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Sammanfattning 

 

 

 

Avsikten med mitt arbete är att undersöka hur personalen på ett boendestöd för människor 

med dubbla diagnoser använder sin kunskap i det dagliga arbetet, hur det påverkar personalen 

själva, brukarna och verksamheten. De har en bred kunskap och jag ville undersöka den tysta 

kunskapen och försöka se hur den skapar allianser mellan personalen och brukarna. För att 

kunna åskådliggöra detta svårmätbara område så använde jag bland annat Polanys 

Kunskapsbegrepp. Genom litteratur i ämnet har jag sammanställt några viktiga beståndsdelar i 

denna kunskap, såsom kulturens betydelse, hur språket påverkas, och även på vilket sätt 

individen bidrar till den tysta kunskapen och till slut hur detta skapar ett förtroende mellan 

personalen och brukaren. Med hjälp av kvalitativa studier intervjuade jag fem personer som 

arbetar vid detta dubbeldiagnosboende. För att tydligare kunna se den tysta kunskapen delade 

jag upp materialet för att på ett nyanserat sätt se var kunskapen kommer ifrån och vad den har 

för inverkan i det dagliga arbetet. Genom dessa studier belyste jag att kunskapen finns och hur 

den verkar för att skapa allianser. Det blir synligt hur komplext arbetet med människor är och 

att teoretisk kunskap inte är allt. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. 

psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren för de psykiskt 

funktionshindrade ute i samhället genom att ge dem ökad delaktighet, bättre vård och socialt 

stöd. En speciellt utsatt grupp är personer med psykiska problem i kombination med ett 

missbruk. I Västerbotten startades flera projekt för att stötta gruppen, både med boendemiljö 

och arbete (Socialstyrelsen 2004). Jag har arbetat på det boende där intervjuerna har ägt rum 

och fick därmed en inblick och förförståelse för hur personalen arbetade. Personalen har till 

uppgift att stötta dessa människor och har en viktig roll som hjälpande händer. Genom att 

belysa personalens arbete med de boende skapas en förståelse för hur de påverkas i sitt arbete 

av olika omständigheter såsom arbetskamrater, brukare och de övergripande målen för 

verksamheten. Alla dessa faktorer tillsammans påverkar relationerna mellan personal och 

brukare. I kommunens rapport (Rutiner, förhållningssätt och arbetsmetoder inom Boende med 

särskild service) beskrivs betydelsen av att personalen stödjer de boende i vardagslivet och i 

det ligger tanken om hjälp till självhjälp för klienterna. 

I samhällsdebatten kommer denna grupp upp på löpsedlarna ibland i form av 

bostadslösa ibland även som kriminella på olika sätt. Media och delar av befolkningen 

kräver från samhället både ett större engagemang och ibland också hårdare tag mot gruppen 

psykiskt funktionshindrade.  Bilden som målas upp är inte alltid rättvis utan onyanserad i flera 

hänseenden. Hur tacklar då samhället dessa individers problem? För att få svar på den frågan 

vände jag mig till gruppen som arbetar med de psykiskt handikappade. Det jag finner 

intressant är att se personalen och med deras ”glasögon” vill jag visa hur det dagliga arbetet 

bedrivs. Det är viktigt att det skapas en allians mellan personal och brukare för att 

nå framgång (Perlman, 1979; Segraeus 1994) Hur skapas då detta förtroende och vad 

använder personalen för metoder i sitt arbete? I en verksamhet med syfte att hjälpa individen 

behövs olika verktyg för att nå dit. 

Varför är då detta värt att veta? Det är mycket svårt att förstå hur personalen som arbetar med 

denna grupp orkar ge och ge till brukarna, under den långa tid som vårdprocessen tar. Hur 

orkar de förmedla hopp, ha is i magen och stå kvar? (Landstingsförbundet 2004) Jag vill 

skapa en förståelse för hur den tysta kunskapen påverkar arbetssituationen och hur allianser 

skapas ur detta. Vi är inte alltid medvetna om att vi kommunicerar tyst kunskap, trots att det 

ofta är en del av vårt dagliga språk… 

1.2 Problemformulering 

En väsentlig del i personalens arbete är att stödja de boende i deras väg mot självständighet. 

För att uppnå det är det av central betydelse att de boende känner förtroende för personalen i 

den utsträckningen att de är beredda att lämna sina invanda mönster och möta nya 

utmaningar. Arbetet med människor är mångfasetterat därur finns ingen manual som fungerar 

varje gång. Ett sätt eller metod som fungerade i går är inte säkert att den har lika god verkan i 

dag eller i morgon. Vad använder personalen för kunskap i det dagliga arbetet utöver den 

teoretiska, den kunskap som är svår att sätta ord på. På viket sätt använder personalen denna 

kunskap för att nå en förtroende full relation till brukarna. Vilka metoder använder personalen 

för att uppnå allianser mellan sig och brukarna. Det är personalens väg till att upprätta detta 
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förtroende som är fokus för denna studie. Hur bär de sig åt och när vet de att detta förtroende 

är skapat? 

1.3 Syfte 

Hur beskriver personalen sitt arbete med att skapas förtroende 

1.4 Frågeställningar 

1        Hur kunde personalen veta att de  uppnått en förtroendefull relation till de boende? 

2.      Hur beskriver personalen processen för att uppnå denna förtroendefulla relation? 

3.      Hur kan denna process uttryckas i kunskap? 

 

1.5 Precisering av begrepp 

Dessa två begrepp återkommer senare i arbetet då jag valt att belysa den tysta kunskapen 

utifrån hur personalen använder den i sitt dagliga arbete. Ett närbesläktat begrepp är i 

sammanhanget intuition detta kan ses som en outsagd förmåga eller talang. Detta begrepp 

anser jag vara nödvändigt att belysa då vissa menar att det är ett begrepp som ligger utanför 

kunskap. 

Om tyst kunskap skriver Nationalencyklopedin 

[U]ttryck, ursprungligen använt av Michael Polanyi, för att beteckna sinnesintryck, 

uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande. Polanyi 

ville med begreppet visa att även rationalistisk och positivistisk kunskapsteori måste förlita 

sig på mänskliga och sociala processer som man inte till fullo har förstått eller kritiskt prövat. 

Polanyis begrepp “tyst kunskap” grundas i kunskaps- och samhällsfilosofin. 

 

Om intuition skriver Nationalencyklopedin 

intuition (senlat. intui´tio, av lat. intu´eor “rikta blicken på”, “uppmärksamt betrakta”, 

“betänka”), filosofisk term för omedelbar uppfattning av ett objekt där alla moment uppfattas 

direkt, utan stöd av erfarenhet eller intellektuell analys. 

 

1.6 Beskrivning av verksamheten 

Jag har valt att göra min uppsats på ett boende i Västerbotten, för personer med 

dubbeldiagnos; Ett missbruk i kombination med psykisk ohälsa av varierande slag. Detta 

boende startades för att fånga upp denna grupp av människor som ofta hamnar ute på gatan 

utan bostad, då ett vanligt boende inte passar eller att individerna har bränt sina skepp på 

tidigare institutioner. Det finns plats för 8 brukare både i huset och i stödlägenheter i närheten. 

Personal finns centralt i en lägenhet mitt i området. Antalet personal är 10 stycken och de 

finns tillgängliga dygnet runt. Boendet startades för ca tre år sedan.  
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2 Kunskapsöversikt 

För att samla in relevant litteratur så besöktes först biblioteket där gick jag igenom aktuella 

böcker i ämnet. För att hitta relevanta artiklar och tidigare forskning så användes Umeå 

universitets biblioteks söksida. Även LIBRIS användes och de söksidor som finns under 

socialt arbete. Flera internationella databaser besöktes såsom SAGE JURNAL, CSA, även 

Google. Mina sökord var praktisk kunskap, tyst kunskap, allianser, intuition, maggropskänsla 

silent knowledge, practice knowledge, intuition. Eftersom studien genomförs med personal 

som arbetat med att hjälpa och stötta personer med psykisk ohälsa och att jag studerar 

relationerna mellan personalen och brukarna, så anser jag att personalens syn på brukarna är 

intressant. Denhov (2007) menar att personerna kring brukaren spelar en viktig roll med att se 

personen som en individ inte bara en människa med flera diagnoser och olika symtom. Att 

man ser helheten och att personalen ger brukaren den respons som personalen förmedlar 

genom att stå kvar och finnas till hans i olika situationer. Detta kan stärka en ofta stukad 

självbild hos brukaren och att även skamkänslorna kan minska om omgivningen förmedlar en 

känsla av hopp. För den skull skriver Denhov (2007) ska inte personens problem helt hamna i 

skymundan. 

