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This essay explores the ethics of  everyday life living as a professional scientist in a now ongoing 

research project (named Pre-H) explicitly focused on user participation. The ethical system of  

philosopher-theologian K. E. Løgstrup (1905-1981) is applied, with a focus on the sovereign 

expressions of  life, and used to interpret four professional scientists lived experiences. Løgstrup used 

his voice to speak to his contemporaries as humans first, and secular or Christian second, using 

relatable everyday experience and showing rather than telling. Continuing in this manor this thesis 

provides relatable examples that fit his ethical system which can be used as a resource for reflection but 

cannot serve as guide to what to do. This is context sensitive and every professional’s own 

responsibility. Like Løgstrup I aim to portray professionals as humans, hoping to be relatable to a wide 

audience, even if  the specific results will be most useful for the researchers involved in the studied 

research project. Drawing from the philosophical tradition of  phenomenology as a basis for 

methodology I carry out four semi-structured interviews and interpret them. The result provides an 

ethical resource for professional scientists to reflect on their way to engage other professionals while 

being deeply enmeshed in the muddled experiences of  human intertwinement. Conclusions include 

challenges and possibilities facing the scientists looking forward.  
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När etik diskuteras i samband med forskningsprojekt och forskarens bemötande så är det ofta kopplat 

till etisk prövning av projekt eller så centrerar diskussionen kring hur informerat samtycke ska 

säkerställas. I den mån forskarens ledarskap och bemötande inom forskningsprojekt reflekteras kring så 

har den historiskt dominerande synen varit att forskaren bör förhålla sig distanserad och opersonlig. 

Detta har skapat en brist på etisk reflektion kring vad som bör gälla när forskare istället vill samarbeta 

med personer som inte är forskare. I denna uppsats vill jag lyfta fram en etisk resurs för att reflektera 

kring forskares samspel med andra professionella i ett forskningsprojekt som ska präglas av samarbete. 

För att konkretisera detta intervjuar jag fyra forskare i ett sådant projekt inom omvårdnadsforskning, 

Pre-H (Preventiva Hembesök). Inom forskningsprojektet Pre-H samverkar forskare och 

distriktssköterskor för att tillsammans skapa, genomföra och utvärdera en modell för förebyggande 

hembesök. Modellen inkluderar en enkät som distriktssköterskorna ska fylla i tillsammans med den 

äldre under ett hembesök hos den äldre. Enkäten centrerar kring den äldres självupplevda hälsa. 

Projektet syftar ytterst till att öka tryggheten och minska vårdbehovet hos seniora medborgare som idag 

inte bor i en verksamhet där kommunen eller motsvarande1 är huvudman. Denna typ av 

samverkansprojekt har på senare år blivit vanligare inom omvårdnadsforskning eftersom det har ansetts 

som centralt att forskningen är användbar för yrkesverksamma inom vård och omsorg. 

Forskningsprojektet Pre-H:s samverkan sker i en serie möten mellan forskare och distriktssköterskor. I 

denna uppsats närmar jag mig forskarnas upplevelser av dessa möten, eftersom jag tänker mig att dessa 

mötens maktdynamik rimligen hanteras på ett sätt som har en etisk karaktär. Jag närmar mig dessa 

möten inspirerad av Knud E. Løgstrups etiska system som han gav uttryck för i boken Den etiske fordring 

(1956). Här anses hanteringen av mötet vara förbundet med det okränkbara livet, vars yttringar anses ha 

en ontologisk etisk karaktär. Om parterna agerar i samklang med de spontana livsyttringarna och låter 

                                                 

 

1 Här avses enskilda huvudmän som förvaltningsrättsligt har ansvaret för äldreomsorgen inom sin verksamhet.  



7 

dem råda så lämnas inget i mötet oberört. Relationerna, samarbetet och forskningens förutsättningar 

påverkas genom att de är förbundna med det delade livet. I denna mening anknyter Løgstrup till livets 

grundläggande frågor och kan användas för att lyfta fram existentiella aspekter av möten, även om han 

inte själv använde begreppet. Forskarnas upplevelse av hur de hanterar mötet och hur detta kan förstås 

utifrån Løgstrups perspektiv är punkten där empiri och den etiska reflektionen vävs samman i denna 

uppsats. 

Att utgå från Knud E. Løgstrups tankar kring människans grundläggande livsvillkor med fokus på 

spontana och instängda livsyttringar för att undersöka hur dessa kan tillämpas som ett underlag till en 

professionsetisk reflektion. En reflektion som fokuserar på mötets etiska utmaningar och möjligheter 

inom ramen för forskningsprojekt som bygger på samarbete över professionsgränser. 

Utifrån Løgstrups existentiella perspektiv: 

• Vilka är de givna förutsättningarna för möten mellan forskare och distriktssköterskor inom 

ramen för forskningsprojektet Pre-H? 

• Hur kan ett samspel upplevas av forskarna där spontana och instängda livsyttringar råder i 

mötet med distriktssköterskorna inom ramen för forskningsprojektet Pre-H? 

• På vilket sätt har forskarna upplevt de spontana och instängda livsyttringarna i möten med 

distriktssköterskorna? 

• På vilket sätt kan min tolkning av dessa upplevelser vara en resurs för forskarnas egna 

reflektioner kring vilka etiska utmaningar och möjligheter som de står inför i möten med 

distriktssköterskorna? 

Jag avgränsar mig till Løgstrups existentiella perspektiv på etik, med fokus på spontana och instängda 

livsyttringar som fenomen. Jag kommer göra en immanent läsning och tillämpning av de delar av hans 

författarskap som är relevanta i förhållande till mitt syfte. Min avsikt är att balansera mellan att å ena 

sidan vända mig till en bred publik, för min del även de som är verksamma forskare inom området 

brukarmedverkan. Å andra sidan inte på ett konstlat sätt rycka upp Løgstrups teologiska och filosofiska 

rötter. Jag avgränsar mig till att uttala mig om mina tolkningar av upplevelserna hos de forskare som 

arbetar inom projektet Pre-H, där medverkan i forskningen är inriktad mot distriktssköterskor. De 

upplevelser som jag avser är de som är av relevans i anknytning till fenomenen som Løgstrup kallar 
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spontana och instängda livsyttringar. Livsyttringarna som tas upp är motsatsparen tillit- misstro, talets 

öppenhet- talets reservation/slutenhet, tjänande-förbehållsamhet. 

Flera forskarlag inom omvårdnadsforskning i Sverige kommunicerar utåt att de vill inkludera brukare 

som deltagande parter i forskningsprocesser för att öka forskningens användbarhet. Brukare definieras 

ofta som intressenter i dessa projekt. Dessa kan vara patienter, politiker, vårdanställda, tekniska 

specialister, anhöriga m.m. För de som arbetar med etik kopplat till en klinisk verklighet är begreppet 

brukare tydligt kopplat till betydelsen patient/klient, en definition som breddas här. Ett av de forskarlag 

som arbetar med ett bredare brukarbegrepp och som vill ha omfattande brukarmedverkan är UserAge 

som finansieras av det statliga forskningsrådet FORTE. FORTE inriktar sig mot forskningsprojekts-

finansiering inom arbetsmarknad, folkhälsa och omsorg. UserAge är en paraplyorganisation för fyra 

forskningsprojekt. Pre-H är en av dessa och här deltar forskare från Lunds universitet och Högskolan 

Kristianstad. Alla fyra forskningsprojekt (noder) fokuserar på brukarmedverkan och samlar in data till 

UserAge. Varje nod är fokuserad på samverkan med en brukarkategori.2 Pre-H fokuserar på 

brukarkategorin distriktssköterskor även om politiker, tekniska specialister, juridiska rådgivare m.m. 

även är med i vissa av projektets möten. Brukare i denna uppsats är distriktssköterskorna. Pre-H 

beskrivs som forsknings- och kommunalt utvecklingsprojekt samtidigt. Detta är en del i att signalera att 

projektet ska komma forskarna, brukarna, kommunerna och ytterst den äldre till del. Inom projektet får 

äldre medborgare (åldrarna varierar inom kommunerna, men ca 70-80 år gamla) i några kommuner i 

Skåne besök av distriktssköterskor som en del av den kommunala verksamheten. Under besöket ska 

distriktssköterskorna tillsammans med den äldre ha ett samtal kring den äldres hälsa. Som ett stöd i 

samtalet, tillika en källa till data, finns en enkät som ska fyllas i digitalt under mötet. Frågorna handlar 

om allt från möblering i hemmet för att undvika fallskador till att graden av fysisk aktivitet dryftas. I 

detta projekt ska distriktssköterskorna (brukarna) delta aktivt i allt från utvecklingen av projektets 

forskningsfrågor, till skapandet av enkäten, planeringen av och genomförandet av mötet med den äldre 

samt i utvärderingen av forskningsresultatet.3 Detta kräver genomförandet av många möten mellan 

forskarna och distriktssköterskorna. Jag vill tolka forskarnas upplevelser när de hanterar dessa möten. 

                                                 

 

2 Detta är en sammanfattning gjord utifrån samtal med forskarna och interna dokument som jag inte ska sprida. En kort offentlig 

beskrivning av UserAge som övergripande projekt finns här. 
3 Detta är en sammanfattning gjord utifrån interna dokument för Pre-H som jag inte ska sprida. En kort offentlig beskrivning av  

Pre-H finns här.  

https://www.med.lu.se/hv/forskargrupper/aktivt_och_haelsosamt_aaldrande/forskning/paagaaende_projekt/max_effekt_av_brukarmedverkan_i_aaldrandeforskningen
https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformen-halsa-i-samverkan/projekt/hembesok/
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Mitt val av Knud E. Løgstrup kommer ur den potential som jag ser i att lyfta fram den etik som kan 

vara kommunicerbar och relevant för religionsfilosofer, teologin och yrkesverksamma inom 

människocentrerade verksamheter samtidigt. I sin syn på etik visar han på öppningar för en reflektion 

som har ett brett tilltal. Inte nog med det. Løgstrup vill kunna lyfta fram händelser i vardagen, på 

arbetsplatser och utmanar oss att vända blicken mot det levda livet, utan att komma med färdiga regler 

men ändå utan att frånta människan ansvar. Han fokuserar vidare på etiken i själva mötet, vilket jag 

upplevt som något som inte kan frångås eller abstraheras, utan att något centralt går förlorat. Jag anser 

även att han på ett föredömligt sätt fångar in skörheten i möten och den ostrukturerade balansgång 

som forskarna ägnade sig åt när de tillmötesgick brukarna. Løgstrup är även välkänd generellt inom 

åtminstone svensk omvårdnadsforskning, vilket bidrog till mitt val. Løgstrup är även vald eftersom jag 

var nyfiken på potentiella gränser för hans etiks tillämpbarhet. Jag tänkte initialt att det är helt möjligt 

att forskarna står i en verksamhet som kräver fokus på enbart andra etiska hänsynstaganden. Pre-H är 

ett val som inte är det mest klockrena, såsom skolan som Løgstrup själv skrev om. Men samtidigt ska 

det etiska kravet ge sig till känna även här, enligt Løgstrup.  

Systematisering, begreppsbildning och tillämpning 

Løgstrups författarskap i sin helhet har systematiserats främst av Lars-Olle Armgard i Antropologi - 

Problem i K. E. Løgstrups författarskap (1971). I denna bok presenteras en grundstruktur för Løgstups 

etiska system som är systematiskt enhetlig och även särskilt öppen, vilket gör att det passar väl för 

nybildning av begrepp. Jan Arlebrink som är den etiker som främst har stått för denna nybildning av 

begrepp och har även tillämpat dem för relevans i en vårdkontext (2009, 2012). Svein Aage 

Christoffersen (1999, 2007) och Kari Martinsen (2000) har å sin sida tillämpat Løgstups etiska system i 

relation till professionsetik inom omvårdnadsforskningen. Vad gäller tillämpningen av Løgstrups 

författarskap står jag på dessa forskares axlar. 

Tillämpning av Løgstrups tankar specifikt i intervjustudier 

Vad gäller tidigare forskning som tillämpar Løgstrups tankar i intervjustudier så centrerar de kring 

pedagogik och omvårdnadsforskning. Inom pedagogik har studier gjorts av Hansson (2012), Lilja 

(2013) och Strandberg (2002). Dessa studier knyter an hans tankar till specifika värderingar som skolan 

antas bygga på, så det är mer tal om att infoga tankarna i en sekulär kontext, vilket har bemötts med 

kritik från Franck (2014). En övergång som inte är i linje med hur jag tillämpar Løgstrup här. Inom 

omvårdnadsforskning har Brännström (2002) i sin doktorsavhandling studerat sjuksköterskors, 

anhöriga och patienters upplevelser av beroende och gemenskap utifrån en tillämpning av Løgstups 
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tankar kring interdependens och makt. Tillämpningen av Løgstup sker dock enbart i en av de fem 

publicerade artiklar som fungerar som noder i avhandlingen. Åström (et al. 1994) har i sin studie 

intervjuat arton sjuksköterskors kring deras upplevelser av svårhanterliga möten med cancerpatienter. 

Därefter sker en tolkning utifrån Løgstrups etik. De mest intressanta antydningarna för mitt syfte finns 

hos Åhström (et al.). Här framgår det att sjuksköterskorna hade en stark kollegialitet, vilken upplevdes 

delvis som hinder för realiseringen av det etiska kravet i möte med patienten. Hindret tolkas här som att 

den har sin grund i att tillit inte råder mellan kollegorna. Denna studie är den enda, mig veterligt, av 

detta slag som har publicerats på engelska. Mig veterligen är dessa de enda refereegranskade akademiska 

publikationerna som tillämpar Løgstrups tankar i intervjustudier. 

