hermeneutic concepts of knowledge.
The thesis comprises four studies, each with a specific purpose.
The purpose of study I was to describe the beliefs of a family and of individual family members over time concerning cancer, dying, and death, as
well as how these beliefs affected their daily lives within the illness experience. Beliefs are defined here as a filter, an inner language, that the family
members use to describe, explain, and understand the disease, dying, and
death.
The purpose of study II was to obtain and describe in-depth knowledge
about family carers’ experiences of the encounter in a hospital between informal and professional care at the end of life. The focus here was on
events experienced on a deeper level that resulted in a different way of
looking at life and that thereby conveyed more in-depth knowledge (Gustavsson, 2004b, p. 503)..
The purpose of study III was to examine which forms of knowledge are
used and how knowledge is constructed in daily work, based on the nurse’s
understanding of the patient’s situation in acute care. What is meant here
by knowledge is the following: “Knowledge is not merely theoretical, it is
also practical, it is about what we know, what we do and how we act”
(Gustavsson, 2004a, p. 38).
The purpose of study IV was to analyze and describe nurses’ emotional
knowing to reveal (i) how this knowing is expressed in daily work and (ii)
what emotions, thoughts and actions this knowing includes. This study’s
analysis and description are based on Nussbaum’s (2001) description of the
intelligence of emotions: it is by using our emotions that we form judgments, make decisions and act. For this study we chose to use the knowing
concept.
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Methodology
All of the studies are connected with (I, II) or were carried out on (III, IV) a
surgical ward at a university hospital in Sweden. Study I is a case study.
This design was chosen because it is appropriate for studies that take place
in a social and cultural context where the purpose is to obtain an in-depth
and detailed picture of challenges, situations and difficulties that arise in
everyday life (cf. Merriam, 1998). Case studies are also appropriate for
studying the interaction between different factors over time (Creswell,
1998; Merriam, 1998). In the study, a 70-year-old woman, Ann, who had
gastrointestinal cancer, was the focus. She chose the family members she
thought should be asked to participate in the study. Six family members
received letters with information about the study: Ann, Ann’s husband
Martin, three adult children, and Ann’s sister, Sara (names have been
changed to protect the identity of the participants). Data were collected
over 10 months using interviews, informal conversations, and the diary notations of Anna’s sister Sara. The data were analyzed at both the individual
and group levels. The individual level reflected the beliefs of individual
family members and the group level reflected the beliefs of the family as a
whole. The analysis of the data moved back and forth between the results
from the analysis of each step and the underlying data. The data analysis
was inspired by Stake’s (1995) and Creswell’s (1998) descriptions of the
case method.
Study II has a descriptive and interpretative design to gain an understanding of the encounter with professional care. A life world hermeneutic approach described by Dahlberg et al (2008) was chosen. Their description of
a scientific interpretational attitude is based on the work of Gadamer. Interviews were conducted with 27 family carers six to eight months after their
loved one’s death. The interviews were guided by principles concerning the
need for openness, awareness that openness is affected by tradition, and the
power this tradition has over understanding. There was a conscious effort
to focus on “the otherness”, which means the search for something in a
“new” way. In line with Dahlberg et al. (2001), Dahlberg et al. (2008), and
Gadamer (2004), the interpretation process aimed at identifying meanings
and patterns in the data as a continuous movement between the whole, the
parts, and the whole again. The analysis began by identifying similarities
and differences in and between family carers´ descriptions of experiences
of informal and professional care and the encounters between them. Based
on similarities in family carers’ statements regarding their experiences, the
statements were divided into seven themes.
Studies III and IV are based on the same data collection and use a combined ethnographic and hermeneutic approach. Study participants were
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both nurses and assistant nurses, referred to here as nurses. Data were collected using participant observations (285 hours), informal conversations
(190), and interviews (25) with 25 nurses and 18 assistant nurses. In addition, job descriptions and department guidelines were studied. The fieldwork was carried out during five different time periods between 2003 and
2007. Analysis and interpretation began at the same time as the fieldwork
got underway. We continued the analysis by alternating between reading
and understanding each part of the text in relation to the whole, at the same
time as the whole was understood in relation to the parts. The analysis proceeded by identifying similarities and differences in the material where different presumptions and statements were also compared. Similar descriptions were brought together into nine preliminary interpretations (themes).
To create a deeper meaning and understanding regarding nurses’ knowledge construction, a number of different hermeneutic knowledge concepts
were tried out and interpreted in relation to the content in the preliminary
themes.