Utifrån att jag undersöker en kunskap som är svår att omsätta i konkreta teorier och resultat är 

det intressant vad som värdesätts i dessa sammanhang. Socialt arbete har utvecklats över tid, 

från att ha varit mer en filantropisk verksamhet till en evidensbaserad sådan. Det är stor 

skillnad på vad som prioriteras och på vilka grunder beslut fattas idag jämfört med hur det såg 

ut i mitten på förra seklet. Dessa förändringar i det sociala arbetet innebär 

enligt(B, Nsonwu, Casey,K,  Cook,S, Armendariz, N 2013) en övergång från ett engagemang 

med individen i centrum till en evidensbaserad praktik. Dessa ändringar har påverkat yrket 

som helhet. Det som saknas enligt (B, Nsonwu, 2013) är att intuition och egna övertygelser 

inte finns med i den professionella diskussionen. Vår praktiska visdom och det 

upplevelsebaserade lärandet hamnar i skymundan. Socialt arbete har förvandlats från att vara 

en vänlig besökare till att bli ett modernt yrke som styrs av professionella licensieringar, och 

det är bra, men en nackdel är att det sociala arbetet och vad det ska få kosta måste motiveras 

utifrån vetenskapliga metoder och med detta har arbetet tappat sina rötter, hjärtat och själen i 

yrket. 

En viktig del av arbetet med personer som lider av psykisk ohälsa är människosynen. I den 

aktuella forskningen kring socialt arbete diskuteras kunskapsbegreppet ständigt, i vissa fall 

utifrån flera ståndpunkter, Bland annat förklaras arbetet utifrån att det är en konst eller ett 

avancerat hantverk (Perlinski, M 2013). Att socialarbetarens tysta kunnande, erfarenheter och 

intuition skapar tillsammans en grund för socialt arbete. Det finns andra som menar att det 

inte är frågan om kunskap, utan använder begrepp som intuition eller intuitiv expertis 

(Nielsen2002) för att förklara denna kunskap. Att man kan uttrycka det som personlig 

lämplighet eller förmåga, talang. Vad man än kallar det så är det en viktig komponent i den 

kontinuerliga improvisationen som utförs i det sociala arbetet (Svensson K Johnsson E 

Laanemets L 2008).  

Dessa kunskaper kommer ur tyst kunskap så den är socialarbetarens egna personliga och 

privata erfarenheter och eftersom den är svår att delge andra så blir det svårt att fånga den i 

text, så skiljer den sig från den vetenskapliga kunskapen (Svensson, K 2008). Bland forskare 

och praktiker diskuteras i bland att intuitiv, praktisk eller belagd kunskap (från praktik) är en 
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form av kunskap som inte följer standardiserade vetenskapliga regler men den är ändå en typ 

av teori som vägleder hur socialarbetaren ser på och reflekterar över sociala problem (Zeira, A 

& Rosen, A 2000). En teori om varför den vetenskapliga teorin har fått ett allt starkare fäste är 

genom den evidensbaserade kunskapsformen som sätter en ram för praktiken och gör det 

praktiska sociala arbetet underordnat forskningens direktiv om bästa sättet att handla. Därför 

styr forskningen både hur arbetet ska göras och vilka erfarenheter som ska dokumenteras.  

 

2.1  metod  

Med tanke på att jag valt att studera tyst kunskap och dess påverkan för kunskapsöverföringen 

i det dagliga arbetet valde jag att använda en kvalitativ ansats utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv genom intervjuer. Att överhuvudtaget mäta tyst kunskap är av naturliga skäl 

väldigt svårt, om ens möjligt; det beror på vilka beviskrav man ställe, men jag anser att man -

utifrån Polanyis definition av begreppet- kan se om den tillämpas eller inte; och hur den 

tillämpas. 

Jag har i största möjliga utsträckning försökt att inte göra egna tolkningar, även om jag inser 

det aldrig helt kan undvikas. På ett medvetet objektivt sätt genomfördes intervjuerna och jag 

hade hela tiden i åtanke att inte ledas av min egen förförståelse i någon del av arbetet. Att inte 

lägga orden i munnen på intervjupersonerna med mina egna erfarenheter och kunskaper, utan 

att låta personalen föra en dialog med utgångspunkt från mina frågor. Det är personalens 

beskrivning och upplevelser av den tysta kunskapen som är i centrum, därför valde jag att 

genomföra kvalitativa forskningsintervjuer. Detta till att ett fenomenologiskt förhållningssätt 

upprätthållits, det var möjligt att lyssna på intervjupersonen genom att låta denne beskriva 

För att ringa in problemområdet började jag att samla information om ämnet. Via 

handledarens tips på författare besöktes kommunens bibliotek och där hittades relevanta titlar, 

och därur användes referenserna till annan litteratur inom ämnet, för en bredare informations- 

inhämtning. När det gäller litteratur i metodik är det dels sådan som använts tidigare under 

utbildningen och sådant material som jag själv äger. Jag genomför halvstrukturerade 

intervjuer för att inte vara bunden till en viss ordningsföljd.  

Detta för att de skulle få möjlighet att ställa följdfrågor och komma på nya frågor under 

samtalet och ge respondenten stöd (Kvale 1997). Vidare genomförde jag intervjuerna i 

fokusgrupper med två till tre personer ur personalen, för att skapa spontana och känsloladdade 

uttalanden om ämnet. Dessutom undviks hemmablindhet, genom att personalen täcker upp 

varandras luckor i arbetet och en mera heltäckande bild framträder. Detta visade sig ge ett gott 

resultat, då resonemanget byggdes på med nya tankebanor och funderingar utifrån vad de 

övriga intervjupersonerna framförde. Det blev ett samtal utifrån mina frågeställningar. En fara 

med detta var att intervjupersonerna miste fokus på frågeställningarna, vid något tillfälle 

hände detta och i stället fortsatte resonemanget ut på ett stickspår. Ur denna 

överskottsinformation stärktes dock studiens resultat, så i det stora hela förde detta 

resonemang framåt. Dock var jag tvungen att förtydliga mina frågor i vissa situationer samt 

att vara medveten om att avhålla mig från att göra mina egna tolkningar för att inte leda 

intervjun i någon riktning. Utan intervjupersonen delade med sig av sina upplevelser. Det blev 

inga avbrott och intervjuarens eventuella förutfattade mening undviks (Kvale 1997). 



5 
 

”Med ett fenomenologiskt perspektiv följer koncentration på livsvärden, öppenhet för den 

intervjuades upplevelser, prioritering av exakta beskrivningar, försök sätta förkunskapen 

inom parantes” (Kvale 1997, sid 42) 

 

2.2 Tillvägagångssätt  

Det var lämpligt att förlägga intervjuerna till boendet där det finns en personallägenhet i 

huset. Inför intervjuerna stängdes dörren till personallägenheten för att de boende inte skulle 

komma in oanmälda. Vid några tillfällen knackade det på dörren vilket resulterade i små 

avbrott eftersom brukarna är vana att ha möjlighet att besöka personalen dygnet runt. 

Frågorna ställdes utifrån intervjumanualen, först i allmänna ordalag om intervjupersonernas 

yrkesverksamma liv och vilka tidigare utbildningar som utförts. I och med att de var flera vid 

intervjutillfället blev det en levande berättelse där intervjupersonerna gav varandra feedback 

och fyllde i varandras berättelser på ett informativt sätt. Även att den intervjuperson som inte 

svarade på frågan kunde denne fundera och senare föra frågan vidare, både utifrån vad den 

andre sagt, men även ge sina egna tankar på frågorna och den andres svar. På detta sätt mer 

utvecklande och uttömmande svar utifrån vad den andra intervjupersonens tankar och svar. 

Vidare frågade jag upp vid oklarheter eller intressanta spörsmål för att utveckla svaren än 

mer. Bandspelaren var ett ovärderligt hjälpmedel vid intervjuerna, som det hade varit svårt att 

genomföra intervjuerna utan. Det blir ett snabbare ordflöde då intervjun sker med fler 

personer än en. I utskriften försöker jag ge en helhetsbild av intervjupersonerna där är en 

bakgrund en viktig del för att skapa en bild av deras tidigare erfarenheter. Förutom 

intervjuerna skall jag ta del av kommunens måldokument, ledningsstruktur, relevant litteratur, 

artiklar och andra rapporter. I detta arbete med få antal personal och utifrån forskningsfrågan 

så är det inget alternativ att använda en kvantitativ ansats. 