Tillämpad etik inom brukarmedverkan 

En internationell utblick visar att det finns ett fåtal, av för mig tidigare okända, forskare som bedriver 

forskning med anknytning till tillämpad etik inom brukarmedverkan. Ingen av dessa anknyter sina 

studier till Løgstrups tankar. Det rör sig främst om ämnesöverskridande forskning med anknytning till 

omvårdnadsforskning, pedagogik, sociologi och juridik. Graden och betydelsen av deras arbete belyses i 

viss mån även i litteraturöversikter (Barber et al. 2011, Staniszewska 2009). Detta arbete har i sin tur 

utmynnat i förslag kring olika strategier för att hantera brukarmedverkan i forskningsprojekt, där etik 

ingår som en del. Här redovisas forskningsprojekt med och om brukarmedverkan ofta utan åtskillnad, 

vilket gör det svårt att renodla strategierna. Storbritannien är ett föregångsland sett till antal studier med 

empiriskt underlag. Även forskare i Sverige har publicerat metodstudier och resultat från 

forskningsprojekt med och om brukarmedverkan, majoriteten är kvalitativa eller litteraturöversikter 

(exempelvis Svensson & Hansson 2006, Erdtmann et al. 2012). De tenderar vidare att 

kommentera/utvärdera enskilda projekt. Mötet i sig tenderar att inte vara i fokus utan är en del av en 

bredare strategi. Vad gäller forskning som handlar om brukarmedverkan med fokus på möten i en 

klinisk kontext så har empiriska studier genomförts av exempelvis Jerôme Dongen et al. (2017) och 

Wittenberg-Lyles et al. (2010). Dessa berör dock mötet mellan multidisciplinära team där forskare ingår 

å ena sidan och patienter/anhöriga å andra sidan. Syftet med mötet är vidare att diskutera patientens 

behandling och omvårdnad, ofta palliativ vård. Jag har inte hittat någon publikation som på ett 

systematiskt sett tagit sig an mer än ett fåtal begrepp och närliggande termer används ofta utan en 

tydliggörande åtskillnad. Detta tolkar jag som en konsekvens av att forskningsområdet är under 

uppbyggnad. Samtidigt finns intressanta antydningar i materialet, slutsatserna liknar varandra vilket 

tyder på viss konsolidering av kunskapsläget. De mest intressanta antydningarna för mitt syfte är att 

både forskare och patienter som ingår i ovanstående multidisciplinära team tenderar att uppleva 

utmaningar i kommunikation och i förväntningar. Samtidigt som patienterna och deras familjer i sin tur 

generellt uppskattar att de har fått delta och att de fått tala till punkt. Sammantaget är forskningsfältet 

om och med brukarmedverkan under uppbyggnad och baserar sig på svag evidens. 
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Litteraturen som används i denna uppsats är främst olika typer av sekundärkällor. Dels i meningen att 

de i vissa fall är översättningar och dels att de är försök att ytterligare systematisera, tillämpa och 

konkretisera Løgstrups etiska system i originalet Den etiske fodring (1956). Etiskt system använder jag i 

betydelsen sammanhängande filosofiska och teologiska tankar, till skillnad från etisk teori. I denna 

process tänker jag mig att nyanser ofrånkomligen går förlorade, men kanske blivit mer begripligt för 

nutida läsare. Jag tänker att detta sker i takt med att de forskare som har tillämpat Løgstrup har tvingats 

motivera sina val i en akademisk kontext och har varit tvungna att motivera sin relevans i en 

vårdkontext. Med tanke på att det finns, vad jag uppfattar som, en samstämmighet bland de mest 

framstående forskarnas som systematiserat och tillämpat Løgstrups etiska system så har jag inte heller 

funnit anledning att tänka att dessa sekundärkällor inte är tillräckligt tillförlitliga för mitt syfte. Här 

bildar de tillsammans en helhet och det är dessa tillsammans som jag avser när jag använder 

formuleringar som Løgstrups författarskap eller Løgstups etiska system. 

Här kommer jag ge en kortare sammanfattning av processen fram till materialinsamlingen. Hur jag 

närmade mig UserAge fram till att jag fick tillgång till mina intervjupersoner. En längre och mer 

ingående diskussion om avvägningar och val kopplad till metod, såsom mitt genomförande av 

intervjuerna, motiveringen av valet av semistrukturerade intervjuer samt forskningsetiska överväganden 

kommer senare i del 2.  

 

Min initiala kontakt med UserAge skedde via mail till Susanne Iwarsson, forskningsledaren för 

UserAge, som även förmedlade min kontakt med forskarna inom Pre-H som senare skulle bli 

intervjupersoner. Jag hade ingen tidigare relation till någon inom UserAge. Det var en stegvis process 

att närma mig en situation där det faktiska materialinsamlandet var möjligt. I samband med mailkontakt 

med Iwarsson uttryckte hon intresse för att få ta del av min (preliminära) uppsatsplan, vilken senare 

även vidarebefordrades till styrgruppen för UserAge som uttryckte intresse för min uppsats. När jag 

sedan träffade Iwarsson var det redan klart att jag skulle få intervjua forskare inom UserAge. I detta 

läge ville jag samtidigt vara flexibel för att också kunna ge något tillbaka, så länge det inte skadade den 

vetenskapliga kvalitén. Under mötet berättade Iwarsson även om UserAges kunskapsbehov. Med denna 

bakgrund valde jag att uppsatsen skulle ha fokus mot Pre-H. Därefter kontaktade jag forskningsledaren 

för Pre-H via e-post och sedan telefonsamtal. Kort därefter fick jag kontaktuppgifter till övriga 

tilltänkta intervjupersoner. Forskningsledaren bjöd även in mig till att delta på faktiska möten mellan 
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forskare och brukare, för att jag skulle få en mer konkret bild av dessa (En mer utförligt diskussion om 

Pre-H som bakgrundssammanhang finns på s. 47). 

Observationer 

Jag observerade under två möten, enbart för att få en känsla för hur det kan se ut när forskarna 

hanterade möten med brukarna. Ett i den s.k. styrgruppen (28 november) och ett i den s.k. 

arbetsgruppen (den 12 december). Dessa är de enda formella grupperna inom Pre-H. Styrgruppen är ett 

större mötesforum på cirka tjugo deltagare. Mötets ordförande är forskningsledaren för Pre-H. 

Deltagarna är forskare inom Pre-H, distriktssköterskornas chefer och distriktssköterskorna (brukarna). 

Andra referenspersoner, såsom kommunstrateger, bjuds in vid behov. Deltagarna ges här möjlighet att 

stämma av med varandra, samt ta nya steg i samarbetet. Arbetsgruppen är ett mindre mötesforum med 

cirka sju deltagare. Där deltar distriktssköterskorna (brukarna) och en senior forskare. Arbetsgruppens 

fokus är relativt sett mer inriktad på praktisk implementering.  

 

På båda mötena presenterade jag mig själv och varför jag var med på mötet. Jag betonade att mitt fokus 

var på forskarna och deras sätt att hantera möten, samt att jag är med som observatör under mötet. På 

det andra mötet så kände de flesta igen mig. Arbetsgruppens medlemmar är även medlemmar i 

styrgruppen. Jag presenterade mig emellertid igen. Mitt intryck var att min närvaro i båda mötena sågs 

som oproblematisk. Mitt intryck är att jag snabbt hamnade i en perifer position i förhållande till 

deltagarna uppmärksamhet, vilket var ändamålsenligt. Stämningen upplevde jag som avslappnad och 

professionell. Mitt intryck var att de andra snabbt kom in i tal om väldigt specifika saker och kom in 

i ”sitt vanliga” sätt att vara med varandra som grupp. Utifrån främst den första observationen gjorde jag 

ett urval av vilka spontana livsyttringar jag skulle ta upp i intervjuerna.  

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes efter observationerna och spelades in på diktafon på forskarnas kontor. De 

var semistrukturerade och kvalitativa till sin karaktär och jag hade en intervjumall (Bilaga 1). Sett i 

efterhand fick den betydelse främst inför intervjun, genom att flera av intervjupersonerna uttryckte att 

de blev mer bekväma av att veta ungefär vad intervjun skulle handla om. Under själva intervjun 

fungerade intervjumallen mest som något jag hade i bakhuvudet. Själva talet som forskarna ville ha 

under intervjuerna var oväntat avslappnad och vardagligt. Fokus låg vidare på specifika känslofyllda 

händelser. Detta var jag följsam mot och lät intervjun bli mycket mindre strukturerad än vad 

intervjumallen ger intryck av, även om jag styrde samtalet så att det hade relevans för de valda spontana 

och instängda livsyttringarna. Jag anser därför inte att intevjumallen är representativ för de frågor jag 

faktiskt ställde. Den första intervjun ägde rum den 12 december 2017 och den sista intervjun ägde rum 

den 31 januari, 2018. Det finns enbart fyra aktiva forskare inom Pre-H och dessa intervjuades. Tre av 
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dessa är seniora forskare och en är doktorand. Tre av dem har bakgrund inom vårdyrket. Tre av 

forskarna är kvinnor och en man. Det är intervjuerna som är i fokus för empirin i denna uppsats. En 

utförligare diskussion om avvägningar kopplat till min metod finns i del 2.  

Del 1 innehåller de delar av Løgstrups etiska system som jag ska använda. Jag kommer börja med att 

presentera det som anses vara de existentiellt givna förutsättningarna för mötet, enligt Løgstrup. 

Därefter tillämpar jag Løgstrups tankegångar genom att ge exempel på situationer där spontana och 

instängda livsyttringar kan upplevas och växa fram via samspel. Tanken är att jag ska ha en genomtänkt, 

men följsam bild gentemot fenomenen av vad jag kan leta efter i intervjusituationerna, främst i 

omläsningar av de transkriberade intervjuerna. I del 2 presenteras val och överväganden kopplat till 

metod. I del 3 kommer jag presentera resultatet. Här speglar jag resonemanget från del 1 mot 

forskarnas upplevelser i mötet med brukarna, såsom jag har tolkat dem utifrån intervjumaterialet. Detta 

utmynnar i min tolkning av forskarnas upplevelser utifrån Løgstrups etiska system. Livsyttringarna som 

tas upp är motsatsparen tillit- misstro, talets öppenhet- talets reservation/slutenhet, tjänande-

förbehållsamhet. I del 4 svarar jag på mina frågeställningar.  



14 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns utrymme att se Løgstrup bok Det etiska kravet (2009) (Originalets titel: Den etiske fodring 1956), 

dels som en filosofisk analys med ett teologiskt motiv hämtad från en Luthersk tradition. Dels som att 

Løgstrup hade ett teologiskt ärende som han föredrog att hantera med hjälp av filosofi. Mitt samlade 

intryck är det inte finns någon anledning att välja det ena eller det andra för mitt syfte. Även om andra 

har anledning att göra det. Som på senare tid där det har skett försök att etablera en ny tradition, den 

s.k. skandinaviska skapelseteologin, där Løgstup omnämns som en central inspirationskälla, i kraft av 

sin originalitet (Gregersen 2017, s. 37). Skandinavisk skapelseteologi är en efterhandskonstruktion som 

delvis fungerar, även om Danmark och Sverige (med särskild närhet teologiskt till Lund i kontrast till 

Uppsala) var mer avskilda i sina teologiska och filosofiska kretsar vid skrivandet av Det etiska kravet än 

idag. Värt att notera är att Løgstrup var utanför huvudströmningen inom teologin i Danmark och 

Sverige på denna tid och introducerades i Sverige först 1971, i och med Lars-Olle Armgards 

doktorsavhandling vid Lunds universitet. Løgstrup intresserade sig inte i lika stor utsträckning som 

exempelvis Gustaf  Wingren och Regin Prenter för systematisk teologi och hans fokus var inte på 

samma sätt att värna och vidareutveckla dogmatik (Gregersen 2017, s. 38-39). Wingren beskriver dock i 

förordet till Det etiska kravet (2009) hur Løgstrup har lyft fram det som tidigare fallit bort genom alltför 

stor fokus på de två senare trosartiklarna. Det som Wingren avser är ”Bibelns tal om Kristi verksamhet 

och om Anden i naturens liv” (s. 10-11). Wingren tar även upp att Løgstrup konsekvent terminologiskt 

valde att tala om frälsningen i Nya Testamentet i icke-religiösa termer och undviker att tala om Kristus 

när han talar om Jesus historiska framträdanden. Han föredrar istället Jesus från Nasaret (s. 19). 

Teologiskt står Løgstrup i sina influenser i en luthersk tradition, med särskild inspiration från Gundtvig. 

Han positionerade sig även mot Rudolf  Bultmans politiska filosofi som fokuserar på människor som 

individuella aktörer. Bultmans position var att evangeliet ska användas som resurs för att individen ska 

kunna fatta autentiska självständiga beslut. Løgstrup å sin sida menade att Bultman då inte tar tillräcklig 
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hänsyn till att livsvillkoren redan hanteras när beslut fattas. Løgstrup positionerade sig även mot 

Kierkegaard och menade att Kierkegaard var för fokuserade på individuell frälsning och på individens 

psykologi, även om han uppskattade att Kierkegaard var konkret (Gregersen 2017, s. 38-48). Løgstups 

resonemang om nästankärlekens skapelseteologiska förankring och det etiska kravets tysthet kan även 

tolkas som delvis tyskinspirerad. Detta med tanke på influenser från Gogarten och Bultmann som 

Løgstrup, enligt Kees van Kooten Niekerk ställde sig i polemik med på ett avgörande sätt. Till skillnad 

från Gogarten betonade Løgstrup dock sociala normers föränderlighet där Gogarten var mer 

konservativ. Løgstrup har dock uppfattats som alltför stödjande av en bestående samhällsordning av 

exempelvis Wingren och senare van Kooten Niekerk (van Kooten Niekerk 2007b, s. 30-31, 38). 

Samtidigt har Løgstrup uttryckt att sociala normer kan vara etiskt oförsvarbara (Løgstrup 1961, s. 269). 

Filosofiskt har Løgstrup sina influenser främst hos Martin Heidegger och Hans Lipps och han 

studerade hos dem båda (Gregersen 2017, s. 43). Løgstrup positionerade sig även tydligt mot Kant 

genom att argumentera att det är rimligare att säga att människor upptäcker mening genom sina 

relationer, som får näring av för-kulturella givna villkor, än att mening konstrueras av människor 

(Gregersen 2017, s. 41). De som föredrar det kan alltså argumentera för starka tyska influenser i 

Løgstrups författarskap, snarare än skandinaviska. 

 

Yrkesmässigt var Løgstrup präst på Fyn 1936-1943 och därefter arbetade han som professor i etik och 

religionsfilosofi på Århus universitet 1943-1964.  Hans publikationer hade anknytning till Luthers etik 

och teologi. Under denna tid uppfattades Løgstrup som för sekulär, men detta bemöttes i viss mån 

genom hållningen att han kan var intresserad av och djupt sammankopplad med den luthersk-kristna 

traditionen (Gregersen 2017, s. 38-40). 