In study IV a critical hermeneutic approach was chosen (Dahlberg et al.,
2008). Data analysis consisted of three phases: I. A first, inductive interpretation which was done in conjunction with the third study. Extensive interpretation was inspired by critical hermeneutics. In phase II we strived to
disengage ourselves from the tradition of which we are a part. We developed a critical eye to be able to get below the surface during comparisons
of similarities and differences regarding what our text said as compared
with the research literature. This critical approach is one way to strive toward self-awareness and self-reflection so as to understand how we are
embedded in tradition and the scientific paradigm (Dahlberg et al., 2008 p.
159; Ricoeur, 1976). We also raised questions to further create distance and
find out what was behind the obvious. And finally, in phase II, we created a
main interpretation.
Ethical considerations
The principles of research ethics that have guided the work with this thesis
are those of non malfeasance and respect for autonomy (Beauchamp &
Childress, 2009). In studies I and II a family with a dying family member
and family carers, respectively, were included, all of whom could be described as being in a vulnerable situation. The family members (I) and family carers (II) were informed both verbally and in writing about the study,
and they were told that they could discontinue their participation at any
time without explanation and without any effect on the patient´s care. Written consent was also obtained from all family member participants (I). During the interviews and conversations the principles that guided me involved
respect for the participants and being observant regarding participants’
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possible unwillingness to discuss certain questions. At the conclusion of the
interviews, family members were invited to contact me or the coauthors if
questions or feelings arose that were difficult to handle. However no such
contact was made. The family members also had the opportunity to contact
a social worker, but whether such contact took place was not revealed during the study. The family members displayed no signs of emotional difficulties due to participation in the study. On the contrary, at the end of the
study they described participation as having been supportive. In studies III
and IV, clinical and ward managers were informed about the study, which
was subsequently approved. The study was explained to the nurses in a
group, and they were told that (i) participation was voluntary, (ii) they
could leave the study at any time, and (iii) they could decline observations
of specific tasks. They also received written information. Patients were told
who the observer was, and that the nurses were being studied in their work.
On these occasions the patient (if able to give informed consent) was asked
if she or he agreed to having the author (IJ) present; if relatives were
present they were also asked. All of them give their informed consent to be
observed in this way. Situations that the author judged as ethically sensitive
were avoided, such as sensitive conversations or if the author sensed some
doubt on the part of the patient or nurse. The University Hospital Research
Ethics Committee granted permission for the study.
Results
Study I. The family members constructed and used beliefs to explain and
understand their loved one’s cancer, dying and death. The family’s beliefs
were aggregated into eight main beliefs and four themes: cancer is a deadly
threat/death is a liberator; death can be held at bay/death can be lived near;
dying is done alone/dying should not be done alone; and life has an end/life
is endless. These beliefs appear to oscillate between seemingly contrasting
poles. Some beliefs were shared by all family members, whereas others
were described by only one or more members of the family. Oscillating between the partially contrasting beliefs may have been a way for the family
to manage daily life and a way to use knowledge.
Study II. In the encounter between informal and professional care at the
end of life, the family carers used their experiences and made their own
assessment of their loved one’s condition and situation. The professionals’
attitudes could both promote and impede the interaction between the two
forms of care. Family carers’ actions were characterized by struggling to
get treatment, being left behind, being partners, keeping the illness at a distance, hovering beside their loved one, waiting for death, and being experts
and protectors. The main interpretation of the findings is that family carers
possess practical knowledge about what care is the best, or least harmful,
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for their loved one. This can be linked to what Aristotle called practical
wisdom, phronesis.
Study III. The nurses constructed knowledge through reading the patient’s
record, the brief oral handover report, greeting the patient, and reading the
patient. By being sensitive, using humor, and emotional involvement, understanding was deepened. By being suspicious and self-critical, interaction
was sought with nurse colleagues, the patient, the doctor and relatives, and
additional knowledge was obtained. They strived to be one step ahead in
their efforts to attain an understanding of the patient´s situation. The knowledge nurses make use of can be related to intertwined and embodied forms
of episteme, i.e., theoretical knowledge, and practical professional knowledge, i.e., techne, and practical wisdom, i.e., phronesis. In developing the
main interpretation, we found that Gadamer’s concepts of excursions and
returns as a basis for thoughts on learning (Gadamer, 2004; Gustavsson,
2002a; Weinsheimer, 1985) accommodates the preliminary interpretations
described in our findings. Nurses’ knowledge construction took the form of
a hermeneutic spiral, a journey in which the nurses moved up and down
and horizontally, and in which understanding was created.