 

 

2.3 Urval 

Det fanns två anledningar till att jag valde detta boende. För det första så hade jag under mitt 

sommarvikariat kunnat med egna ögon se hur personalen jobbade med brukarna och hur 

arbetslaget fungerade. Det andra argumentet var helt enkelt att jag blev fascinerad över de sätt 

personalen jobbade med brukarna och att i de flesta fall så verkade båda parter vara nöjda 

med resultatet. Jag hade kunnat göra liknande intervjuer på en rad boenden, för att få ett större 

underlag, men då hade jag inte själv haft insikt i hur väl verksamheterna fungerade. 

Personalen på just detta boende besitter en bred kunskap som är nödvändig i deras 

yrkesutövning och i skapandet av goda relationer gentemot de som bor på boendet. Eftersom 

brukarna har väldigt varierande behov och problematik så finns inga enkla sanningar eller 

lösningar. Utifrån detta så är det komplicerat att sätta upp färdiga mallar eller metoder som 

fungerar i alla lägen. Då jag valt att se ämnet utifrån personalens perspektiv gjorde jag en 

fokusgrupps- intervju och försöka få en jämn fördelning gällande kön på boendet. Kravet jag 

har på dessa intervjupersoner är att de har en längre erfarenhet av arbetet, ett lämpligt mått på 

detta är att personerna var med och startade boendet för ca 2,5 år sedan. Detta för att 



6 
 

intervjupersonerna skall ha förmågan att instruera/lära nya kollegor, men även för att över tid 

deltagit i arbetsgruppen och skapat en relation till sina arbetskamrater.  

En till vinst med var att intervjua personalen som var med från början var att jag fick ett urval 

som matchar mina önskemål. Utifrån detta kan jag göra ett strategiskt urval för att intervjua 

de personer som kan ge mig relevant information. Ett lämpligt antal intervjupersoner anser jag 

vara två till tre per tillfälle, för att få så goda förutsättningar att genomföra arbetet detta utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar som blir utförligt belyst. 

Urvalet sker genom frivillig anmälan till intervjuerna på ett speciellt anslag som jag har satt 

upp. Vidare kommer jag att besöka boendet och i samspråk med personalen utforma relevanta 

intervjufrågor. Detta bidrar till att personalen känner sig mera delaktiga i arbetet, de får även 

bidra med synpunkter vilka frågor de tycker är relevanta. Detta för att ge en så heltäckande 

bild av ämnet som möjligt. 

 

2.4 Sammanställning och bearbetning av data 

För att fånga det väsentliga i den totala datamängden så var en uppdelning nödvändig. I 

intervjuguiden separerade jag kunskapsbegreppen i tre olika segment, detta för att på ett 

enklare sätt åskådliggöra varur kunskapen kommer och hur den yttrar sig.  För att hitta den 

tysta kunskapen behöver man även se till den teoretiska och praktiska kunskapen. Det är 

nödvändigt för att hitta den tysta kunskapen som ligger i gränslandet mellan de två. Ett 

speciellt tema som är av extra stort intresse är den kunskap som kommer ur förtrogenheten. 

Därur kommer mycket av den tysta kunskapen och i det fångas i stor omfattning av 

erfarenheter och omdöme (Molander 1996). Ett till tema är intuition eller det som i intervjun 

också kallas maggropskänsla. Materialet delades på detta sätt upp i de olika områdena och 

utifrån dessa skrevs resultatet samman för en närmare analys. 

 

2.5 Etiska reflektioner 

De forskningsetiska principer som är sammankopplade med att genomföra intervjuer har 

integritetsfrågor belysts (Bryman, 2011, Kvale 1997) såsom informationskravet där upplyses 

intervjupersonerna om att deltagandet är frivilligt, att alla kan avbryta sin delaktighet i studien 

vid vilken tidpunkt som helst. Vidare så skall de informeras i god tid om studiens syfte och de 

aktuella frågeställningarna så att de kan ta ställning om sitt eventuella deltagande (Bryman, 

2011). I och med samtyckeskravet kan intervjuerna avbrytas om den intervjuade inte vill 

fortsätta intervjun, eller inte vill svara på en specifik fråga. Detta förmedlas via ett anslag som 

sattes upp på boendet och jag påminde om vad som skrivits i dokumentet i samband med att 

intervjuerna genomfördes. 

I och med att materialet avkodas i så stor utsträckning det är möjligt, försvåras 

igenkännligheten (Kvalé 1997). Inga obehöriga skall ta del av intervjuerna före det var 

avkodade. Sedan informerades intervjupersonerna om att materialet skall gå i tryck, detta får 

intervjupersonerna reda på i förväg. Även information om vilka som kommer att ta del av 

intervjuerna och det slutgiltiga arbetet delgavs, och sist men inte minst kommer kopior av 

uppsatsen att lämnas på arbetsplatsen där intervjupersonerna arbetat. Som jag ser det kommer 
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studien att vara till större nytta än till skada för verksamheten. Både för personalen men även 

för klienterna i slutändan. Vidare hamnar fokus på personalen och inte på brukarna. En ökad 

förståelse av tyst kunnande torde kunna öka organisationens möjligheter att ta till vara den 

kunskapsresurs de besitter. Studiens syfte är att belysa den tysta kunskapen i det dagliga 

arbetet, vilket jag inte anser kan leda till någon kränkning eller något av utpekande karaktär, 

utan det handlar mer om de yrkesverksamma inom ett specifikt område. Deras personliga 

erfarenheter av tyst kunskap ökas och en större insikt om sig själva skapas som är till fördel i 

arbetet. 

Jag informerade intervjupersonerna om undersökningens generella syfte, hur den är upplagd i 

stort och fördelar - nackdelar. I och med att jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer 

som gav möjlighet att ge följdfrågor, utanför de frågor jag kommit fram till innebär det 

möjligen ett frånsteg från det som intervjupersonen gav samtycke till. För att lösa detta frågar 

intervjuaren under intervjuförloppet om det föreligger några oklarheter eller tveksamheter i 

frågorna (Kvale 1997).  

 

2.6 Studiens tillförlitlighet  

I mitt arbete med att lyfta fram den tysta kunskapen började jag allt mer inse svårigheterna att 

på ett konkret sätt belysa denna kunskap. Det föreligger svårigheter i ämnets natur, en 

kunskap som är outsagd är mycket svår att verbalisera, mäta eller på något annat vis sätta 

fingret på. En kartläggning för att bli varse kunskapen är en möjlig väg att gå, därur blir en 

kvalitativ metod ett bra instrument att använda. Studiens genomförande innebar att genom 

intervjupersonernas utsagor plocka fram denna kunskap, genom deras perspektiv få klarhet i 

ämnet. 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter  

Mitt uppsatsarbete uppkom ur ett intresse för hur personalen utför sitt arbete och hur 

kunskapen sprids, hur det skapas ett förtroende mellan personal och brukare. Under min tid på 

boendet har jag upplevt att det finns något mer än den kunskap som kan sättas ord på. Utifrån 

mina frågeställningar och syftet anser jag att lämpliga teorier finns i den tysta kunskapen. Där 

bland annat Polanyis teori om tyst kunskap handlar om kunskapens roll. Dess funktion utgörs 

av/manifesteras i en persons förmåga att mobilisera sin kunskap i handling eller inhämta 

kunskap i nya situationer (Dreyfus & Dreyfus 1986). Personalen använder sin kunskap som 

en verktygslåda och plockar upp rätt kunskap vid rätt tidpunkt. Det av intresse hur personalen 

använder kunskapsöverföring till ny personal - vad personalen anser är viktigt att förmedla till 

ny personal. I studien så är kunskap om hur man skapar dessa relationer av intresse, hur man 

beskriver, påpekar och ger goda råd och hur att man själv är medveten om detta, att man 

bygger en ny teori för varje situation utifrån exempel, föreställningar. Molander(1996) menar 

han att tyst kunskap fungerar enligt Polanyis(1978) som bakgrundskunskap där sinnesintryck 

och allmänna verklighetsföreställningar hjälper oss att bygga upp vår verklighetsbild.   
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Mycket av personalens beslut och handlande kommer ur tidigare erfarenheter och känslan 

som vi kallar maggropskänslan (intuitionen). Då jag nämner personalen i detta sammanhang 

som expert på att hantera olika situationer (Dreyfus & Dreyfus 1986) där experten handlar 

omedelbart utan att analysera eller tänka. 