 

Løgstrups etiska grundsyn kallar han själv ontologisk och avser att han intresserar sig för 

grundläggande livsvillkor (Christoffersen 1999, s. 37). Som livsvillkor sett är dessa delade. Det finns 

inga unikt kristna livsvillkor och kristna är likställda med alla andra människor när de hanterar detta 

villkor etiskt sett. Ingen kan heller undandra sig från livsvillkoren som människor, utan att det skapar 

existentiella problem. Det är också det som sker konstant, människan undergräver hela tiden 

livsvillkoren, enligt Løgstrup (Løgstrup 2009, s. 140). Interdependensen och subjektiviteten är exempel 

på vad Løgstrup avser med grundläggande livsvillkor. 

 

Ett centralt begrepp i detta sammanhang är vad Løgstrup i sitt senare författarskap konkretiserar 

begreppsligt som interdependensen. Med interdependens här avses att människan alltid är i skapelsen och 
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beroende av delade förutsättningar, specifika omständigheter och sina medmänniskor. Detta betyder exempelvis att vi 

har makt över varandra i interdependenta relationer och alltid är involverade i andras liv, vilket innebär 

ett ansvar för varandra i hur interdependensen hanteras. Tanken är att varje människa då har något av 

andras liv i sina händer när de möts eftersom ingen kan realisera sina givna livsmöjligheter 

(livsudfoldelsen) helt själv, utan vi är beroende av varandra för att göra detta. I stort och smått är vi vad 

Martin Luther kallar varandras dagliga bröd (Armgard 1971, s. 32-33). Ett liknande samband lyfter 

Emmanuel Lévinas som delar grundtanken att vi inte får förstöra en annans människas liv. Detta inser 

vi när vi konfronteras med Ansiktet, hos Lévinas en tankefigur för kroppsspråket (särskilt den andres 

blick) som utgör ett etiskt motstånd mot denna förstörelse (Lévinas 1961/2002, s. 177-179). I mötet 

finns, enligt Lévinas, en potential att upphäva åtskillnaden som exempelvis yttrar sig i att vi upplever 

skarpa gränser i termer av ett eget liv och förhåller oss till en egen död. I mötet är det ett subjekt vi 

uppmärksammar, en medmänniska som jag upplever ansvar för och som bjuder in mig. Med denna 

utgångspunkt argumenterar Lévinas för att vi har ansvar för varandra. Ansvaret uppstår då i nära 

relationer som utgör en förutsättning för tillit. Hos Løgstrup uppstår ansvaret som en konsekvens av 

interdependensen (Arlebrink 2012, s. 111-113). 

 

Det är även typiskt för människans situation som människa, enligt Løgstrup, att hon själv måste ta sig 

an sina givna livsvillkor. Detta livsvillkor uttrycker Armagard i begreppet subjektiviteten. I den mån var 

och en i kraft av subjektiviteten kan förhålla sig till det givna har människan frihet. Å andra sidan kan 

hon inte undandra sig från att ta ställning utan att på ett själviskt sätt skada sitt eget och andras liv på 

existentiell nivå (Armgard 1971, 22-23). Liknande tankegångar finns hos Lévinas etiska subjekt som inte 

är egoistisk och instängd i sig själv, utan är välkomnande och vill leva för andra. En skillnad i jämförelse 

med Lévinas är att Lévinas etiska subjekt på ett livsbejakande sätt njuter av att leva för sig 

själva ”hemma” hos sig och för andra (Kemp 1992, s. 23). Hos både Lévinas och Løgstrup har dock våra 

relationer en nyckelroll att spela i denna existens, eftersom det är här vi möts. Det ömsesidiga utbytet 

med andra människor i olika kontexter är därför centralt. Begreppen interdependens och subjektivitet 

är här mer i linje med exempelvis Jean Paul Sartre som betonar människans frihet och förmåga att vara-

för-sig, vilket för honom innebär att vi inser att vi är annorlunda i det att vi kan förhålla oss till 

exempelvis livet. Genom val och handlingar kan vi också delvis förneka dess ofrånkomliga inflytande 

(Sartre 1983, s. 92-94). Det finns dock, enligt Sartre, delar av livet som vi inte kan undvika såsom att vi 

står i valsituationer. I exempelvis möten väljer vi inte vad vi uppmärksammar förutsättningslöst, 

exempelvis tenderar vi inte att tänka bort den andre. Vi hanterar situationen och bemöter människor 

som står framför oss och som har inflytande på oss. Om detta inte sker utifrån en korrekt 

situationsförståelse så menar Sartre att vi agerar i ond tro, vilket liknar Løgstrup tankar kring att agera 
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utifrån ett missförstånd av livssituationen, en slags självbedrägeri (Arlebrink 2009 s. 15). Hos Løgstrup 

har dock livet i sig mening. Hos Sartre är det upp till var och en att tillskriva livet mening och 

medkonstruera etiken. 

 

I möten så upplever den enskilde spontant att en annans eller flera andras (om hen står inför en grupp) 

liv ligger i dennes händer i kraft av interdependensen. I denna upplevelse möter den enskilde en etisk 

fordring ett etiskt krav att hjälpa den andra eller de andra på ett sätt som är anpassat till den/dem. Detta 

har lett Arlebrink till att konstatera att den andra ska ses och behandlas som subjekt enligt Løgstrup 

(Arlebrink 2009, s. 15). Det är denna uttolkning som jag i fortsättningen avser när jag använder 

begreppet subjekt. I detta ingår en kontextkänslig situationsförståelse kring vad subjektet eller subjekten 

står i. Under optimala omständigheter drabbas deltagarna ömsesidigt av en slags förståelse kring livet i 

stil med att: Vi finns för varandra och vi kan vara öppna med varandra. Då finns förutsättningarna för 

att spontana livsyttringar ska upplevas4. Det etiska kravet är som tydligast när subjektet eller subjekten 

är vid omedelbart behov av hjälp, exempelvis om du ser att en annan person drunknar. Du drabbas av 

ett riktat krav att hjälpa förbehållslöst även om du inte kan simma. Kravet är dock inte gränslöst. Som 

exempel tar Løgstrup de som ger sig in i politiskt arbete som fokuserar på politisk ideologi och utopi. 

Att de upplever ett gränslöst ansvar kan, enligt Løgstrup, leda till övergrepp i form av att staten agerar 

för den andras bästa genom att ta över ansvaret från dem. Kravet yttrar sig inom vad som upplevs som 

någorlunda avgränsande situationer och yttrar sig därför främst i nära relationer och i professionella 

relationer där det finns tydliga resurser tillgängliga för att uttolka kravet spontant i avgörande ögonblick 

(Løgstrup 2009, s. 75-79). Det kan exempelvis ske när du spontant drabbas av att vilja hjälpa den andre 

som tappat ansiktet, blivit nedtystad eller blivit kränkt. Även förebyggande åtgärder baserat på 

erfarenhet av liknande situationer kan kopplas till detta krav, även om uttolkningen alltid är mer specifik 

i den enskilda situationen. Här är det viktigt att inte lägga sig platt för den andres vilja eller ta över den 

andres röst (Christoffersen 1999, s. 43-45). Den andre ska alltid behandlas som subjekt. Vi har varken 

rätten eller möjligheten att tillfälligt ”ta över” den andres subjektivitet och föreskriva hur den andre ska 

göra. Problemet är att vi då inbillar oss att vår egen tolkning av det etiska kravet och vår medmänniskas 

tolkning av det etiska kravet kan och bör sammanfalla. Var och en måste via subjektiviteten hantera 

mötet med andra (Løgstrup 2009, s. 55) Detta kan exempelvis ske genom att forskare låter brukarna ha 

allt talutrymme eller tala för dem. Var och en ska istället ha sitt utrymme, sitt ansvar. Ytterst anses källan 

                                                 

 

4 Livsyttringarna som tas upp i denna uppsats är motsatsparen tillit - misstro, talets öppenhet - talets reservation/slutenhet, 
tjänande-förbehållsamhet. 
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till kravet vara Gud som finns före oss i mötet. Det etiska kravet kännetecknas av både ouppfyllbarhet och 

radikalitet enligt Løgstrup. Ouppfyllbarheten kommer av att uttolkaren inte kan annat än att tänka på ett 

antropomorft sätt, vilket gör tolkningen problematisk. Människor har även i varierande utsträckning 

mentala begränsningar. Vi försöker även realisera det etiska kravet i ett sammanhang med 

begränsningar i termer av exempelvis vissa erfarenheter i nära och professionella relationer, men även 

vissa kulturella och ekonomiska resurser. Samtidigt kan vi enbart tala om kravet som ett krav, enligt 

Løgstrup. Det upplevs också i stunden som den självklaraste sak att kravet går att uppfylla. Samtidigt 

upplever den enskilde att hen misslyckats och att det är ouppfyllbart. Detta yttrar sig att det är nära 

ofrånkomligt att inte känna en besvikelse när jag som fick ett riktat krav inte kunde leva upp till det 

(Løgstrup 2009, s. 195-197). Det etiska kravet är alltså mer radikalt än andra sociala krav som vi till 

vardags möter och tolkar. Kravet att tjäna den andre förbehållslöst finns i sin radikalitet kvar oförändrat 

och vi fortsätter att försöka finnas till för varandra. Det ses som en grundförutsättning för att vår 

samvaro som människor ska fungera. Løgstrup tänker sig vidare att det etiska kravet är tyst. Det betyder 

dels att det är ”i bakgrunden” i situationer där människor möts. Det är först när något går existentiellt 

snett i samspelet mellan människor som kravet blir som synligast, exempelvis vid en kränkning. Det 

betyder dels att det inte kan systematiseras till etiska regler eller principer, utan att det är upp till var och 

en att svara på. Kravet i sig utgår dock inte från en norm eller konvention. Av denna anledningen går 

det inte heller att hänvisa tillbaka till det etiska kravet för att rättfärdiga sin reaktion inför andra. 

Uttolkningen sker dock ofta med vägledning av de sociala normer/konventioner som upplevs som 

lämpliga i situationen (Løgstrup 2009, s. 77ff, 86ff). 

 

Det är centralt att ha i åtanke att den som reagerar spontant på det etiska kravet inte funderar på om hen 

ska svara på det etiska kravet. Innehållet och fokus i reaktionen kommer dock att ske på mer eller 

mindre lämpligt sätt beroende på personen totalattityd till livet, dennes livsförståelse. Skapelsetankens 

livsförståelse är hur Armgard sammanfattande betecknar den enskildes total-attityd till tillvaron i sin 

helhet i linje med Løgstrups författarskap. Den som har denna skapelsetankens livsförståelse förstår sitt 

eget liv som insatt i ett interdependent samband med andra människors liv och svarar spontant och 

med rätt riktning på det etiska kravet. Hen litar också på att andra ger hen det hen behöver som subjekt. 

Det är resultatet av en kombination av tanke, vilja och känsla. Dessa är dock ofta ofullständigt 

integrerade, vilket skapar olika typer av missförstånd (Armgard 1971, s. 64ff). I bästa fall kan människor 

hjälpas åt att internalisera denna attityd till livet hos varandra. Andra livsförståelser är möjliga att välja i 

begränsad utsträckning, i den mån människan kan anses fritt ansluta sig till en viss livsförståelse inom 

de ramar som rätts av interedpendensen (Jämför tidigare resonemang som anknyter till Sartre 1.2.2). 

Det sker genom att vi via vårt inflytande över varandra lär oss att hantera situationer på ett sätt som 
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förbättrar eller försämrar för den andre som subjekt (Armgard 1971, s. 139). Det finns exempelvis ur 

detta perspektiv ingen situation där forskarna inom Pre-H inte utövar inflytande över varandra och 

brukarna, men möten kan hanteras av forskarna så att brukarna får exempelvis mer talutrymme. 

Forskarna stiger alltså in i varje möte med sin livsförståelse, sin totalattityd till livet. Denna kommer 

sedan nödga den enskilda forskaren som upplever det etiska kravet i den enskilda situationen att agera 

på ett visst sätt spontant. Nödgad ses av Løgstrup i kontrast med tvingad. Människor är nödgade i 

situationer där det etiska kravet möter dem att agera för att hjälpa andra som subjekt i kraft av 

interdependensen till det givna. Att avstå från att handla innebär att skada mänskligt liv, ett slags 

självbedrägeri. En person som tvingas saknar däremot handlingsfrihet. Den människan har hindrats 

från att utöva sin subjektivitet, sådan som den är given. Det personliga ansvaret är fråntagen hen 

(Armgard 1971, 52-53). De spontana livsyttringarna har en klangbotten av osjälviskhet i och med att 

det kräver ett fokus på den andre som subjekt. I detta ingår att ha en kontextuell situationsförståelse. 

Människan är helt ansvarig att tillsammans med andra öva fram en lämplig attityd och konkret 

vägledning. Detta innebär som Christoffersen uttrycker det, att Løgstrup inte lägger fram 

en ”materialetik” (Cristoffersen 1999 s. 48). 

 

Utifrån Skapelsetankens livsförståelse är det mer begripligt att förstå vad som här avses med spontana 

livsyttringar, även om det inte innebär att de med denna specifika livsförståelse har den enda etiskt 

rimliga livsförståelsen. Den är varken mer eller mindre än en del av en beredskap inför att svara på det 

etiska kravet och realisera spontana livsyttringar. Det finns två allmänna kategorier av livsyttringar: 

spontana livsyttringar och deras motsatser på många sätt instängda livsyttringar. Livsyttringarna är fenomen 

som är situationsbundna och kan ses som realiseringen av livshållningen. Spontana livsyttringar är hos 

Løgstrup givande, tjänande, förlåtande, barmhärtighet, kärlek, förtroende m.fl. (Armgard, 1971 s. 44-

47).  Dessa har alla en klangbotten av osjälviskhet. Dessa upplevs i vardagen där vi har att förhålla oss 

till varandra, var och en med sin livsförståelse. Detta är en del av interdependensen. Det är således 

mycket svårt att enbart uppleva spontana livsyttringar och undgå de instängda livsyttringarna. Enligt 

Løgstrup är det paradoxalt att människor hela tiden tycks förstöra för sig själv och andra på ett 

existentiellt plan, men ändå fortsätter att finnas till.5 Livet i sig ses här som det elementära undret (ibid.). 