Study IV. Nurses’ emotional knowing could be interpreted in relation to
various rooms of emotions, thoughts and actions. Nurses’ judgments
formed these rooms. They strived to do things correctly in the normative
room; created a safe, secure milieu for patients and next of kin in the safety-security room; and questioned their actions in the critical room. They
created an affinity for co-operation that was of benefit in encounters with
patients in the nurses’ affinity room. And the nurses demonstrated sensitivity and compassion for patients and next of kin; the sensitivity and compassion were particularly evident in the closeness room. We used Svenaeus’
description (2009, p. 93) of the meaning of room. He claims that emotion
exists in our bodies and that we experience the world via emotion as an
emotional room. The emotional room thus also becomes an action room
and a thought room – in other words, emotion is embodied, and we create
the rooms.
In conclusion: When we use knowledge we create understanding. In the
sense described here, knowledge is constructed based on what we have already understood. In this way we can build and construct different patterns
of knowledge (Gustavsson, 1996). In this thesis four patterns of knowledge
in practice have been described based on how they were expressed from the
perspectives of family members, family carers and health care professionals in the four studies.
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In study I the family members used beliefs to describe, explain and understand their loved one’s cancer, dying and death, where they oscillated between different beliefs. The knowledge used by the family members can
derive from practical wisdom, phronesis. In study II the family carers had
experience and were acquainted with the loved one’s situation. In the encounter with professional care they did not always trust in the competence
of the professionals. They began to wage a battle. A battle against illness
and death and a battle to attain access to the professionals’ knowledge, and
a battle to try to create space for their own practical wisdom, phronesis,
where they made judgments about what care was best or least harmful for
their loved one. In study III the health care professionals constructed knowledge in a journey where they integrated the different knowledge forms,
epistme, techne and phronesis, with one another. Being driven by suspicion, discussing in interaction with the patient, one another and others, and
searching in text-based sources, became a way for the nurses to validate
their pictures and constantly seek new knowledge. In study IV, nurses’
emotional knowing could be interpreted in relation to various rooms of
emotions, thoughts and actions. The various rooms thus formed nurses’
judgments that created the normative room, the safe-secure room, the affinity room, the critical room and the closeness room. A conclusion was that
nurses’ judgments in various rooms (emotional knowing) constitute an expression of nursing. Conclusion: In praxis, construction and use of knowledge occurs that often takes place behind the routines. This knowledge
constitutes an important content in nursing. The hermeneutic spiral can
serve a pedagogic purpose in elucidating nursing and its different forms of
knowledge.

89
89

TACK
Jag har nu kommit till slutet på min avhandlingsresa. Det är dags att sätta
punkt. Under resan har jag haft många medresenärer som gjort detta avhandlingsarbete möjligt och som jag härmed vill tacka.
Jag vill särskilt tacka familjen jag följde. Ann, hennes familj och systern
Sara som så generöst välkomnade mig och delade med sig av sin vardag.
Jag har ofta tänkt på er under mitt avhandlingsarbete.
Tack till alla närstående som så välvilligt delgav mig era erfarenheter.
Ett varmt tack till all vårdpersonal på vårdavdelningen för att ni låtit mig ta
del av och följa er i arbetet. Jag har lärt mig mycket av er och fått nya perspektiv på omvårdnad.
Britt-Marie Ternestedt, min huvudhandledare, tack för att du har funnits
där och att vi har ”kört” ett varv till. Tack för stöd och uppmuntran. Jag
kommer att sakna våra berikande diskussioner där vi har vänt på perspektiven och kommit fram till nya tankar och lösningar.
Birgitta Andershed, min bihandledare, tack för att du gav mig möjligheten
att bli din doktorand. Tack för uppmuntran under resan och givande diskussioner. Ett särskilt tack för stöd i slutfasen av arbetet och ditt estetiska sinne
under färdigställandet av avhandlingen.
Bernt Gustavsson, min bihandledare, tack för nya och andra perspektiv som
har vidgat min horisont. Tack för berikande diskussioner, intellektuella utmaningar och för att du har haft tilltro till min förmåga.
Gunilla Ahlsén, min ”mentor” tack för allt stöd, givande samtal och vägledning. Ann Langius Eklöf, för stöd och uppmuntran när det har varit som
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