 

 

3.1 Polanyis tysta kunskap 

Med tyst kunskap avses i detta arbete utifrån Polanyis teorier där han har myntat uttrycket för 

att beteckna uppfattningar, sinnesintryck, sociala regler och värderingar som tas för givna i 

mänskligt handlande. En svårighet i detta är att det är komplicerat att uttrycka verbalt och att 

man är oförmögen att märka en sak därför att den alltid finns framför ens ögon. Utifrån detta 

är det ytterst intressant att belysa den kunskapen som personalen har. Det finns dock hinder på 

vägen Polanyi (1966, sid 4) skriver ”vi vet mer än vi kan uttrycka” Hur uttrycks denna 

kunskap? Kunskapens centrum eller ort ligger i tre huvudlinjer enligt Polanyi (1978). Först i 

kroppen genom intuition, insikt och lärande i praktiken. 

Vidare i kulturen genom kunskapsbildning och utbildning. I och övertagande av kultur 

exempelvis på en arbetsplats genom ett gemensamt språk som växer fram kollektivt 

(Molander 1996). Slutligen är det handlingen som bidrar till att kunskap förmedlas, detta 

genom att i praktiken pröva handlingarna. För att lyfta fram den tysta kunskapen krävs att 

åskådliggöra alla dessa perspektiv för att skapa en heltäckande illustration av den tysta 

kunskapen. Ur dessa förhållande att mobilisera sin kunskap i handling eller inhämta ny sådan. 

Det är färdigheter som ligger nära de kognitiva tankemönstren skapar attityder färdigheter och 

emotioner. 

Tyst kunskap är svår att uttrycka verbalt. Oberoende av om vi talar om individer eller 

organisationer finns den tysta kunskapen ofta djupt gömd i gränslandet mellan intellekt och 

känsla. Kunskapen är nära förankrad till person, handling och situation och används 

tidsmässigt här och nu. I mitt arbete syftar den tysta kunskapen på resultatet, kunskapen som 

en slutprodukt. Enligt Polanyi ligger inte kunskapen och väntar på att hittas eller att den består 

trots att den inte brukas. Den tysta kunskapen är alltid närvarande och involverar alltid dess 

innehavare, vilket skall ses som en rikedom snarare än en svaghet. 

Varifrån kommer då kunskapen? För att bryta ner begreppet kunskap ännu mer och se det 

utifrån dess ursprungliga uppkomst så är har man delat in det i tre underordnade grupper - 

detta utifrån Molander (1996). 

1, Kunskap uttryckt genom påståenden eller teoretisk kunskap. Den teoretiska kunskapen är 

hela tiden förändringsbar och osäker, den är inte definitiv och kan aldrig vara slutgiltigt rätt 

eller fel.  

2, Kunskap i form av kunnande eller färdigheter att kunna göra olika saker. Praktikens 

kunskap är definitiv och påtaglig. 

3, Kunskap i form av förtrogenhet med olika fenomen. Bakom förtrogenheten finns det 

mycket viktiga insikter och ofta en engagerad kunskap. Individen vet vad som skall göras och 

vad som är värt att göras, man har en överblick. När individerna känner varandra väl och har 
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gemensamma mentala bilder över hur t.ex. en arbetsplats fungerar, finner man det som 

Molander(1996) beskriver som orienteringskunskap och som skapar en förtrogenhet i 

sammanhanget. 

Det är nödvändigt att göra en tudelning mellan påstående kunskap/teoretisk kunskap vilka är 

uttalade, medan de övriga två är former av tyst kunskap. Gränsen är behövlig för att fånga de 

olika aspekterna på kunskapen, både som tyst och som att uttalad. Det finns något att veta 

endast om man förstår de ingående begreppen och de användningssamanhang som kunskapen 

används i.    

Experten inom ett område behöver inte resonera sig fram till en problemlösning, han tänker 

inte utan reagerar omedelbart i en situation. Han gör det som normalt fungerar och det 

fungerar i normalfall (Dreyfus 1990). Regler och teorier kan vara bra och ofta nödvändiga vid 

inlärning, men sedan någon blivit expert handlar hon inte efter regler eller teorier 

överhuvudtaget. Utan hon handlar direkt - hon reagerar intuitivt. 

3.2 Språket 

”Polanyi ser kunskap som en process, där individ och kultur samspelar. Genom att använda 

språket delar man i den kunskap och de vanföreställningar som flätas in i ens tradition, 

samhälle och kultur. Individen utformar och vidareför sin kulturs verklighetsbild” (Rolf 1991, 

sid 22) Vidare så formar kulturen och individen ömsesidigt språket, detta skapar ett samspel 

mellan individer på exempelvis en arbetsplats, en typ av kollektiv förståelse. Denna kan 

påverkas/utvecklas med att personalen genomför utbildningar och kunskapsbildning. 

Innehållet i denna kultur är beroende av de individer som skapar den och utifrån vilka 

förutsättningar som finns och hur samhället påverkar gruppen. Rolf fortsätter men för att 

individen ska kunna tadel av detta språk så krävs att alla inblandade delar samma 

föreställningar.  

 

 

3.3 Kunskapsförmedlande 

Kunskap kan uppkomma genom egna erfarenheter eller genom mästare-lärlingsförhållanden. 

Vad det är det som påverkat personens nuvarande kunskaper, varifrån har personen fått sin 

kunskap? Rolf menar att denna kunskap får man genom de processer och faktorer som 

individen tidigare varit med om. Detta trots att de tidigare erfarenheterna inte precis går att 

sätta in i en ny situation rakt av, utan individen får plocka de väsentliga bitarna för egen del. 

Detta galler även den kunskap man delar med sig till andra som exempelvis ny personal. Att 

man delar med sig av en bred allmänkunskap så den nya personalen kan använda den nya 

kunskapen med den egna vetskapen (Molander 1996). Som ny på en arbetsplats är det viktigt 

med ”Konkreta förebilder –exemplariska insatser och ansatser –är viktiga inom alla former 

av kunskapsbildning” (Kuhn i Molander 1996)  

 

 



10 
 

3.3 Experten/Intuition 

Dreyfus & Dreyfus (1986) har utarbetat en teori om olika kunskapsstadier, som Molander 

(1996) kallar Dreyfus-schemat där de behandlar experten. Dreyfus skriver ”I normala fall 

resonerar en expert inte”. Han ägnar sig inte åt problemlösning. Han tänker inte. Det är det 

som gör honom till expert. Han gör vad som normalt fungerar och det fungerar, naturligtvis, i 

normala fall. Det är bara den som inte är expert som måste analysera och tänka, experten 

reagerar omedelbart i en situation, relationen mellan situation och adekvat expertreaktion 

kallar Dreyfus & Dreyfus holistisk koppling det betyder att experten ser en hel situation 

omedelbart och reagerar instinktivt utan att behöva analysera eller resonera. Det kan dock ta 

några år att bli en expert. 

”Vi kan ha tyst förkunskap om ännu oupptäckta företeelser” och ”vi har ingen explicit 

kunskap om dessa ännu okända ting” (Polanyi 1966, sid 23)   

Med nya händelser, nya erfarenheter och genom att praktisera dem så kommer vi till nya 

kunskapssituationer.  

Därifrån har vi en grund att utveckla ”tydlig kunskap”, bilda egna begrepp för att organisera 

våra erfarenheter, upptäckter, och praktiserande. Denna kunskap fungerar som en ryggsäck av 

kunskap som ständigt förändras i och med att kunskapen inte är något statiskt.  

 

4 Redovisning av intervjuer  

Jag inleder med att ge en kort beskrivning av de fem intervjupersonerna samt hur de beskriver 

den tysta kunskapen. Efter det redovisar jag de olika teman av den tysta kunskapen som 

framkommit under intervjun. Med tema menar jag de betydelsefulla faktorer som 

intervjupersonerna delgivit och som är relevant för ämnet. För att förtydliga redovisningen av 

intervjuerna så har jag delat in materialet i de olika intervjutillfällena. Vid det första tillfället 

intervjuade jag två personal, Ip1 och Ip2 som jag kallar intervju 1. vid det andra tillfället 

intervjuades tre personer Ip3 Ip4 Ip5, som blir Intervju 2. 

Intervju 1 

Ip1 har tidigare arbetat inom en helt annan verksamhet än dubbeldiagnosboendet. Först inom 

privat produktionsnäring m.a.o. inom industrin, men sadlade om för att arbeta med människor 

via vårdhögskolan och Socialservice. Senare arbetade intervjupersonen på olika 

behandlingshem med varierande inriktning och efter det inom Barn- och fritidsverksamhet. 

Ännu lite senare har ip1 arbetat som personlig assistent, som intervjupersonen kallar 

medledarskap, som innefattade dygnetruntarbete med en brukare. Genom en sammanslagning 

av flera personer som behövde hjälp startades detta boende där den brukaren till vilken Ip1 då 

var assistent också flyttade in. Där fick de som arbetat som personliga assistenter också arbete 

och på så vis skapades boendet där Ip1 nu arbetar. 