Därför är det centralt att ha en väl inarbetad livsförståelse när vi plötsligt inser att vi har en annan 

                                                 

 

5 I det etiska kravet framstår människan i sin natur som så pass självisk att det etiska kravet aldrig kommer realiseras fullt ut, 

men på denna punkt ändrade han sig 1986 i Converting Kirkegaard. Nu ses spontana livsyttringar som inkarnationen av Gud, 

vilka kan råda på ett sätt som trotsar den själviska delen av den mänskliga naturen (Gregersen 2017, s. 53). 
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människas liv i vår hand. Jesus ses av Løgstrup, enligt Wingren, som den enda som framgångsrikt 

hanterat den existentiella situation som vi ingår i som människor. Själv skrev Løgstrup att varje sätt som 

den historiska Jesus hanterade situationer är en förkunnelse av det krav som är tyst. Det är att kravet är 

Guds krav som gör det radikalt. Att det etiska kravet dessutom uttalas på Guds och egna vägnar i ett 

direkt riktat krav till den enskilde är avgörande. Filosofiskt och teologiskt kan därför bergspredikans 

innehåll redogöras för, vilket Løgstrup anser att han delvis gör i boken Det etiska kravet. Men som 

predikan kan den inte ske. Det etiska kravet kan inte förkunnas. Men just detta gör Jesus, enligt 

Løgstrup (Løgstrup 2009, s. 138, 238-239) 

 

Armgard menar att de spontana livsyttringarna och instängda livsyttringarna har en allmän karaktäristik 

som är centralt att vara medveten om och som möjliggör formuleringen av nya begrepp för fenomen 

av samma slag. Han menar att de spontana livsyttringarna är definitiva, suveräna, fullbordade livsmöjligheter och 

universellt uppenbarade. Spontana livsyttringar är definitiva i det att de inte kan användas till ett specifikt 

ändamål, vilket bland annat innebär att den enskilde enbart kan låta sig gripas av den spontana 

livsyttringen som kommer råda på sitt eget sätt. Forskaren kan enbart ha en öppenhet inför andra och 

nödgas att förhålla sig till denna del av livet. För forskarnas del gäller det att inse att de står i en delad 

tillvaro, där uppmärksamheten bör riktas utåt mot den enskilde brukaren eller gruppen. Detta i kontrast 

till att sluta sig in i sig själv och tänka självupptaget. Spontana livsyttringar är suveräna vilket innebär att 

de inte kan förstöras, enbart missbrukas. Det innebär att det är omöjligt att hindra att de griper 

deltagarna i mötet och påverkar situationen på ett kreativt och aktivt sätt om de realiseras. Exempelvis: 

Tidigare har en forskare förväntat sig att alltid få något tillbaka av brukaren. Nu grips istället forskaren 

av att hen vill hjälpa brukaren som subjekt. Därigenom förändras situationen för brukaren. Brukaren 

som nu inte längre står i en självupplevd tacksamhetsskuld grips å sin sida av att hjälpa forskaren som 

subjekt. Det aktiva försöket att förbättra för den andra parten i den enskilda situationen förändrade 

själva situationen. De spontana livsyttringarna är fullbordade livsmöjligheter, vilket innebär att de inte 

kan ses som enbart tänkta konstruktioner, utan finns realiserade i den mänskliga samvaron. Att de är 

universellt uppenbarade innebär att den allmän-mänskliga livssituationen avspeglas i dem (Armgard 

1971, s. 44-46).   

 

Den andra kategorin, s.k. instängda livsyttringar, anses vara helt konstruerade av människan själv. Armgard 

själv kallar dem perverteringar och avser då att de har en allmän karaktäristik som innebär en 

frånvändhet från människans livsvillkor. Løgstrup själv nämner medlidande, misstro, hat, svartsjuka, 

avund m.fl. Dessa ses också som avgränsade till den enskilda situationen och den andre parten (eller 
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andra parterna) precis som de spontana livsyttringarna. De ses dock som sprungna ur självupptagenhet, 

distansering till och missuppfattningar om den enskilda situationen. De instängda livsyttringarna yttrar 

sig i situationer där andra inte ses som ett subjekt. Detta är att missförstå den interdependenta 

livssituationen och att motarbeta livet självt. De spontana livsyttringarna kan även missbrukas och då 

blir de istället instängda livsyttringar. Detta sker om exempelvis hjälpandet ses som prestation eller 

används i instrumentellt syfte (Armgard 1971 s. 48-49). Om exempelvis en forskare försöker uppnå 

spridning av sin forskning genom att se brukarna enbart som instrument så grips hen inte av en 

spontan livsyttring, utan en instängd livsyttring. Inbjudan till en sådan medverkan är ett tagande i 

förtäckt form. Den spontana livsyttringen blev förvanskad av forskaren. Detta hänger typiskt samman 

med missförstånd kring vilken slags medverkan som den andre gör sig betjänt av i denna situation. 

 

Løgstrups resonemang kan inte lätt passas in i förhållande till de klassiska etiska skolorna, vilka jag 

tolkar som etiska teorier. En anledning till problem är att konsekvensetiska och deontologiska teorier 

har handlingen i centrum. Løgstrup skiljer sig också från kontraktsetiska teorier, där någon form av 

avtal är grunden för etiken. Løgstrups utgångspunkt har kanske närmast anknytning till dygdetiska 

teorier som är intresserade av personers karaktärsegenskaper, men detta kan också problematiseras 

eftersom spontana livsyttringar inte kan ses som ett utslag av dygder. Dygder såg Løgstrups som 

handlingsdispositioner hos den enskilde som har mejslats fram genom disciplin enligt Armgard (1971, 

s. 42). I Ethick & Ontologie (1960) och Norm & spontaneitet (1972) utvecklar Løgstrup dock ett sådant 

resonemang, där uttolkningen av moralen och karaktärsegenskaper sker genom vardagliga sysslor och 

olika livsprojekt på ett sätt som inte kan separeras från livet som sådant enligt van Kooten Niekerk (van 

Kooten Niekerk 2007a, s. xxii). Ur Løgstrups perspektiv kan det relationella perspektivet ses en del av 

grunden för samtliga etiska teoribyggen, eftersom de alla uppstått ur ett sammanhang där människor 

försöker förstå hur vi bör vara gentemot varandra i ljuset av vår delade livssituation. Løgstrups etiska 

system kan även ses som ett försök att omorientera det etiska landskapet, blicken sänks så att säga till 

det levda mänskliga livet. Även om Løgstup kan kombineras med etisk teori så är det inte ett tal om en 

enkel komplettering. I den mån etiska teorier försöker distansera sig från livets grundvillkor riskerar de 

att bli illusioner, enligt Løgstrup. Løgstrup menar också att det etiska kravet inte är tillräckligt ensamt 

om det ska användas som vägvisare. Det finns dock etik som inte passar att kombineras med Løgstrup 

alls. Framförallt den etik som är individualistisk eller tar sin utgångspunkt i abstrakt teori. Situationer 

där individens fria/uttryckta vilja är i samklang med instängda livsyttringar är särskilt problematiska. 

Även om denna problematik är mer aktuell i relationen läkare-patient än forskare-brukare, så kan den 

ändå bli aktuell inom Pre-H om ena parten driver en egen agenda utan att förankra detta i samtal med 

den andra parten. 
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Det finns ingen möjlighet att ha direkt tillgång till en annans upplevelse, var och en står i sin 

subjektivitet och måste hantera möten med de kontextuella resurser som finns tillgängliga. Nedan följer 

därmed enbart grova förutsägelser kring hur spontana och instängda livsyttringar kan upplevas av 

forskarna utifrån tillämpning av Løgstrups etiska system. 

 

Det etiska kravet att tillmötesgå andra som subjekt finns hela tiden i bakgrunden i vardagen när vi rör 

oss inom olika organisationer och möter varandra. Det är inte förrän något brister i denna samvaron, 

ofta beroende på missförstånd kring situationen, som kravet kallar på den enskilde. Ett enkelt exempel 

från en forskningsmiljö kan vara att två forskare möter två brukare och den ena forskaren pratar med 

brukarna på ett sätt som den andre forskaren uppfattar som alldeles för jargong-tungt. Upplevelsen hos 

denna andra forskaren är att detta gör att brukarna blir mer tysta och reserverade samt att det gradvis 

skapas en stämning av misstro. Forskare nummer ett upplever dock att hen uppfattar brukarna som 

subjekt. Hen uppfattar det som att ett sådant språk bjuder in brukarna att börja tänka som forskare, att 

bli en jämlik part i processen. Här har vi två forskares upplevelse av bemötandet av samma subjekt och 

det enda sättet att få en delad förståelse är att tala öppet. Förutsättningarna för ett sådant samtal är tillit, 

enligt Løgstrup, enbart då skapas de bästa förutsättningarna för parterna att tjäna varandra. En delad 

bild och en delad förståelse kan då skapas. Utan kommunikation kan vi enbart föreställa oss vad som 

den andre gör sig bäst betjänt av. Det är dessa kursiverade spontana livsyttringar och hur de kan stödjas 

och undergrävas inom Pre-H som bakgrundkontext som är i fokus här. 

 

Etiken som kommer direkt ur livsvillkoren kan dock inte kontrolleras av människor eller hänvisas 

tillbaka till. Det etiska kravet är tyst, till skillnad från sociala normer som är relativt mer exakt 

föreskrivande (Løgstrup, 2009, s. 85). De kan därmed inte själva utgöra de värderingar som en 

organisation arbetar utifrån, även om de kan prägla forskarens bemötande av andra. Forskarna svarar 

dock på det etiska kravet genom kommunikationen med brukarna i en kontext som präglas av vissa 

normer. I detta fall är kontexten forskningsprojektet Pre-H. Kari Martinsen beskriver hur detta kan se 

ut i en vårdkontext i Øyet og kallet (2000). Här argumenterar hon att eftersom alla relationer formas av 

maktdynamik så skapar det ett ansvar hos den som kan utöva makten att göra det på ett ansvarsfullt sätt 

anpassat till den enskilda patienten/klienten i dennes situation. Hon menar att norm-moralen i den 

enskilda organisationen inte ska ses som separerade från de spontana livsyttringarna. Det bör snarare 

finnas en ständigt pågående professionell reflektion och prövning inom vårdyrket, enskilt och 

tillsammans med andra, kring hur de och normerna kan gå hand i hand. Detta gör att de professionella 
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gradvis utvecklar en omdömesförmåga som kan anpassas till den unika situationen där realiseringen av 

spontana livsyttringar ska ske. Detta kan inte genomföras utan en förståelse för patienten/klientens 

upplevelse och därför är det centralt att sjuksköterskan tillåter patienten att vara delaktig (Martinsen, s. 

106-114).   

 

Det etiska kravet kan dock användas för att pröva framförallt en aspekt av organisatoriska lösningar: 

Huruvida organisationen erbjuder förutsättningarna för att det etiska kravet ska kunna realiseras. Detta 

kan i princip gälla UserAge:s organisation. Organisatoriska förutsättningarna kan involvera sådant som 

tidsramar, fortbildning och arbetskultur. Allt som krävs för att den professionelle ska kunna realisera 

det etiska kravet i mötet med brukare. Värderingar, inklusive kulturella/religiösa värderingar, i den mån 

de präglar vad som anses vara professionellt ingår de i dessa förutsättningar. En sådan syn på 

organisatorisk och ledarskapbaserad auktoritet som kan kombineras med Løgstrup har en resurs i Erich 

Fromm, som i Är människan god eller ond? (1982) presenterat två typer av auktoriteter, den rationella och 

den irrationella auktoriteten. Utgångspunkten är kontextkänslighet och interdependens. Här 

argumenterar han för att enbart den rationella auktoriteten passar i ett människocentrerat sammanhang, 

eftersom det är människan själv som både skapar normerna och är de som ska följa dem. Det behövs 

därför en syn på auktoritet som lägger fokus på att auktoriteten ska användas för att stärka den som är i 

underordnad ställning. Denna auktoritetssyn kan användas föra att motivera varför beslut ska förankras 

hos de som närmast berörs. Detta sätt att se på auktoritet får sin legitimitet från den professionella 

kompetensen. Till skillnad från en irrationell auktoritet som får sin legitimitet från en auktoritet högre 

än individen som vördas och som bygger på idén om att människan är svag och ska förbli i 

beroendeställning. Ansvaret överlåts här till något/någon annan istället för att ansvaret förankras hos 

de/dem som främst berörs (Fromm 1982, s. 18-20). I Pre-H som bakgrundkontext bör forskarna som 

rationella auktoriteter förankra beslut hos brukarna och låta dem delta. Om de inte gör det låter de 

brukarna vara i en beroendeställning, vilket är irrationellt med tanke på att de deltar i ett samarbete. 

 

I relation till ett professionellt förhållningssätt, inspirerat av Løgstrup, anser jag att det är relevant att 

tala om ett empatiskt förhållningssätt som önskvärt. Løgstrup själv skrev också om kärleken till nästan 

som en given beredskap som vi har för att ta hand om varandra som medmänniskor. I kontrast till den 

naturliga kärleken som ses som något biologiskt (Løgstrup 2009, s. 172). Denna kärleken till nästan tolkar 

jag som rimlig att förstå som den del av den allmänmänskliga utrustningen som möjliggör ett empatiskt 

förhållningssätt såsom det förstås av Arlebrink nedan. Empati var inte ett begrepp som Løgstrup själv 

använde, men detta begrepp har senare tillämpats med nära anknytning till spontana livsyttringar. I 

hänvisning till Hans Martin Svarres användning av begreppet empatiskt förhållningssätt i Empati - det 
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empatiska förhållningssättet i praktiken (2001) tillämpar Arlebrink detta begrepp i linje med Løgstrup som 

om detta förhållningssätt delvis är sprunget ur den allmänmänskliga utrustningen. Hos Arlebrink finns 

ett resonemang kring att ett empatiskt förhållningssätt till patienter kan kopplas till realisering av 

spontana livsyttringar. Läkaren kan så att säga vara ”i känslan” och använda dessa som en integrerad del 

av bemötandet, ett bemötande som ser brukarna som subjekt i Løgstrups mening. Detta sätter 

Arlebrink i kontrast till ett bemötande som under lång tid var tongivande i USA, där bemötandet skulle 

vara distanserat och känslomässigt återhållsamt i kontrast tillmötesgående och patient/klientcentrerat 

(Arlebrink 2009, s. 54). Om detta överförs till forskarna i Pre-H så bör forskarna ha ett empatiskt 

förhållningssätt, vilket yttrar sig i att hen är i känslan som en integrerad del av bemötandet. I sin bok 

Det räcker inte att vara snäll (1995) delar Ulla Holm med sig om många konkreta exempel på, vad jag 

upplever som sådana möten. Här understryker hon också att det är centralt att den inre processen 

informerar kommunikation och handling (Holm 1995, s. 77f). Den känslomässiga komponenten bör 

dock inte misstolkas som att det är tal om att tycka synd om eller delta i en känslostorm. I detta 

sammanhang handlar det snarare om ett erkännande av den delade interdependensen i tillvaron, som vi 

i vardagstal kan uppleva genom att ”bli sedda”. Utifrån sitt erkännande av interdependensen bidrar 

forskaren i så fall till något livsbekräftande, något som inte är möjligt i ett helt distanserat bemötande, 

eftersom forskaren då har ett annat fokus. I värsta fall kan ett alltför distanserat bemötande skapa en 

integritetskränkning och/eller förstöra samarbetet permanent. Därför understryker Holm också vikten 

av att inse att en mer utsatt part har svårare att värja sig mot exempelvis läkarens bemötande än låt säga 

en andra läkarkollega hade haft (ibid.). Om detta överförs i ett tal om livsyttringar inom Pre-H så har 

brukaren svårare att värja sig mot forskarnas bemötande än andra forskarkollegor. Om deltagarna 

behandlas exakt lika trots att de behåller en lägre ställning i makthierarkin, så kan det anses vara ett 

missförstånd av situationen, som kan skapa en grogrund för instängda livsyttringar.  