Ip 2 började inom sjukvården i slutet av sjuttiotalet på ett sjukhem. Hen flyttade senare till ett 

annat sjukhem, och arbetade därefter en period på hälsocentral. Efter det fick intervjupersonen 

anställning på ett boendestöd som startades upp i kommunal regi, och var där fram till dess att 

intervjupersonen började arbeta på detta boende. 
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Intervju 2 

Ip3 har jobbat inom slutna psykiatrin sedan nitton års ålder. Först jobbade ip3 i en annan 

kommun, sedan här i Skellefteåregionen. Ip3 är utbildad Skötare. Utbildningen var tre 

terminer på den tiden och intervjupersonen har byggt vidare på det med ett antal kortare 

vidareutbildningar. 

Ip4 har också gått Skötarutbildningen. Sedan har ip4 arbetat inom kommunal psykiatri i tolv 

år. Först i en kommun i de södra delarna av landet och sedan inom Skellefteå Kommun.  

Ip5 gick sin skötarutbildning 1959 och då var utbildningen tjugotvå månader och har sedan 

dess jobbat inom det mesta inom psykiatrin. Ip5 har även gått ett antal vidareutbildningar 

under årens lopp.  

 

4.1 Kunskapsöverföring; hur personalen informerar nya - exempelvis 

sommarvikarier 

Informationen sker i första hand skriftligen med utgångspunkt från handikappförvaltningens 

övergripande mål och styrdokument, sedan muntligen utifrån de speciella 

förhållningssätt/regler som är utformade utifrån hur verksamheten på boendet fungerar. Den 

ordinarie personalen informerar vikarien muntligen om dessa regler och förhållningssätt 

utifrån varje brukare och dennes situation. Den muntliga informationsöverföringen har större 

bredd och djup och har också utrymme för frågor, dialog. Vikarien tar sedan del av den 

specifika vårdplan som finns i pappersform.  

Intervjupersonerna menar att de praktiska aspekterna är lättare att informera om, det som 

finns tryckt på papper, medan det mer hudnära, personliga är betydligt svårare att informera 

om. 

 

Ip1-  Det finns två diagnoser representerade, men bakom dessa ser situationen 

väldigt olika ut i många hänseenden. Då det kommer nya personer till arbetet 

informeras dessa dels om det praktiska som ex brandplan och var 

brandsläckarna står, det är lätt att informera om dessa saker. Men det viktigaste 

är att informera om brukarna och deras problematik och att alla är unika. Det 

är som är skrivet är en sak, men relationen till den nya är viktig. Där måste man 

känna sig själv och vara sig själv och våga fråga de övriga i personalen.  

Det är lätt att man som personal missar att informera om dessa självklara saker som man gör 

varje dag, som blir en självklarhet, utan att personalen reflekterar över det. Men det är otroligt 

viktig att inte ta saker förgivet, utan att man instruerar de nya medarbetarna grundligt 

förutsättningslöst. 

IP2 Alla vet inte allt då är det bra om man våga ifrågasätta saker och ting, främst 

för att förhindra hemmablindheten - vissa saker blir självklara efter en tid och 

erfarenheter utifrån är intressanta - att se med lite nya ögon. För personalen 

kan det vara svårt att veta vad vikarier ska informeras om.  
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Informationens omfattning och innehåll skiftar utifrån varje enskild personals subjektiva 

bedömning om vad som är väsentligt och relevant. Detta påverkas av hur människan är och 

vilka tidigare erfarenheter man har. De personliga egenskaperna är i allra högsta grad viktiga 

Ip3   Det syns i ett tidigt skede om vikarien har egna erfarenheter eller problem som 

kan påverka arbetet här. Det är viktigt att acceptera olika personal och att alla 

har olika resurser. Alla är människor och olika förmågor är viktiga i ett sådan 

här verksamhet. Du är ditt eget instrument i arbetet och det går inte att kopiera 

någon annan eller den ordinarie personalens arbetsmetoder. Du måste hitta 

egna metoder och sätt att utföra arbetet på. 

Något samtliga tycker är viktigt är respekt för både brukarna och inom arbetsgruppen, och att 

lyssna på varandra och ge stöd till de boende utifrån handlingsplanen. Ett engagemang i 

bemötandet är a och o, helt enkelt vilken människosyn som förmedlas, att man kan lära sig 

något utav dessa människor.  

IP4  I det här arbetet blir man aldrig fullärd, det spelar ingen roll hur länge man 

har arbetat. Man lär sig alltid något nytt av nya arbetskamrater/vikarier.  

Personalen säger till varandra att du gjorde ett bra jobb och jag lärde mig något av det du 

gjorde. Det är en styrka i arbetslaget säger flera av intervjupersonerna att man delar med sig 

av sina idéer. Inte som på andra ställen där personalen arbetat i tjugo år och provat allt. Där är 

det svårare att komma med nya idéer. 

  

4.2 Problem som uppkommer på boendet, hur löses de? 

Målsättningen med boendet var i främsta hand att det skulle vara drogfritt, men i praktiken så 

fungerar inte detta. Då var personalen och ledningen tänka om då den tidigare målsättningen 

inte kunde införlivas.  

Ip2 Det finns inte en färdig lösning för problemen så problemlösningen blir olika 

eftersom personalen har olika erfarenheter hur man löser problemen.  

I det löpande arbetet så uppkommer det hela tiden nya svårighet att lösa, det är svårt att i 

förhand spekulera om vilka problem som kan uppkomma. Personalen anser att man lär sig 

under resans gång och det blir mer situationsbundet vad man hittar för lösning. 

Ip 1   Alla problem löses i stunden där man befinner sig. Besluten fattas på olika 

grunder och i olika skeden av händelseförlopp – och av olika människor. Alla 

gör olika. Och brukarna väljer också att få sina problem efter vilka som arbetar, 

exempelvis undviker de att få bekymmer då kontaktpersonerna jobbar, för 

kontaktpersonerna har den bästa insynen på hur och vad som brukar vara 

problemet. 

Detta kan vara en reaktion och frustration från brukarnas sida, de försöker prata i 

arbetsgruppen och ta hjälp av varandra och de förhållningssätt/regler och den handlingsplan 

som vi har satt upp för boendet, men det fungerar inte alltid och detta skapar en frustration 

både hos personalen och sedan även hos brukarna. 
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Ip3 Handlingsplanen funkar inte alltid som var tänkt för det här boendet från 

början. Handlingsplanens strategi är glasklar och det är bara att gilla läget som 

det är. 

4.3 Hur används språket på boendet, finns det en språklig kultur? 

Flera av intervjupersonerna säger att det råder en speciell kultur gällande språket, att det 

skiljer sig från de arbeten de haft tidigare. Någon menar att det är ett hårdare språk, att det är 

lite grabbigare, även i personalgruppen men samtidigt så är den skämtsamt.  

Ip1 -  Jag upplever att det är en lite speciell kultur här, för att brukarna är på lite 

olika nivå. Vissa behöver man vara väldigt tydlig med och andra behövs bara 

ögonkontakt för att de skall förstå. 

En av intervjupersonerna menar att ibland kan hen saknar på det sättet man löser konflikter på 

inom t.ex. industrin, att man kan säga till en kollega, hur i helvetet kunde du göra sådär. Här 

tänker man på det och retar sig på detta utan att säga det rakt ut. Här kunde man ta itu med 

konflikterna tidigare. Ibland kan det kännas att desto mer man ska förstå människor ju 

svårare blir det att ta itu med sådana saker som retar en. Det kommenterar en annan 

intervjuperson och menar att det beror mycket på det sätt som de arbeta med brukarna på, som 

sprids till personalgruppen.  Ofta funderar personalen över, hur man kan känna sig nöjd med 

arbetet och vad är rätt och fel. Vad blir resultatet av det jag gör, om jag tycker att jag gör rätt 

hur tycker klienten att det blev 

Ip1  I arbetsgruppen vågar vi säga om vi tycker att något är bra, vi ger en feedback 

på arbetet som utförs. I det tidigare arbetet inom industrin kunde man säga att i 

dag har jag varit duktig, gjort si och så mycket, en snabb koppling till det 

utförda. Det blev konkret, det syntes vad jag hade åstadkommit. 

4.4 I hur stor utsträckning använder personalen av sin intuition/magkänsla i 

beslutsprocesser av olika slag. 

 En reflektion som kommer fram under intervjuerna var vilken koppling jag har till arbete, 

vad har jag varit med om tidigare. Vilka erfarenheter tar jag med mig till arbetet och något 

annat viktigt att tänka på är brukaren och dennes tidigare liv. Alla dessa saker påverkar mina 

beslut, hur jag tolkar olika situationer, vad jag gör av mina tidigare erfarenheter. 