 

Förståelse för distriktssköterskans kunskap och specifika expertis 

Svein Aage Christoffersen tillämpar i boken Professionsetik (2007) Løgstrup och resonerar kring hur talet 

kan stängas ner och en instängd livsyttring kan göra sig gällande i professionella möten eftersom det 

finns olika slags kunskap och att parterna i möten inte nödvändigtvis förstår varandras syn på kunskap 

(s. 83-89). Om jag tillämpar detta i Pre-H som bakgrundskontext där det åligger forskaren att ta tillvara 

på distriktssköterskans professionella kunskap så är det centralt att forskaren förstår vari 

distriktssköterskans expertis ligger och hur den förhåller sig till den egna. Mötet är ur Løgstrups 

perspektiv, som tidigare nämnt, starkt knutet till makt. Utbyte underlättas därför av ömsesidig förståelse 

för synen på kunskap och kompetens inom det gemensamma forskningsprojektet. Forskaren har alltså 

att förstå distriktssköterskans kompetens. Cristoffersen menar att denna kan anses bygga på medicinsk 

kunskap, men även vad han kallar omdömesförmåga. Omdömesförmågan formas i en vårdkontext där de 
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hela tiden i vardagen måste förhålla sig till riskbedömningar, etiskt, medicinskt och tekniskt. De har att 

hantera att de måste utveckla en förmåga att utöva sitt professionella omdöme, ett omdöme som de står 

till svars för. Christoffersen talar precis som Ulla Holm om empatisk förmåga, men hans fokus är på 

hur denna uppstår snarare än yttrar sig. Precis som i alla mellanmänskliga situationer så kan sköterskan 

inte alltid tänka sig för just då, utan omdömesförmågan guidar beslutet. En del i detta är, enligt 

Christoffersen, ett svar på det etiska kravet. Så även om beslut ibland måste ske omedelbart i möte med 

patienter så är det en del av professionen att reflektera kring sina erfarenheter av genomförda möten 

kontinuerligt. (Här sammanfaller resonemanget med Kari Martinsen, se 1.5.1.) Detta gör att hen med 

tiden utvecklar en kompetens baserat på omdöme, som ses som en förmåga att förstå helheten i den situation 

hen befinner sig i med patienten. Viktigt att notera är att helheten inkluderar en kunskap om sin och 

patientens roll i den vidare organisatoriska kontexten (Christoffersen 2007, s. 93-108). En viktig 

kunskapstyp för forskaren i Pre-H är därför väldigt specifik och något som forskaren inte 

nödvändigtvis har en känsla för från sin egen vardag. Å andra sidan så har flera av forskarna själva 

erfarenhet från vårdyrket, vilket kan underlätta den ömsesidiga förståelsen. 

 

Att distriktssköterskorna hela tiden måste göra egna bedömningar baserat på omdöme som delvis 

bygger på subjektiv kunskap kan vara extra svårt för en forskare att förstå och hantera. Om vi till 

exempel tar ett mycket hårdraget exempel så kan vi tänka oss att en distriktssköterska säger att: ”oro 

bland de äldre under hembesöken är en aspekt som projektet bör arbeta mer aktivt med att förebygga”. 

Detta kan lätt misstolkas. Den ena parten, exempelvis forskaren, kan anta att distriktssköterskan gör 

anspråk på att ett visst förhållande gäller under hembesöken på ett statiskt sätt från fall till fall, medan 

distriktssköterskan som måste bedöma fall till fall, där en äldre persons oro är tillräcklig för att 

omvärdera hur de bemöter de äldre inom projektet. Poängen är inte alls att forskaren är objektiv och 

distriktssköterskan subjektiv, utan att det är viktigt för forskaren att förstå distriktssköterskans position, 

med tanke på det yrke hen utövar och att detta sker i en specifik organisatorisk kontext med begränsade 

resurser. Att kunna förstå varandras utgångspunkter handlar även om att välja rätt följdfrågor, att visa 

intresse, att få den andre att känna sig uppskattad och trygg. Det är även centralt, ur Løgstrups 

perspektiv att brukarnas kunskap accepteras på sina egna meriter. Inte att distriktssköterskans kunskap 

ska ersättas eller omtolkas. Vid brukarmedverkan ska istället, vad jag kan se, kunskaperna kombineras 

och/eller så ska ny kunskap bildas tillsammans.  

Representation 

Liknande saker kan ske om forskaren upplever att den sköterska de har framför sig har en viss 

roll/befogenhet, en upplevelse som distriktssköterskan inte delar. Forskarna kan anta att 

distriktssköterskan yttrar sig som representant för kommunen eller en hel yrkeskategori. 

Distriktssköterskan kan å sin sida uppleva att hen enbart kan representera sitt arbetslag eller sig själv. 
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Att göra detta explicit och att sedan behandla varandra utifrån detta kan underlätta situationsförståelsen 

och i förlängningen underlätta för talets öppenhet att råda.  

 

Deltagarna är inte heller nödvändigtvis ömsesidigt insatta i vad det innebär att kommunicera 

professionellt som distriktssköterska eller forskare i respektive organisation. Detta kan innebära 

upplevelsen av vad som är acceptabel språklig jargong kan skilja sig avsevärt mellan parterna. Dessutom 

är mötet i sig ovanligt, forskare och distriktssköterskor tenderar att arbeta inom olika organisatoriska 

arrangemang. För att exempelvis parterna ska uppleva att talet är öppet så underlättar det om de kan gå 

varandra till mötes genom sitt sätt att tala. Eftersom det är två professionella som möts är det möjligen 

exempelvis olämpligt att ha ett för vardagligt/privat språk. Ett undantag för detta kan möjligen vara om 

personerna känner varandra sedan tidigare och kan tala ut öppet eftersom den ömsesidiga tilliten till 

varandras professionaliteten håller för denna typ av språkbruk. Om parterna inte känner varandra väl så 

kan det finnas upplevelser av att någon av parterna känner sig talad till och inte med, som ett subjekt 

som bidrar på sitt sätt i samtalet. Detta är nära kopplat till integritet. 

 

Integritetszonen (urørlighetssone) är ett begrepp som Løgstrup använder relativt sent i sitt författarskap 

och utan definition. Christoffersen tar dock vara på begreppet och använder det för att beskriva 

professionsetiska gränsdragningar som är i linje med Løgstrups sätt att resonera. Integritetszonen är 

den självupplevda zon där den andre bjuder motstånd och den zon som ingen annan får göra sig till 

herre över. Detta är en slags auktoritet som varken vill utmanas eller dela makten (Jämför irrationell 

auktoritet 1.6.1). Varje person har en sådan zon som Christoffersen beskriver som varje människas 

personliga sfär. Eftersom det är en del av situationsförståelsen att uppmärksamma den andres 

integritetszon så är den så användbar att nästintill alla kan hantera en samvaro där de inte gör 

övertramp in i denna zon. Det är exempelvis i en skolkontext vanligt förekommande att till och med 

små barn kan uppleva att de har ”gått för långt” i olika situationer. De kanske har ställt en för personlig 

fråga till läraren i ett undervisningssammanhang.6 Dessa gränsdragningar är ordinära och vi övar på att 

känna igen gränser för andras integritet genom direkta möten med andra. Eftersom det är så 

användbart för samarbete och situationsförståelsen att kunna förstå andras gränser för integritet så övas 

den fram i exempelvis skolkontexter. Med tiden blir tolkningen mer korrekt. Den, vars integritetszon 

                                                 

 

6 Jag fokuserar här på talet, eftersom det är i det sammanhanget som har mest specifika utlåtanden kopplat till Løgstrup. 

Men i och med att integritetzonen är upplevd så är den hela kroppsspråket inblandad. Upplevelsen är även alltid 

kontextbunden, känsloladdad, rumslig och fysisk.  
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ska förstås bör stå i centrum som subjekt. Hen självupplevda gränser är det som andra har att hantera. 

Det är erfarenhetsmässigt och kulturellt förmedlat hur enskilda människor drar sin gräns. Samma 

persons integritetszon kan även omformas mellan olika kontexter (Christoffersen 2007, s. 109-132). 

Exempelvis kan samma forskare ha en privat integritetszon som hårdraget och ett rent textbaserat (här) 

kan uttryckas i termer av ”Att vara mig själv i min profession innebär för mig meningsbärande 

utlåtande x” och ”Att vara professionell som forskare innebär för mig meningsbärande utlåtande y”. 

Detta upplevs dock inte som ren text. Forskaren kanske inte ens har tänkt på det, utan detta är 

meningsbärande delar av forskarens mentalt sett levda erfarenhet. Sammantaget har vissa människor en 

mer avancerad förmåga att läsa av andras integritetszon än andra. (Detta kan vad jag kan se likställas 

med att ha empatisk förmåga, se 1.6.2.)  

 

Ur Løgstrups perspektiv så finns alltså givna, biologiska och förvärvade förutsättningar för en forskare 

förståelse av brukarens integritetszon. Dessa utgör tillsammans delar av hens beredskap för att realisera 

det etiska kravet i möten. Ur detta perspektiv är det rimligt att de som har ändamålsenliga biologiska 

grundförutsättningar, eventuellt ett kall, samt intresse och erfarenhet av andra människor är de mest 

lämpliga för människocentreradeyrken. Det är även rimligt att professionella i mänskocentrerade yrken i 

större utsträckning har förvärvat ett mer specifikt empatiskt förhållningssätt när de läser av 

patienten/klientens integritetszon (Christoffersen 2007, s. 109-132). (För mer om denna syn på 

empatiskt förhållningssätt se 1.6.2) För denna uppsatsens syfte kan distriktsköterskorna rimligen antas 

ha en mer förfinad beredskap att avläsa integritetszonen än forskarna. Forskarna kan dock antas ha viss 

beredskap med tanke på att de arbetar mycket med brukarmedverkan och flera av dem har både 

yrkesutbildning och har arbetat inom sjukvården. I professionella sammanhang där den andre är i en 

mer utsatt position, såsom skolan eller äldrevården, så kan vi dock förvänta oss att ansvarsutkrävandet 

är mer reglerat. Inom Pre-H är denna beroendeställning annorlunda och inte lika omfattande, men 

finns likväl. I båda fallen behöver de professionella hantera och i detta läsa av andras integritetszon. I 

båda fallen är det genom sin profession som de har ett visst tillträde till brukarnas professionella 

integritetszon. Detta gäller även omvänt inom brukarmedverkan, då deltagarna ska forska tillsammans. 

Distriktssköterskorna har även genom sin profession tillgång till den äldres integritetszon under 

hembesöken inom Pre-H. I mötet med specifika patienter kommer givetvis omfattningen av 

beroendeställningen variera. 

 

När en person ges professionellt förmedlat tillträde till den andres integritetszon så innebär det inte att 

hen får röra sig hur som helst inom denna. Om det inte sköts rätt så är det ett övergrepp, en realisering 

av en instängd livsyttring, enligt Christoffersen. Av denna anledning bör inte sköterskor tala hur som 

helst med den äldre då det kan resultera i integritetskränkningar. Ett sätt att arbeta med att tydliggöra 
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okända gränser för integriteten är genom samtal där förhoppningsvis en någorlunda delad förståelse 

kan nås (Christoffersen 2007, s. 109-132). Optimalt genom att talet är öppet och i detta ingår en 

förståelse för den andres integritetzons gränser. Tillämpat i Pre-H som bakgrundskontext så är det 

exempelvis inte forskarens uppgift att kartlägga varje detalj kring brukarens sätt att vara 

distriktsköterska, även om det kan ha betydelse för forskningen. Brukaren har även rätt att skydda sin 

integritetszon. Forskaren ska också verka för att integriteten stärks om brukaren inte kan sätta egna 

gränser. Exempelvis om brukaren råkar säga något lite för privat om en händelse i mötet med den äldre 

och därigenom integritetskränka den äldre. Mer realistiska situationer med tanke på att parterna inte är i 

maktdynamiken (sjuksköterska-patient) är att de genom dialog försöker känna av vilka frågor som 

uppfattas som rimliga i situationen. Ur Løgstrups perspektiv är det givetvis lämpligt att hela tiden 

bemöta den andre som subjekt. Talets öppenhet kan i detta sammanhang stärkas genom att var och en 

upplever sig bekväma nog att få tala ut på sitt sätt (om än professionella sätt). Språkligt kan detta stärkas 

genom att verbalt erkänna varandras kompetens, men även genom att ställa rimliga följdfrågor i ljuset 

av förståelsen av den andres integritetszon.  

Motiv och skäl 

Ett annat sätt att ta hänsyn till andras integritetszon är att skilja mellan motiv och skäl i samtalet, enligt 

Løgstrup. Han tänker sig att i och med att varje form av samvaro kan konceptualiseras i termer av att 

de har en grund i personers motiv så kan det vara frestande att gå direkt på motiven och ”rensa luften” 

i samtalet. Det är dock en illusion att tänka att detta automatiskt är att tala öppet. Problemet är att tillit 

måste etableras först annars riskerar exempelvis frågeställaren att kränka den andre. Återhållsamhet 

kring motiven när den andra parten är väldigt intresserad av dessa är ett typiskt tecken på att tilliten inte 

är säkerställd i samtalet. Motiven hör nämligen, enligt Løgstrup, alltid till integritetszonen och att fråga 

om dem kan i det läget stänga ner samtalet. Personen kan i extremfall bli tillintetgjord, vilket yttrar sig i 

misstro som kräver mycket ansträngning från båda parter att hämta sig ifrån. Detta är dock beroende på 

deras beredskap att hantera sådana situationer. Språkligt kommer den kränkta bli defensiv, undvikande 

eller helt tyst (Christoffersen 2007, s. 109-116). Kommunikationen är dock inte bara verbal utan här 

ingår hela kroppsspråket, särskilt blicken. Om personerna tillhör olika yrkessammanhang som inom 

Pre-H är det mindre sannolikt att exempelvis forskaren som ställer en fråga om motiv förstår sitt 

övertramp. Detta är särskilt viktigt i denna professionella dialog, eftersom distriktssköterskans 

profession innehåller maktutövande utöver det vanliga. Att som forskare fråga om distriktssköterskans 

motiv, kan innebära att forskaren utan att inse detta uppfattas som att hen ifrågasätter 

distriktssköterskans kompetens. Jag tänker mig att forskaren som en del av sin profession på ett annat 

sätt van att redogöra för och ifrågasätta andra forskares motiv. Å andra sidan upplevs det exempelvis av 

en av mina informanter som att det finns mycket hierarkier i forskarvärlden, vilket undertrycker talets 

öppenhet. Genom att istället fråga om skälen, i grunden argumenten för samtalspartners åsikt så 
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undviker parterna att stänga ner samtalet. Argument kan nämligen utvärderas oberoende av motiven, 

även om de hör samman, enligt Løgstrup. Det går att ha en dialog som är helt fokuserad på argumenten 

(ibid.). 

När information från integritetszonen ska delas 

Distriktssköterskorna är i annan position än forskarna. De har ett långtgående ansvar att realisera det 

etiska kravet i mötet med den äldre. I detta ingår att skydda den äldres integritet via sitt professionella 

omdöme. Samtidigt så är det i vissa forskningsprojekt, som Pre-H, centralt att ta del av just kunskap 

som finns inom integritetszonen, exempelvis erfarenheter som är förvärvade i den äldres hem. Kanske 

till och med åsikter som är delade i förtroende med distriktssköterskan. Att som forskare fråga om 

dessa saker är problematiska ur detta perspektiv, likväl att som vårdanställd delge denna information till 

någon annan. Detta kan innebära ett övergrepp. Särskilt utsatta är de äldre som är impulsiva/gränslösa. 

Dessa är givetvis undantagsfall. Ett mer vardagsnära exempel är när den äldre spontant berättar för 

distriktssköterskan om vad de tycker om enkäten, något i stil med att: ”Jag upplevde fråga X i enkäten 

som för privat, men det behöver du ju inte berätta för forskarna.” Distriktssköterskan kommer göra vad 

hen kan för att i första hand ta tillvara på den äldres synpunkter. Forskarna kan å sin sida vara i stort 

behov av denna kunskap. En avvägning kvarstår dock: I vilken mån bör forskaren fråga om denna typ 

av kunskap och i vilken mån bör distriktssköterskan delge denna typ av information på eget bevåg? 

Detta är ingen lätt avvägning. Att som distriktssköterska delta i detta projekt innebär trots allt att de rör 

sig inom den äldres integritetszon utöver vad som krävs för omvårdnad av den äldre, även om den äldre 

gynnas totalt sett av besöket och konsekvenserna av detta. Att patienten förblir anonym kan därför 

ändå innebära att ett övergrepp har skett. Att den äldre är medveten om att informationen ska användas 

och att hen är villig att delge informationen från sin privata sfär är inte heller ett tillräckligt skydd mot 

övergrepp. Med det sagt kan ändå valet att sprida denna kunskap vara rimligt, ur Løgstrups perspektiv, 

men detta måste utvärderas i ljuset av ett professionellt omdöme av distriktssköterskan där den äldre 

ses som subjekt i sin unika situation. Därefter av forskaren som måste hantera den eventuella situation 

där brukaren grips av att vilja tjäna forskaren genom att dela information från den äldres integritetszon. 

Ett omdöme med sikte riktat bort från situationen, forskningens spridning, företags vinstintressen eller 

samhällets intressen, är dock att anses som baserade på missförstånd av situationen. Ett missbruk av 

den makt som ligger i forskarens händer i kraft av interdependensen.  

 

Mats G. Hansson talar om integritet på ett liknande sätt i sin bok Integritet: i spänningen mellan avskildhet 

och delaktighet (2006), men beskriver integritet som balansgången mellan människans behov av både 

avskildhet och delaktighet. Här argumenterar Hansson för att integritet kan förstås som ett emotionellt 

revir, som ses som ett sätt att reglera denna balans. Med detta synsätt hanterar vi hela tiden ett socialt 

komplext sammanhang där vi formar egna roller och att andra gör detsamma. Att respektera någons 
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integritet här är då inte bara att göra halt inför andras privata sfär. Att respektera andras integritet är 

också ett socialt erkännande och en moralisk myndigförklaring. Detta innebär i linje med Løgstrup att 

integriteten kommer variera och är kopplat till hur vi relaterar till varandra på ett socialt plan. Det 

betyder även att vi har anledning att låta andra själva kunna påverka gränsdragningen genom att 

deltagande (Hansson 2006, s. 35-37). Tillämpat inom Pre-H kan detta resonemang användas helt i linje 

med Løgstrup genom att tänka sig att var och en idealt sett står i sin balans mellan avskildhet och 

delaktighet. En balans som kan variera mellan samhällen och den enskildes känslomässiga behov. 

Tillämpat inom Pre-H på ett sätt som är i linje med Løgstrup sker samarbetet i möten där var och en 

har ett emotionellt revir. Revir som kan påverkas genom social interaktion, genom att exempelvis 

erbjuda andra att delta mer eller mindre. Om brukarna inte vill delta så kan det vara relaterat till 

integritet. En likhet mellan Løgstrup och Hansson är att de båda anser att vi inte kan förhålla oss 

neutrala till varandras integritet. En förmåga att kunna anpassa sig och kunna läsa av andras integritet 

anses centralt för samarbete. En brukare X kan exempelvis ge tydligt uttryck för en stark professionell 

integritet och uttrycker i känslan: ”Så här jobbar jag och det tänker jag fortsätta med!”, på ett sätt som 

kan rikta hela gruppens uppmärksamhet mot denna person. Den vill delta! Utifrån Løgstrup ska 

forskarna dock inte låta denna brukare utöka sitt emotionella revir på ett sätt som hindrar andras 

deltagande. Forskaren har ansvar för att samverkan ska ske. Denna brukare X har en stark professionell 

integritet som är svår att värja sig för och forskarna måste hantera detta i ljuset av maktrelationen i 

situationen. Det etiska kravet sätter då gränser för hur forskarna bör agera, exempelvis genom att de 

inte ska lägga sig platt för brukarens vilja. Att inte värja sig helt för brukaren är dock lämpligt på så sätt 

att en av forskarna kan uppleva att: ”Nu ska vi ta brukaren på allvar”. Samtidigt kan en annan uppleva 

något i stil med: ”Nej! Nu tar brukaren över!”. Att då agera på ett sätt som både tar brukare X på allvar 

och som omfördelar ordet kan därmed ses som ett sätt att både stärka och erkänna varje deltagares 

integritet på ett sätt som är situationsanpassat. Detta kan även ses som sätt att skapa mer gynnsamma 

förutsättningar ett mer jämlikt fördelat emotionellt revir, även om olika brukare har olika behov av 

detta.  

 

Det finns en inbyggd osjälviskhet i de spontana livsyttringarna och i det etiska kravet. Det finns ett krav 

på att rikta uppmärksamheten mot den andre, aldrig mig själv. Detta kan upplevas som för krävande, ett 

recept för självutplåning i sin radikalitet. Det slags möte som Løgstrup förespråkar som idealt är dock 

ett möte mellan subjekt. Varje människa har anledning att skydda sig själv om hen upplever att hen 

riskerar att upphöra som etiskt subjekt. Interdependensen i tillvaron innebär också att andra påverkas 

om en människa upphör att kunna leva som etiskt subjekt. Vi har att hantera att vi är ett stöd för 

varandra och vi gör förhoppningsvis vårt bästa för att detta ska ske. 
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En annan subtil aspekt är skillnaden mellan att brukarens perspektiv bör tas tillvara av forskaren och att 

forskaren agerar i den andres bästa intresse eller att forskaren bör försöka förverkliga brukarens 

förväntningar eller krav. Løgstrup lägger snarare vikt vid forskarens egna ansvar att ha 

situationsförståelse och agera utifrån denna. Det är subjektet i dennes omständigheter, förutsättningar 

och behov som ska förstås. Det etiska kravet är vidare tyst och kan aldrig komma i form av uttryckta 

krav och förväntningar från brukaren. I möte mellan forskare och brukare kan brukaren till och med 

uttrycka sig utifrån instängda livsyttringar och då finns det ett moraliskt skäl att inte förverkliga hens 

begäran. Det betyder emellertid inte att begäran inte bör fullföljas. Det är hela tiden upp till forskaren 

att göra en egen bedömning kring hur den andre ska bemötas. Forskaren ska dock bemöta brukaren 

som ett subjekt som får ha krav och förväntningar. 

 

En tredje aspekt är vad jag tolkar som en risk att psykologisera Løgstrup vid tillämpning, med tanke på 

att begrepp som tillit används inom psykologi. Spontana livsyttringar och ett empatiskt förhållningssätt 

är inte samma sak som avses inom utvecklingspsykologi hos exempelvis barnpsykologen John Bowlby 

som ser tillit som ett resultat av biologiska drifter. Ur detta anknytningspsykologiska synsätt har barnet 

en stark biologisk drift och kan inte låta bli annat än att försöka knyta an till en eller ett par vårdare. 

Tillit är ses då mycket förenklat som resultatet av att närstående via sina biologiska drifter har 

tillmötesgått barnets biologiska behov av anknytning. Erfarenheter formar med tiden fram inre 

arbetsmodeller som påverkar personers förväntningar av andra och en känsla för det egna värdet 

formas (Levander 2014, s. 146f). Spontana livsyttringar och empatiskt förhållningssätt här ses inte som 

samma sak som att uttala sig om olika personligheter och personlighetsdrag inom 

personlighetspsykologi, med inflytelserika namn som exempelvis Gordon Allport och Raymond Cattell 

som ägnade sig åt trait-psykologi. Cattell som exempelvis studerade samband mellan beteende å ena 

sidan och personlighetsdrag som reserverad å andra sidan (Levander 2014, 170-172). Det finns även en 

existentiell psykologi som har sina rötter i filosofi och en holistisk syn på den enskilda människans 

livsvillkor, snarare än sociologi eller naturvetenskap. Sessionerna behöver inte ske inom en viss 

livsåskådning eller trosföreställning men kan göra det. Psykologens uppgift är att finnas tillhands när 

klienten vill undersöka vad det innebär att vara människa. Psykologen ska anses kunna vägleda utifrån 

ett flertal perspektiv (Arlebrink 2012, s. 13-14). 

 

Problemet med att psykologisera Løgstrup är att utgångspunkten hos honom är att tillit inte kan nyttjas 

som instrument eller ses som drift, utan att missbrukas. Det etiska kravet är vidare tyst och i den mån 

dessa fungerar som specifik vägledning så är de illusioner. Tillit kan inte heller kontrolleras 

eller ”fångas” i vetenskapliga studier som kräver prövbarhet. Den existentiella psykologin är 
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problematisk i den mån detta utforskande inte sker i samklang med de givna livsvillkoren. Dessa bör 

inte hanteras hur som helst och försvinner inte heller genom rena abstrakta perspektivskiften (Løgstrup 

2009, s. 199-205). Med det sagt så finns det givetvis rimliga överlappningar genom att livet på ett plan är 

delat och tenderar att ha vissa motgångar och en skarp gräns vid döden som människan måste hantera. 

I detta har de rimligen liknande resurser inom både etik och psykologi. Några forskare som används i 

denna uppsats har även en bakgrund inom psykologi, exempelvis Hans Martin Svarre som är klinisk 

psykolog. 

 

För Løgstup är det centralt att forskaren ska gå distriktssköterskan till mötes och vice versa. Detta ger 

de mest gynnsamma förutsättningar för att realisera det etiska kravet i mötet. Här fokuserar jag dock på 

forskarens upplevelse av samspelet mellan parterna. Nedan presenterar jag ett urval av de spontana och 

instängda livsyttringar som kan tänkas vara aktuella i mötet. De passar den allmänna karaktäristiken och 

är i linje med det urval som används inom tillämpad vårdetik av Arlebrink i Existentiella frågor- inom vård 

och omsorg (2012, s. 105-140). Bland dessa valde jag de som jag upplevde som rimliga att tolka som 

livsyttringar i den mån det är möjligt som observatör. Detta skedde under inledande observationer av 

möten inom Pre-H. Livsyttringarna som tas upp är motsatsparen tillit - misstro, talets öppenhet - talets 

reservation/slutenhet, tjänande - förbehållsamhet. Tillit, talets öppenhet och tjänande är spontana 

livsyttringar och misstro, talets slutenhet/reservation och förbehållsamhet är instängda livsyttringar. 

 

Løgstrup tänker sig att alla i grunden upplever en tillit till omvärlden i början av livet. Det börjar med 

barnet som visar spontan tillit till sin omgivning. Spontana reaktioner från andra förstärker eller 

hämmar hur barnet fortsätter att reagera gentemot nästa person. Barnet lär sig med tiden att 

omgivningen inte alltid går att lita på (Løgstrup 2009, s 41-44). Att utöva självbehärskning är ett sätt att 

hantera dessa risker i möten med andra med en bibehållen öppenhet i attityden gentemot andra och 

livet, enligt Christoffersen (2007, s. 118-120). De som inte upplevt tillit i bemötande utan istället har 

upplevelsen att bli sviken kommer snarare att utveckla en attityd som sprider misstro i mötet med 

andra. Detta svek kan upplevas som ett hårt slag, eftersom personen måste ha utelämnat sig själv och 

någon missbrukar den tilliten. Det räcker i detta sammanhang med att den andre ser detta utelämnande 

som meningslöst för att tilliten inte kan realiseras. Denna process pågår hela livet och i och med att den 

som upplevde sveket kommer göra allt för att dölja den så kan den vara svår att upptäcka av andra 

(Løgstrup 2009, s. 41-44). På sikt har personen i kraft av sin livsförståelse ett visst sätt att bemöta andra 

vilket kommer nödga hen att antingen sprida en stämning präglad av tillit eller misstro, enligt Løgstrup. 