Ip5 Mycket av besluten kommer utifrån erfarenhet och känsla, det är sällan man 

tänker ”vad är det här, vad gör denna person här och varför har han 

problemet”, inget sånt som att gå tillbaka i hela klientens livs historia utan 

situationerna kräver snabba beslut. 

Personalen reagerar snabbt på den där känslan som infinner sig, det finns inte så mycket tid 

för några vidare reflektioner, utan det blir en nästan reflexmässig handling. Det är inte förrann 

efteråt man kan fundera på vad som egentligen inträffade, då det finns tid till reflektion.    

 

Ip2  Maggropskänslan väger tyngre än de skrivna dokumenten. En boende började 

springa in och ut då började jag fundera. Det kändes att inte allt stod rätt till 

och under kvällen visade sig att brukaren fått tag på ett antal tabletter och han 
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blev dålig. Han betedde sig inte som han brukade göra och det är erfarenheten 

som ligger till grund för maggropskänslan.  

 

Intervjupersonen uppmärksammar att det är någonting som inte stämmer, med beteendet hos 

personen i vanliga fall. I detta fall känns någonting fel, svårt att sätta ord på känslan. 

Personalen utgår ifrån sin maggropskänsla och i nästa steg så använder hon de 

handlingsplaner som gäller i dessa situationer. 

Ip4  I ett annat exempel då man skall ge en brukare ett brev från en myndighet vet 

man ofta hur han kommer att reagera, man ser signalerna och känner. Både 

från det man har lärt sig och hur man gjort tidigare som bygger på erfarenhet, 

sen måste man med maggropskänslan se vilken grad personen reagerar denna 

gång.  

Det är inte alltid samma reaktion, det beror på vilka förväntningar har han den här gången, hur 

mycket han vill prata om det. Hur han mår och hur han har det i övrigt spelar mycket stor roll 

hur vårt möte blir denna gång. På vilken nivå man ska hålla samtalet - lugnt och tydligt eller 

den krassa verkligheten. Man måste även se till deras maggropskänsla - hur mår du och hur 

känns det? Att i varje möte vara öppen och försöka handla förutsättningslöst. 

En av de faktorer som personalen trycker på är att i mötet är att det är fantastiskt viktigt med 

utbildning och viktigt med erfarenhet, man klarar sig inte med bara en del utan man behöver 

båda delarna. Vi har olika förmåga att använda dessa men man klarar sig på det intellektuella. 

Vad som är maggropskänsla och vad är kunskapen, det går som ihop. Ibland reagerar de inte 

som maggropskänslan förespådde och då är kunskapen viktig. Så det gäller att förhålla sig till 

både kunskapen och maggropskänslan. Man måste stå för sin maggropskänsla att det är den 

som är rätt. Det går inte ha en manual att så här skall jag göra då. De är specifika alla har 

väldigt olika problem, det gäller att arbeta individuellt med gruppen. 

  

4.5 Erfarenheter – både egna och arbetskamraters, hur överförs kunskapen 

Ip5  Det är viktigt om jag hamnar i en situation som jag upplever besvärlig, att vi 

delar med oss av våra erfarenheter. Det är en fördel för mig som varit med ett 

tag att jag har samlat på mig erfarenhet. 

Intervjupersonen försöker hålla distans och ha respekt i arbetet. En annan viktigt del av 

dialogen är att är att berätta att jag gjorde på det här sättet, hur skulle du ha gjort i det läget? 

Det har man ofta tillbaka sedan i en annan situation utifrån vem det gäller och i vilket 

sammanhang. 

Ip4 Det var läge att göra så här just då, om man förklarar, utan att få skäll av 

någon arbetskamrat. Vi är helt olika på många plan. 

Flera i arbetsgruppen poängterar styrkan av att de är olika, att det skapar en trygghet i 

gruppen. Den vetskapen underlättar det dagliga arbetet, man känner sig trygg i gruppen och 

man kan lita varandra.  
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Ip3 Vi har olika bakgrund och det är en väldig tillgång. Den här gruppen är stark i 

sig.  

Alla har vi gjort fel. Det gör att man känner själv att det här inte blev bra. Ibland blev det plan 

B men det skapar inga problem. Det finns förståelse för det i gruppen om man förklarar hur 

man tänkt varför det blev så (ang. maggropskänsla.) 

Det handlar om att kommunicera också och det måste ske genom talet. Intervjupersonen kan 

säga till någon annan att det här inte kändes bra. 

Ip3 Redan från början var det klart att vi inte skulle hamna i ett strikt regelsystem 

här på arbetsplatsen. Det gör att man kan gå på maggropskänslan men med viss 

ordning och reda. Det är bra med stora svängytor. Det finns regler som är 

outtalade men hur de förmedlas vet jag inte. 

Dessa outtalade regler som upplevs svåra att förmedla är det fler i arbetsgruppen som 

beskriver, de har även tankar kring vart ifrån de kommer. De beskriver det som att den bara 

finns där den finns med i stort och smått. 

Ip5 Det kanske har något med bakgrunden att göra med erfarenheten från den här 

verksamheten, detta genom att betrakta andra ser man hur de mår och vad som 

är problemet, det är en vana och det är därför att man känner brukarna man 

jobbar åt. 

 

Hur man då skapar en relation till de boende och hur man sedan den skapats bibehålla den.  

Eftersom brukarna testar en hela tiden så är det bra att ha en god relation. I och med att man 

har en relation så känner man den andra människan bättre och det är lättare att känna att något 

är på tok, det är något som inte stämmer. Sedan är det en svår avvägning hur djupt man 

engagerar sig i en brukare, relationen måste vara på en professionell nivå. 

Ip3 Det är en svår balansgång. Där inte allt för intim relation är bra men den skall 

finnas där. 

Ip5 Det är i situationerna du skapar en bra relation, men en och annan smäll åker 

man på. Men det är en styrka att våga stå kvar trots detta. Har man byggt upp 

en god relation så gör det mindre om det misslyckas ibland. 

Personalen lär sig hela tiden och genom att de regelbundet sitter ned och pratar om vad de lärt 

sig så är de bättre rustade till nästa gång och kan möta framtida problem. Det är en värdefull 

kunskap att dela med sig av både misstag och framsteg. Man blir själv ödmjuk inför sin 

okunskap och tar lärdom av de övriga i personalgruppen. 

Ip3 Den tysta kunskapen eller maggropskänslan behöver inte alltid vara rätt när det 

händer, utan det är i reflektionen och uppföljningen efteråt som man kommer 

fram till bra slutsatser; så här kanske vi skulle gjort i stället. 

 

4.6 Prövning av praktisk och teoretisk kunskap 
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Det är nog bra att hålla en mittfåra mellan tyst kunskap och maggropskänslan. Erfarenheten 

kommer ur misslyckanden hur man hanterar problemen. 

På vilket sätt provas de praktiska och teoretiska metoderna? 

Ip4 Då man sitter vid en föreläsning sitter man alltid och relaterar till arbetet och 

tar med det som är relevant. Rent krasst kanske tio procent kommer ifrån 

skötarutbildningen medan erfarenheten är nittio procent.  

Livet har bidragit till den mesta vetskapen. Många tips får man vid föreläsningar och av 

personal från andra boenden. Det handlar om erfarenhet och hur man är som person. Jag kan 

ge dig varningstecken men jag kan inte få dig att känna likadant som jag själv. De här känns 

inte bra men man kan inte sätta fingret på det.  

  

5 Analys och Diskussion 

I empirin framkommer att intervjupersonerna förmedlar kunskap som de tycker är viktig att 

delge de nya medarbetarna. Informationen om brukarna och deras problematik anser alla av 

intervjupersonerna är relevant. Men samtidigt är det svårt att veta exakt veta vad som är 

viktigt, det är individuellt från en personal till en annan. Det personalen gör ingår i komplexa 

system av olika handlingar med vissa mål, syften och uppgifter. Det gäller yrkeskunskaper av 

olika slag, där beskrivningar, påpekanden och goda råd spelar en viktig roll när man lär sig 

något nytt. I det här fallet har personalen ett ansvar att förmedla sin kunskap vidare för att de 

nya skall kunna utföra ett gott arbete. Intervjupersonerna menar vidare att de är sitt eget 

arbetsredskap. Denna tankegång visar Denvall & Jacobsson (1998) som pekar på vikten av att 

känna sig själv för att kunna förutspå sin reaktion i olika situationer. Vidare menar 

intervjupersonerna att du måste hitta egna metoder och sätt att utföra arbetet på. En viktig del 

för att hitta egna metoder ligger i förståelsen för klienterna och i förståelsens öppenhet ligger 

en förbättrad kunskapsförståelse Molander (1996). Det är betydligt enklare att förmedla de 

praktiska, teoretiska kunskaperna som de övergripande målen för verksamheten. 