Tillitens säregna kraft kommer forma samspelet, vilket deltagarna har att spontant svara på (Løgstrup 
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2009, s. 76ff). Inom ramen för detta forskningsprojekt så kommer forskarna på samma sätt sprida en 

stämning av tillit eller misstro, där tillit kommer stärka samarbetet. Tillit kommer sprida en stämning 

kopplad till öppenhet, inbjudande till deltagande och kreativitet om deltagarna låter sig gripas av den. 

Detta kommer alltid med en risk kopplat till utelämnande. De lägger en del av sitt liv i andras händer. 

Ur Løgstrups perspektiv är det en central sak att forskaren har situationsförståelse och att hen kan 

bemöta brukaren som subjekt. Detta kan tyckas självklart, men nog så svårt eftersom mycket beror på 

kunskap om ett annat yrkes förutsättningar likväl som på hur utvecklad forskarens empatiska 

förhållningssätt är gentemot brukaren. Forskaren kan vara övertygad om att hen förstår, men i själva 

verket är hen möjligen för fokuserad på sig själv och försöker inte förstå den andre som subjekt. Hen 

kan läsa in vad den andre förstår och behöver genom exempelvis överidentifikation. Dessutom för de 

forskare som uppfattar omgivningen som potentiellt svekfull kan det vara svårt att leva med risken att 

den andra parten inte missbrukar dennes förtroende i framtiden.  

 

En fördel för forskaren är, med tanke på interdependensen, att distriktssköterskan kan tänkas vara 

mycket mer van att ta denna risk än forskaren, eftersom hen i sin vardag måste lita på vad patienter 

säger, åtminstone i ett inledande skede. Forskaren å sin sida har inte nödvändigtvis samma vana att våga 

gripas av tillit och det är inte heller något som genomgående hyllas i forskningsrollen. I den forskning 

som specifikt bedrivs inom UserAge krävs dock omfattande samarbete och tillit kan därmed vara ett 

fenomen som står i centrum. På något sätt så ska distriktssköterskans kunskap tas tillvara av forskarna. 

Forskaren kan eventuellt förebygga eventuell framtida misstro genom att noggrant välja ut 

samarbetspartners som hen har anledning att lita på, men det går inte att helt garantera sig mot svekfullt 

beteende. En central aspekt att tänka på är att forskaren måste våga men samtidigt vara försiktig, ett 

litet missförstånd kan tolkas av brukaren som att forskaren inte förstår eller vill förstå brukaren. Detta 

kan i sin tur få distriktssköterskan att dra sig tillbaka in i sig själv och att stämningen i mötet i 

förlängningen präglas av misstro. Det är alltid en spontan upplevelse som inleder detta, men för 

forskarna kan det vara en subtil process att brukare sluter sig in i sig själva. Forskaren ska vara 

medveten om att maktförhållandet kan innebära att distriktssköterskan inte explicit protesterar. Misstro 

kan då istället exempelvis yttra sig genom att brukarens uttrycker sig mer kortfattat och/eller är 

undvikande i blicken gentemot forskaren. Distriktssköterskan kan helt enkelt bara sitta av tiden och 

göra minsta möjliga, eller ännu värre inte göra det som är överenskommet när forskaren inte närvarar, 

vilket kan vara katastrofalt för forskningens kvalité. Makten ligger främst hos forskningsledaren för att 

vända detta med tanke på att hens ledarposition. Samtidigt är alla parter i detta projekt och lever i 

interdependenta relationer med varandra. Detta gör att brukarna inte kan frånsäga sig sitt ansvar lika 

lite som forskarna. 
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Tillit kommer fungera som en underström och förutsättning för talets öppenhet (1.7.2). Tillit 

underlättar för människor att gripas av tjänande (1.7.3). Misstro har motsatt effekt, men har inte samma 

kraft, då detta är helt skapat av människor till skillnad från tilltro. 

 

Det karaktäristiska för talets öppenhet är en stämning som kan uttryckas språkligt i stil med: ”Här kan 

vi tala ut!”. Løgstrup tänker sig att människor med en livsbejakande inställning vill ha en ärlighet i talet 

och tenderar att gripas av talets öppenhet om denna spontana livsyttring bejakas av någon under 

möten. Løgstrup tänker sig att detta fenomen hänger nära samman med tillit, som fungerar som en 

underström i all mänsklig kommunikation, utan tillit så kan inte heller talet vara öppet. I och med att 

talets öppenhet som livsyttring inte kan kontrolleras, enbart missbrukas så krävs det mycket av 

människor för att hålla fast vid ett slutet tal. I möten där talets öppenhet råder utmanas den som håller 

tillbaka att öppna sig språkligt. I denna del tar jag upp exempel på stödjande av sådan öppen 

kommunikation och hur den kan stängas ner, typiskt på grund av missförstånd av situationen, och vad 

som förväntas (Arlebrink 2012, s. 125-131, Gregersen 2017 s. 54).  

 

Løgstrup menar att människor lär sig att hantera talet via en serie möten, precis som de lär sig att 

hantera tillit. Ett barns upplevelse av att jag ska ”ses, inte höras” kan därmed förstås delvis som 

sammanbunden med en språklig instängdhet hos vuxna. (Arlebrink 2012, s. 125-131). 

Sanning 

Ett sätt att gripas av talets öppenhet kan vara att säga sanningen, såsom den upplevs. I möte mellan 

forskare och en grupp brukare kan det exempelvis aktualiseras genom att en forskare uttrycker att de 

vill veta ”hur det egentligen är” kring det ena eller det andra varpå en brukare spontant grips av vad 

som här kan beskrivas som sannfärdighet (Arlebrink 2012, s. 125). Samtidigt kan de andra brukarna i 

rummet veta svaret på detta men i och med att de upplevde misstro höll de tillbaka talet. Detta kräver 

koncentration, eftersom talets natur är öppet. Om koncentrationen släpper så tenderar istället talets 

öppenhet att råda. Talet kan även ta omvägar om brukarna tänker att det här vågar jag inte dela och 

håller igen. Detta trots att det skulle vara lämpligt att informationen kom fram med tanke på 

situationen. Då kan det bli så att de talar ut i andra sammanhang, exempelvis när de lämnar mötet och 

enbart talar med andra brukare, ett sammanhang där de känner att talet kan vara mer öppet (Arlebrink 

2009, s. 42-43). På ytan kan det tyckas att det är enkelt. Forskaren kan exempelvis ställa frågor och kan 

förvänta sig sanna svar, men ur detta perspektiv kan parterna hålla tillbaka mindre aspekter av det de 

vet. Det kan därför vara väldigt svårt att uttolka detta. I ett hypotetiskt exempel kan forskarna uppleva 

att det är centralt att de vet hur mötet med de äldre utspelat sig. Men distriktssköterskan, som har haft 

vad hen upplevt som ”misslyckade möten”, undviker att berätta om det. Hen vill inte riskera att ”tappa 
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ansiktet”. Forskaren kan i sin tur känna av att något är fel, distriktssköterskan brukar vilja berätta mer 

öppet och omfattande. Forskaren vill dock inte att distriktssköterskan ska vara obekväm och driver 

därför inte frågan vidare. Sanningen är alltså svårfångad och kunskapsutbyte kräver hantering av 

relationen ur detta perspektiv.   

  

 

Tjänande är en spontan livsyttring som råder när någon, utan baktanke, står den andre till tjänst, enligt 

Løgstrup. Den som bidrar till att tjänande råder i mötet ska stå den andre till tjänst som subjekt. Detta 

ska ske utifrån en helhetsförståelse av den andres situation. En hjälp med baktanke om framtida 

återgäldande är inte tjänande, utan en instängd livsyttring, i detta sammanhang förbehållsamhet 

(Armgard 1971, s. 40-41). 

Tjänande och maktdynamiken 

Løgstrup menar att det är särskilt viktigt att vara villig att inse dynamiken som makt skapar i relationen 

vid tjänande eller givande (Armgard 1971, s. 40-41). Exempelvis om en forskare grips av att hen vill stå 

brukaren till tjänst och detta sker utan baktanke eller tanke om framtida gentjänst så är det en spontan 

livsyttring. Om en annan forskare istället vill bjuda in brukaren att vara medforskare som ett utslag av 

överidentifikation eller för att sprida sin forskning så är det tal om en instängd livsyttring. Tjänandet 

kommer då att tendera att tolkas, via kroppsspråket, som en muta eller som en invit till en framtida 

gentjänst. Det hela beror på mötesdeltagarnas livsförståelse. Om en instängd livsyttring präglar en 

brukares upplevelse så kommer dock brukaren reagera förbehållsamt, vilket yttrar sig i lägre 

engagemang och i att brukaren blir mer innesluten i sig själv. Detta är en konsekvens av deras 

interdependenta relation. I detta är det viktigt att inse att ett förbehållsamt sätt att reagera sker utifrån 

en livsförståelse, vilket innebär att forskarna inte bör bli förvånade som brukare som spontant drar sig 

tillbaka fortsätter göra det på grund av att de är nödgade till det genom sin livsförståelse. Detta kommer 

rimligen fortsätta att förstöra mötet tills de upplever tillit. Att tjänande återigen kan råda i möten med 

forskarna. Detta gäller även om delandet av kunskap är det explicita syftet med mötet. Detta kan i sin 

tur även slå tillbaka mot forskaren, även om hen inte har varit förbehållsam. Om denna brukare 

ifrågasätter forskarens motiv kan detta skapa en integritetskränkning. Denna risk bör dock inte 

överdrivas, de flesta klarar av att göra någorlunda rimliga bedömningar och samvaron håller. 

Förhoppningsvis och rimligtvis hanteras denna typ av risk i ett tidigt skede så att det finns en delad 

förståelse för var och ens uppgift och en diskussion kring hur samarbetet ska genomföras tillsammans. 

( Jämför diskussionen om empatisk förmåga och empatiskt förhållningssätt 1.6.2 samt integritet s. 26 

ovan). 
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Situationen påverkar realiseringen 

I mötet mellan forskare och brukare kan tjänande råda på flera sätt. Det som ligger närmast till hands 

utifrån mina tidiga observationer är att distriktssköterskorna, som har en vana att vara tillmötesgående 

ger omdömen kring vad som fungerar och inte fungerar i generella termer. Något jag noterade är också 

att de aldrig nämnde specifika brukare under dessa möten. Detta kan tolkas som att en instängd 

livsyttring då gör sig gällande, men så är inte nödvändigtvis fallet. Om distriktssköterskan utövar 

självbehärskning så är det för att hen förstår situationen i sin helhet. Hen inser att hen har andras liv i 

sin hand som inte får hanteras hursomhelst. Forskaren å sin sida bör förstå situationen som 

distriktssköterskan är i och inte fråga om vadsomhelst hursomhelst. Inga sådana frågor ställdes heller. 

Parterna tjänar varandra under optimala omständigheter genom att hjälpa varandra att upprätthålla sin 

respektive professionalitet, men även genom att vara öppna och låta den andre använda delar av den 

professionsspecifika kunskapen i det delade forskningsprojektet. Exempelvis kan brukarna vilja vara 

delaktiga och både ses och se sig själva som medforskare i en text som förhoppningsvis blir publicerad 

en akademisk tidskrift.  

 

Olika situationer kommer aktualisera olika slags tjänande. Forskare A som har sitt kontor i samma hus 

som Forskare B har rimligen behov av att uppleva att hen har möjlighet att ”ventilera” eventuell 

frustration med samarbetet inom Pre-H. Detta kan få Forskare B att drabbas av tjänande. I detta möte 

kan Forskare A exempelvis känna att hen inte har tillräckliga resurser eller tillräckligt stöd för att 

genomföra samarbetet på det sätt som är överenskommet. Eller hen kan spontant kommunicera något i 

stil med att hen bara ”ger och ger, men att brukarna inte är engagerade” och då kan kollegan gripas av 

tjänande och spontant uttryckt att hen vill hjälpa, utan baktanke. I detta exempel ville även forskaren 

som mött brukarna tjäna dem, men något har gått snett i samarbetet eventuellt har en kränkning skett. 

Det korrekta sättet att hjälpa utgår från den andre, i den helhetssituation som hen står i. Detta är svårt, 

men helt klart är att helheten involverar projektets kärna: samarbetet. Samtidigt kan detta aldrig vara en 

forskares avskilda ansvar i interdependensen. Den som tjänar kan därför gå utöver sina arbetsuppgifters 

krav och hjälpa kollegan såsom den är bäst betjänt av. En viktig aspekt är vikten av att kollegan inte 

lämnas med känslan att hen nu ensam måste lösa situationen. Beroende på situationen kan det korrekta 

vara allt från att bara låta kollegan ”ventilera” och bara finnas där som stöd till att de tillsammans går till 

Forskningsledare C. Forskningsledare C kan sedan, exempelvis, leda ett möte med brukarna där både 

brukarna och forskarna närvarar. Där försöker forskningsledaren få förståelse för vad som kan få 

brukarna att inte vara engagerade. Eventuellt kan det vara rimligt att Forskningsledare C möter 

brukarna själv först om tilliten till Forskare B är helt borta och brukarna inte upplever att de kan ”tala 

ut” med hen i rummet. Det är dock viktigt att det aldrig är en persons fel utan alla är involverade i 

mötet och har att hantera det. Kränkningen eller missförståndet behöver dock komma fram så 
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småningom om relationen ska läka i riktning mot att tillit kan råda och i och med det skapas 

förutsättningarna för ömsesidigt tjänande. Detta är enbart exempel. I den enskilda situationen är det 

alltid var och en som måste svara på det etiska kravet på sitt sätt.  

 

En fördel för forskarna är att brukarna är mer vana att tjäna, dock främst patienter. Kollegialiteten är 

dock rimligen stark mellan distriktssköterskorna. De samarbetar i vardagen med undersköterskor, 

inriktat på enskilda patienter och utbyter erfarenheter för att hjälpa varandra. Detta tar de med sig in i 

möten med forskarna. Fördelen för samarbetet är att distriktssköterskorna har ett empatiskt 

förhållningssätt som potentiell resurs i mötet exempelvis med Forskare B ovan. De kommer antagligen 

förstå forskarens upplevelse till och med om denna visar sin frustration på ett självcentrerat sätt inför 

dem. De kanske redan har förstått den, men inte sagt något eftersom de inte vill att forskaren 

ska ”tappa ansiktet” eller känna sig integritetskränkt som forskare. Förmågan att hantera grupper och 

skapa delaktighet kan tänkas finns mer utforskat bland forskare som arbetar aktivt med 

brukarsamverkan än forskare generellt just på grund av erfarenhet. Det som möjligen kan ske, utifrån 

Løgstrups synsätt, är dock att distriktssköterskorna inte är vana att använda ett empatiskt 

förhållningssätt gentemot forskare och inte ser den som aktuell i situationen. Sammanfattningsvis kan 

det finnas hög potential till förvirring kring hur situationen på goda grunder bör tolkas. Särskilt på ett 

etiskt plan då innebörden av gott bemötande för forskare inom området brukarmedverkan är relativt o-

diskuterat, i alla fall i akademiska publikationer. Ur Løgstrups perspektiv kan dock talet ta omvägar vid 

sådana låsningar, vilket kan yttra sig i att ämnet diskuteras i korridorerna och i mindre formella 

sammanhang. (Jämför med talets slutenhet 1.7.2.) 