Intervjupersonerna beskriver problem som uppkommer och hur de löses, det framkommer då 

att det inte finns några färdiga problemlösningar, utan de löses på lite olika sätt i och med att 

personalen har olika erfarenheter. Polaniy (1966) beskriver olika redskap som icke är 

materiella ting, han kallar dessa för intellektuella redskap. De kommer ur metoder, regler, 

värderingar och dolda antaganden som vi i vår utforskning av verkligheten tar med oss i våra 

”ryggsäck” genom livet. För att kunna nyttja dessa redskap är det nödvändigt att personen 

hyser tillit till den kultur som råder i omgivningen. Exempelvis förmågan att förstå språket 

som används på den specifika arbetsplatsen är en förutsättning för att skapa en gemensam 

kultur och ur detta en förmåga att lösa problemet.  

Kunskapsbildningen sker genom rådgivning och resonemang. Detta påpekar 

intervjupersonerna har en viktig roll i arbetet genom att samtal inom gruppen efter en 

problematisk situation uppkommit. Detta bidrar till att personalen vidareutvecklas via dessa 

konkreta exempel på besvärligheter. Molander (1996) beskriver lite mera ingående kunniga 

praktiker som skall kunna hantera situationer hon/han inte mött förut, och även situationer 

fyllda med osäkerhet. Praktikern skapar mening och sammanhang i situationer som saknar 

skärpa, detta tack vare en interaktion med situationen genom vilken den förändras till något 
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begripligt. Det beskriver en intervjuperson med att problemen löses i stunden här och nu utan 

att fundera över individens livshistoria för att söka ledtrådar till problemlösning. 

Språket, d.v.s. tal, mimik och kroppsspråk sammantaget, är ett av de främsta arbetsredskapen 

på detta boende. En av intervjupersonerna gav som exempel att någon brukare  behöver bara 

en blick för att förstå, medan en annan behöver betydligt tydligare signaler. Rolf (1995) 

beskriver det som en triad av underordnade ting som påverkar personers mottaglighet av 

information. En person som vill förmedla något, gör detta genom sin kunskap och 

föreställning av verkligheten, och beroende på vad mottagaren i sin tur har för föreställning av 

verkligheten, dvs. vilken våglängd den individen ligger på med sin förståelse, tolkar denne 

innebörden. Ansvaret för att det förmedlade budskapet förstås rätt ligger hos avsändaren, i 

synnerhet om denne är boendestödjare på ett dubbeldiagnosboende. Om budskapet ska landa 

rätt hos mottagaren förutsätts mycket god språklig och empatisk förmåga. 

En annan teori om språkets betydelse är genom kulturen (Molander 1996). Man kan tala om 

och beskriva olika aspekter av den tysta kunskapen men det krävs då att man deltar i samma 

kulturella gemenskap för att kunna tillgodogöra sig den kunskap som arbetskamraten 

förmedlar. Det blir en kollektiv förståelse som växer fram på arbetsplatsen, behärskar 

personen inte denna kollektiva förståelse försvåras förmedling av kunskap. Detta beskriver en 

intervjuad personal genom att jämföra sina tidigare arbetsplatser med denna. Att språket 

mellan brukarna är hårdare och detta sprids till personalen som delar det sättet att använda 

språket, men att det samtidigt finns en skämtsam underton. Detta intygar en annan i 

intervjuerna som säger att personalen har respekt för de boende och att det råder en bra 

atmosfär som avspeglas i språket som lättsamt och enkelt- En annan intervjuperson menar att 

eftersom brukarna är på olika intellektuell nivå så behöver man använda lite olika språk för att 

förmedla saker till brukarna.  

  

5.1Analys av maggropskänslan  

Mycket av besluten kommer ur erfarenhet och känsla. Vad är det som gör att personalen 

reagerar instinktivt? Dreyfus & Dreyfys (1986) beskriver deras teori på så vis att en expert 

inom ett område handlar omedelbart. Experten ser en hel situation och omedelbart känner 

igen den utan att analysera den ytterligare. En situation intervjupersonerna beskriver, för att 

illustrera detta, var då en av de boende började bete sig märkligt, då började de inre 

varningsklockorna ringa. Med personalens tidigare erfarenheter och vetskapen om hur den 

boende brukade bete sig började de förstå att allt inte stod rätt till. Förmågan att se när något 

inte stämmer är en kunskap som man inte förvärvar genom bokliga studier, kallar Molander 

(1996) förtrogenhetskunskap och den kommer ur att personen vet vad man skall göra och vad 

som är värt att göras. Det finns något att veta endast om man förstår de ingående begreppen 

och användningssammanhangen som arbetsmetoderna normalt ligger i. Vi förstår våra 

aktiviteter genom att vi litar på praxis som vi lärt in. Vi litar på den som lärt oss något och de 

som ger oss råd (Molander 1996). I detta fall är det av andra arbetskamrater tidigare arbeten 

och allt de andra personalen fått med sig av tidigare erfarenheter. Förtrogenhet byggs upp 

under en längre tid och det är nödvändigt att personalen har gemensamma mentala bilder över 

hur i detta fall boendet fungerar, menar Bengtson & Bergman (1991). Detta för att kunna 

agera korrekt och samfällt i det dagliga arbetet.  
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5.2 Kritisk reflektion        

Utifrån mitt teorival så är det motiverat att kritiskt granska den praktiska kunskapen. Då 

denna kunskap är svår att sätta ord på så är den även svår att förmedla till andra, både genom 

tal och skrift. Det gör denna kunskap besvärlig att mäta utifrån att den är svår att definiera, 

man kan se att den finns, eller att den inte finns, men inte så mycket mer. Dessa kunskaper 

kommer ur tyst kunskap så den är människans egna personliga och privata erfarenheter som 

skapar denna kunskap och eftersom den är svår att delge andra sina tidigare lärdomar så blir 

det svårt att beskriva den i någon form av text, så även det hänseendet så skiljer sig den från 

den vetenskapliga kunskapen. En viktig aspekt då man talar om den praktiska kunskapen är 

att den är individuell och svår att överföra till andra som inte delar dina tidigare erfarenheter. 

Vi värderar våra egna erfarenheter individuellt då den enes upplevelser kan tyckas väldigt 

starka kan en annan individ som varit med om samma händelse inte reflektera nämnvärt över 

det inträffande.  

 

Enligt Polaniy (1966) utvecklas kunskapen genom kritisk reflektion och i en verksamhet med 

vissa rutiner där tyst kunskap blir till honnörsord kan man bli förtrogen på mer eller mindre 

falska föreställningar. Risken finns att fördomar skapas som etiketterar en individ. 

Exempelvis om en individ blir obekväm eller i övrigt utstickande kan det frambringa ett 

maktperspektiv och ur detta blir individen klassificerad, vilket möjliggör t.ex. att man 

avlägsnar honom från sin omgivning, eller berövar denne mänskliga rättigheter och utdelar 

olika former av bestraffningar. Förtrogenheten kan vila på en praxis som döljer de verkliga 

förhållandena. Denna praxis kan komma ur en stark övertygelse som bekräftas gång på gång 

av de andra i gruppen.    

 

I begreppet kunskap ligger en till aspekt, nämligen en saknad av kunskap, som exempelvis ren 

okunskap eller oklarheter i vissa sammanhang, och ibland intelligenta misstag. Dessa skapar 

en kunskap som ligger bredvid den sanna och blir förvandlad till en giltig sanning genom att 

den praktiseras eller anammas av många. Då den anammas på en arbetsplats blir den till en 

kultur. Om expertens kunskap kommer av det ovan skrivna leder det till att hon/han kritiklöst 

tar mycket för givet och handlar utan att tänka som Dreyfus (1986) uttrycker det.                

Om experten anammar sådana ”sanningar” och sväljer dessa utan att kritiskt granska 

innebörden leder det inte kunskapen framåt och utövandet blir inte relevant. 

5.3 Slutsatser 

Vidare skriver de att det är viktigt att få passiv tid för att få tid till reflektion. Bilderna behöver 

mogna fram detta gärna i samspråk med kollegor. Där hamnar vi i erfarenheterna både egna 

men även arbetskamraterna. Den argumenterade kunskapen som bygger på goda skäl, bevis 

och argument kan relateras till intervjupersonernas rättfärdigade trosföreställning. Samtalet i 

gruppen skapar en giltig förklaring varför det blev så. En sanning skapas genom den språkliga 

bevisföringen i interaktionen mellan arbetskamraterna. Intervjupersonerna beskriver att de har 

en öppen dialog på arbetet, att de berättar att så här gjorde jag, hur skulle du göra i det läget? 

Vidare har alla gjort fel någon gång och alla är olika, det skapar en tillåtande atmosfär på 

arbetsplatsen. Detta i sin tur kan höja självförtroendet hos personalen och stärker känslan     

av att man kan lita på sin kunskap och sina erfarenheter. Personalen kan tillägna sig kunskap 
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och det föreligger inga hinder att själv förmedla sin egen kunskap till andra. Även om 

problemen ser olika ut, skapas en insikt om hur situationen kan lösas - det blir kunskap i 

handling. Vad krävs då i denna handlingsbetingade kunskap? Det är en helhetsförståelse som 

öppnar ett landskap av kunskap och att man kan orientera sig i detta kunskapens landskap 

(Nordenstam, 1983). En förutsättning för detta är att jag vet vem jag själv är och att jag vet 

vilka vi är i arbetsgruppen, vilket skapar en egen identitet och en gruppidentitet och inte minst 

en säkerhet som är en förutsättning för att lära av misstagen. I den stärkta gruppidentiteten 

finns en makt att utföra processer. 

En teori som gör gällande att säkerhetskänslan kan innebära en risk i sammanhanget, är den 

uppenbara faran att rutiner och traditioner kan stå i motsats till kunskap. Den klamrar sig fast 

vid en tradition eller rutin bortser från om den gagnar verksamheten eller ej (Molander 1996). 

Vidare skriver Molander (1996) om kunskap i handling inte bör okritiskt rättfärdigas, den 

kontraherar då kunskapsutövningen. 

Personalen beskriver vidare att det ibland känns det som att det inte blev bra, vad är det som 

gör att det känns så?  Är det så att personen missuppfattar situationen, genom att de inte 

stämmer med grundantagandena? Eftersom de boende har komplexa diagnoser så kan deras 

mående ändras snabbt och personalen kan få det bekymmersamt att applicera detta på sig 

själv. Grundantagandena är färgade av vår kultur och bakgrund. Polanyis (1966) teori vill 

uträtta mer än den kognitiva psykologin. Där betonar han traditionens betydelse för att forma 

personlig kunskap. Kunskapen skapas av erfarenheter och traditioner. Kunskapen har en 

känslomässig och normativ förankring som vägleds av känslor, ändamål och regler som blir 

betydelsefulla för oss. Vi ordnar upp dessa i en struktur av handlingar som genom deras 

upprepning konsoliderar sig själva genom praktisk övning. Det skapar ett schema som kan 

appliceras på olika situationer. 

 

Intervjupersonerna nämner att de genomgår vidareutbildningar och att de relaterar den 

kunskapen till sitt arbete. Det är en pågående process att arbeta med människor. Kunskaperna 

utvecklas hela tiden där de teoretiska kunskaperna hela tiden förändras och ingenting är 

definitivt Temte (1982). Den måste prövas i praktiken och det behövs misstag på vägen för att 

hitta ett bra arbetssätt. Det är i praktikens kunskap som kunskapen blir definitiv och påtaglig. 

En viktig del av prövningen av kunskap är förståelsen. Den skapar en öppenhet och en 

reflektion över den egna verksamheten, klart uttryckt. Man insåg klart vad det var man gjorde. 

En vidareutveckling av teorin ovan är Rosberg (1990) som poängterar problemet med att se 

och uppmärksamma vad individerna gör och att sedermera koppla detta till en förståelse 

varför de gör som de gör. Wittgenstiein (1979) menar att det är genom tvivel som kräver skäl 

eller grunder som individen finner kunskap, och den kunskap som är den gångbara. Mycket 

av det vi gör sedimenteras och cementeras inklusive missförstånd, självbedrägeri och annat 

vid sidan av kunskap. Intervjupersonerna säger att är till största delen livet som gett dem den 

kunskap de i dag besitter. 

6 Diskussion  

En personal beskriver känslan av att ha uppnått en förtroendefull relation till de boende. 

Denne säger att i situationen kan du skapa en bra relation, men denna relation kan rubbas 

nästa gång ni träffas, allt beroende på omständigheter. Hur man då vet att man uppnått en 
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förtroendefull relation, svaret på den frågan blir att det inte går att veta. Det är en känsla som 

gradvis växer fram och kan bekräftas i enskilda situationer men även vederläggas. I det senare 

fallet gäller det att som yrkesperson att orka stå kvar och fortsätta arbetet mot den förtroliga 

relation man trodde sig ha. Intervjupersonerna refererar ofta till intuitionen. Genom 

dagboksanteckningar/journaldokumentation kan man få en överblick på hur ofta förtroendet 

bekräftas eller får bakslag. 

Vägen till att uppnå en förtroendefull relation bygger bland annat på att alla i personal 

gruppen är olika och det är en styrka för verksamheten. Det är även betydelsefullt att vara sig 

själv, samtidigt som relationen inte får bli alltför intim. Det är också viktigt att kontinuerligt 

prata med varandra inom personalgruppen, diskutera hur man hanterat olika uppkomna 

situationer och vad man skulle ha kunnat göra annorlunda. Verksamhetens mål måste också 

finnas med i arbetet hela tiden; t.ex. att det inte är frågan om ett behandlingshem utan ett 

boendestöd.  

För att uttrycka denna process i kunskapstermer så underlättar det att bryta ner det i olika 

beståndsdelar såsom personlig lämplighet; man behöver vara trygg i den man är och ha en god 

intuitiv förmåga. Kunna vara sig själv och veta var gränsen går mellan avspänt förtrolig å ena 

sidan och alltför intim å den andra, där det förstnämnda är en förutsättning för att 

verksamheten ska fungera och det sistnämnda är kontraproduktivt. Handledning; möjlighet att 

kontinuerligt reflektera över och diskutera med kollegor kring sin yrkesroll och sitt 

yrkesutövande, och utvecklas som yrkesperson. Det ökar utsikterna att en förtroendefull 

relation/allians med brukaren skapas utan onödig tidsspillan. Tydliga och realistiska mål för 

verksamheten klargör i många fall funderingar och praktiska handlanden.  

 

Kunskap kan ses ur olika perspektiv, dels den teoretiska och den praktiska, och dels den tysta 

kunskapen. Intervjupersonerna som arbetar på ett boende för personer med dubbla diagnoser 

använder till stor del en kunskap som är outsagd. Den tysta kunskapen har en stor inverkan i 

det dagliga arbetet. 

I en verksamhet med huvudsyfte att hjälpa individer är det en förutsättning att personalen har 

en tyst kunskap. Kunskap som betecknar intuition, sinnesuttryck, uppfattningar, sociala regler 

och värderingar, allt detta underlättar arbetet med människor. I ett arbete med individer är det 

viktigt att reflektera över kunskapen, var den kommer ifrån hur den uttrycks och vilka 

konsekvenser den får. Resultatet beskriver hur komplext det är att arbeta med människor, 

således behövs ett komplext sätt att arbeta på även bortom föreläsningar och böcker i ämnet. 

Det behövs något mera, ett personligt sätt att arbeta.  

 

Detta sätt kommer ur flera perspektiv som kroppen med dess intuition, hur människan 

reagerar på olika händelser. Insikt och lärande i samband med intelligent praxis. En riskfaktor 

är förtrogenhetsfällan, t.ex. att man sätter en etikett på personerna man skall vårda, eller 

”såhär har vi alltid gjort”. För att inte hamna där är det viktigt att kontinuerligt ha en 

argumentation kring arbetssätt och metoder. I intervjuerna framkom hur de olika perspektiven 

påverkar det specifika arbetet utifrån var och en av de fem personerna som vad med i 

intervjun. Också tidigare erfarenheter har ett grundläggande inflytande på arbetssättet och då 

inte minst på hur kunskapen praktiskt tillämpas. På så sätt skapas ett intellektuellt hantverk, 
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kan förutse situationer, jämföra alternativa lösningar och dra konsekvenser. Finns det då en 

väg till kunskap utan omvägen genom intellektet? Förmodligen, men då utgår man från 

självklar kunskap eller där det räcker med att upptäcka problem och påvisa att de finns. Den 

här studien för kanske inte forskningen framåt mot nya upptäckter, däremot belyser den 

intervjupersonernas tysta kunskap, först att de har den, vidare att de använder den och 

slutligen vilka konsekvenser den får för både dem själva och för de boende. Studien har mer 

karaktär av att belysa att den finns och, rätt använd, är den ett betydelsefullt instrument i 

arbetet med individen. 
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