 

Det finns även mindre uppenbara sätt som tjänande kan framträda. Att spontant gå utöver vad som 

förväntas med hänsyn till gemensamma överenskommelser eller sociala normer exempelvis. Det kan 

även vara mer subtila saker som att exempelvis forskaren läser på om den arbetsplats som 

distriktssköterskan arbetar på så att forskaren kan föra ett samtal med brukaren kring dennes 

arbetssituation inom Pre-H på ett nyanserat sätt. Det kan även handla om att erbjuda sina tjänster som 

en resurs på dennes arbetsplats och kanske uttrycka en villighet att samverka med brukarens chef  för 

att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för distriktssköterskan att göra sitt jobb m.m. Det alla dessa 

saker har gemensamt är att forskaren försöker förstå brukarens situation och agerar för att hjälpa hen 

som subjekt: Vad innebär det för brukaren att arbeta som distriktssköterska inom Pre-H? Vad kan hen 

tänkas vara betjänt av i denna situation? Givet svaret på dessa frågor kan forskaren gripas av en vilja att 

erbjuda detta utan baktanke. Det innebär att en forskare som är helt rigid i sitt arbetssätt och/eller 

enbart gör det nödvändiga för att genomföra sin uppgift kan signalera brist på intresse för brukarna 

och i förlängningen kan det skapa grogrunden för att förbehållsamhet råder i samspelet under möten. 
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Emellertid går det inte alltid att tjäna den andre på detta sätt på grund av brist på resurser, vilket ytterst 

är Pre-H/UserAge:s ansvar att tillhandahålla. Det är dock forskarnas ansvar att göra det de kan för att 

hjälpa varandra, inklusive att informera sina närmaste chefer om den upplevda resursbristen hindrar 

realiseringen av det etiska kravet. De kan dock inte hänvisa till det etiska kravet för att få mer resurser. 

Ur Løgstrups perspektiv är det helt enkelt bara så det är och vi lyckas sällan realisera det etiska kravet. 

Det går dock ofta göra något exempelvis skapa en delad förståelse kring resursbristen och hur de ska 

hantera den tillsammans inom ramarna för samarbetet. Problemet är dock att parterna kanske inte 

känner varandra väl nog för att tala ut om saken. Återigen är distriktssköterskorna en resurs i detta 

sammanhang då de är väl införstådda kring vad det innebär att hantera att arbeta i en organisation med 

begränsade resurser. Hur införstådda forskarna är med detta och hur deras arbetssituation ser ut har jag 

mycket liten insyn i. Den som är mest obekväm är rimligen forskningsledaren som antagligen känner ett 

ansvar för att resursfördelningen ska vara ändamålsenlig. Det är dock ett missförstånd av situationen 

om hen tänker sig att hen behöver vara ensam med den frågan, om hen inte vill. 

 

 

Tillit 

 

Forskarna upplever att samarbetet präglas av en hantering av maktdynamiken som bidrar till en 

stämning av öppenhet, inbjudande, försök att förstå den andre och ta den andre på allvar.   

 

Forskarna ser den andre som subjekt och värnar även om sin subjektivitet. 

 

Misstro 

 

Forskarna upplever ett behov av att hantera maktdynamiken på ett sådant sätt att det används för att 

skydda/behålla sin egen makt.  

 

Forskarna upplever att de måste skydda sig själva och släpper inte in andra att delta. De upplever det 

som ändamålsenligt att arbeta avskilt utan att detta är förankrat hos den andra parten i samarbetet 

 

Forskarna upplever det inte som relevant att förstå brukarnas situation och frågar inte om hur brukarna 

upplever sina förutsättningar. 
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De upplever att brukarna är självcentrerade och/eller är själva självcentrerade. Detta kopplas till 

undvikande kroppsspråk och/eller kortfattat tal.   

 

Stämningen upplevs som svårhanterad, låst och distanserad. 

 

Talets öppenhet 

 

Tillit fungerar som en underström i all mänsklig kommunikation, inklusive kroppsspråk. Detta är en 

förutsättning för att talet ska vara öppet. Öppenhet innebär alltid ett utelämnande och en risk. 

 

Forskarna upplever att de kan ha en öppen dialog med brukarna, både professionellt och 

mellanmänskligt. 

 

Forskarna upplever att parterna ömsesidigt erkänner varandras kompetens och talar öppet om hur de 

ska skapa kunskap tillsammans eller på annat sätt ska kombinera sin kompetens inom samarbetet. 

 

Forskarna är försiktiga och känner av brukaren integritetszons gränser och vice versa, genom 

exempelvis gradvis mer specifika följdfrågor, men alltid utan att kränka den andres integritet. Detta 

måste övas fram och ett sätt att arbeta om tillit inte råder än är att skilja mellan motiv och skäl i 

kommunikationen. 

 

Forskarna anpassar sig efter varje enskild brukares önskade nivå av talutrymme. Forskarna är dock alltid 

inbjudande till deltagande. 

 

Talets slutenhet 

 

Talet slutenhet är ett resultat av att människor hindrar talet från att vara öppet, ursprunget till detta är 

en upplevd misstro ofta som en konsekvens av missförstånd av situationen. 

 

Hög risk för missförstånd med Pre-H som bakgrundssammanhang är exempelvis: 

Brist på förståelse för varandras kunskap och expertis, brist på förståelse kring vad som förväntas av var 

och en i samarbetet, brist på förståelse kring hur kunskaper ska skapas, kombineras och delas, samt 

övertro på att tillit råder. 
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Detta yttrar sig i ett hämmat tal som kan uttryckas i termer av abstrakt tal, ensidigt tal, uteslutande tal 

(jargon-tungt), integritetskränkande tal, att personer blir talade till och inte med eller att tal tar omvägar. 

Att en eller ett fåtal dominerar talutrymmet på ett sätt som inte är lämpligt med tanke på situationen. 

 

Hämmat tal kan uppstå som en konsekvens av rädsla eller osäkerhet, att människor inte vågar vara 

öppna i sitt tal. Risker inkluderar typiskt rädsla för att bli tillintetgjord eller tystad. 

 

Tjänande 

 

Forskarna upplever att de grips av tjänande och svarar på det etiska kravet genom att stå den andre till 

tjänst utan förbehåll som subjekt. 

 

Forskarnas upplevelser karaktäriseras av en helhetsförståelse för den situation andra befinner sig i.  

 

Forskarna är försiktiga och känner av brukarens integritetszons gränser och vice versa när de lär sig hur 

de ska tjäna utan att kränka den andres integritet. 

 

Forskarna beskriver upplevelser där de har försökt få denna förståelse genom övning och genom vad 

som kan ses som utövandet av ett empatiskt förhållningssätt. 

 

Forskarna är öppna nog för att ge och själva ta emot tjänande, vilket alltid innebär en risk.  

 

Forskarna är flexibla och öppna i sitt arbetssätt, men står för vad de själva tycker. 

 

Förbehållsamhet 

 

Förbehållsamhet är ett resultat av att människor är för inneslutna i sig själva för att tjäna andra. 

Ursprunget till detta är upplevd misstro, ofta som en konsekvens av missförstånd av situationen.  

 

Hög risk för missförstånd med Pre-H som bakgrundssammanhang är exempelvis: 

Brist förståelse för varandras kunskap och expertis, brist på förståelse kring vad som förväntas av var 

och en i samarbetet, brist på förståelse kring hur kunskaper ska skapas, kombineras och delas, samt 

övertro på att tillit råder. 
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Detta yttrar sig i förbehållsamt beteende och självcentrerade prioriteringar exempelvis att forskarna 

behåller makt för sig själva på bekostnad av brukarna, behåller befogenheterna över sin kunskap, men 

ser det som en självklarhet att brukarna delar med sig, ser andra som problemet aldrig sig själva, 

engagerar sig för sin egen skull eller för forskningens/samhällets intressen istället för att fokusera på att 

tjäna de liv som de har i sin hand.  

 

Förbehållsamhet är kopplat till ett behov av att skydda sig vilket kan yttra sig i kontrollbehov, i en rädsla 

för att bli tillintetgjord eller i en rädsla för att ses som oförmögen att göra sitt jobb. 
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Jag anknyter till fenomenologi som beteckning på en ansats för en serie val och övervägningar kopplade 

till metod, där fenomen (i detta fall spontana och instängda livsyttringar) kontextualiseras och studeras 

vetenskapligt, med utgångspunkten att de framträder i människans livsvärld, den värld av mening som 

hon upplever. 

 

Den som först beskrev begreppet livsvärld kopplat till en systematisk metod var Edmund Husserl 

(Bengtsson 1984, s. 3-5). Utgångspunkten för metoden är människans mentalt sett levda erfarenhet. 

Livsvärlden är ett sätt att konceptualisera denna levda erfarenhet, där fenomen framträder i 

medvetandet (upplevs). Medvetandet är vidare, enligt Husserl, sådant att det alltid riktar sig mot ting 

och korrelerar mellan dem för att etablera mening. Varje medvetandeakt har sammanbundna poler, 

medvetandet om någonting (noesis) och det som medvetandet är riktat mot (noema). Rent teoretiskt 

förutsätter livsvärden och detta fenomenbegrepp alltså subjektivitet (Bengtsson 1987a, s. 12-13). 

Livsvärlden är därmed beroende av medvetandet som utgångspunkt, vilket leder Husserl till att 

fastställa vad han kallar epoché som en grundsten i den fenomenologiska metoden. Epoché innebär att 

forskaren bör vara återhållsam när det gäller omdömen kring korrespondenssanning om den till vardags 

taget-för-givna-världen. Forskaren bör lägga den frågan åt sidan och göra en så kallad fenomenologisk 

reduktion, där hen avgränsar sig till den mentala värden (Bengtsson 2008, s. 11-20). Husserl ställde sig 

därmed i polemik med positivismens vetenskapsideal, med dess utgångspunkt i fakta och kausala 

orsakssamband (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 165-167). Detta använder jag genom att ta vara på 

insikten att vad som upplevs bör studeras med andra typer av utgångspunkter än sökandet efter 

korrespondenssanning. Jag väljer därmed bort de metoder som studerar fenomenen som objekt. 
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När jag bearbetar mitt empiriska material, transkriberade intervjuer, så kommer jag även använda en 

annan del av Husserls metod, den eidetiska reduktionen. Det innebär att jag undviker att uppehålla mig vid 

den transkriberade textens tecken och kommer snarare inrikta mig på meningsbärande tankemönster 

och uttryck för stämningar. Min bearbetning av materialet är därför delvis av intuitiv karaktär. Jag har 

inte direkt tillgång till forskarnas upplevelser, utan jag lever mig in i forskarnas livsvärld så som jag gör 

till vardags när jag går andra till mötes, om än på mer reglerat och intuitivt riktat sätt. Detta beror på att 

jag har en reflexiv medvetenhet kring livsyttringarnas allmänna karaktäristik med mig in i mötet och jag 

är därför extra uppmärksam på om vi talar om dessa. Jag är även uppmärksam på om jag dras med i 

sådana specifika stämningar under intervjun. När jag sedan tolkar meningsmönster så sker det utifrån 

att jag vill tillämpa Løgstrup, vilket inte kan ske separat från min livsvärld. Jag tolkar dock utifrån 

antagandet att intuition kombinerat med min annorlunda kunskapsmängd gör att jag kan förstå 

relevanta aspekter av forskarna upplevelser. Ett sätt som de inte nödvändigtvis är reflexivt medvetna 

om. Dels på grund av sin fältblindhet dels på grund av att de kan beskriva upplevelser i termer av en 

spontan livsyttring, men som inte utgör detta med tanke på dess allmänna karaktäristik och 

beskrivningen av situationen av intervjupersonen. Denna process innebär sammantaget att mycket 

kommer gå förlorat i bearbetningen av materialet. Jag gör även vad Husserl kallar ett väsensskådande 

(Wesensshau) av materialet i de transkriberade intervjuerna. Målet är att gå från specifika upplevelser av 

fenomen till att uttala sig om dessa som mer allmänna företeelser. Det innebär att när jag läser, så gör 

jag en komparativ analys av tendenser i materialet (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 165-167). Denna 

metod är helt kompatibel med att fenomenen kan uppvisa vad Husserl kallar imaginär variation, att 

fenomenen framträder som delvis olika i olika livsvärldar, men allmänna fenomenen ska ändå ha en viss 

invarians, d.v.s. ha något gemensamt som Husserl kallar deras väsen. Med detta sätt att genomföra 

bearbetningen av materialet kan forskaren se det allmänna i det specifika. Det allmänna kan dock, enligt 

Husserl, så att säga inte avyttras från det konkreta (ibid.). Exempelvis för att nå framtill slutsatsen att 

fenomenet ”talets öppenhet” framträder i båda informanters upplevelser ska det finnas invarians utifrån 

livsyttringarnas allmänna karaktäristik, med full medvetenhet om att upplevelserna kan variera även om 

de talar om samma situation. Om en informant säger spontant att hen hade upplevelsen att: ”Här kan 

vi prata!” när hen mötte en brukare och en annan intervjuperson säger ”Jag kunde berätta det jag hade 

på hjärtat på mötet”. Då tolkar jag det som att fenomenet ”talets öppenhet” har viss invarians. Denna 

eidetiska reduktion är ett sätt att göra fenomenen rättvisa genom att vara följsam mot fenomenens sätt 

att framträda, samtidigt som jag är styrd av Løgstrups etiska system. Förenklat är jag i denna mening i 

ett mellanläge mellan teoristyrd och datastyrd analys av mitt material (Malterud 2011 s. 97-98). Med 

teori syftar jag på Løgstrups etiska systems generella drag baserat i teologi och filosofi, såsom det 

presenteras i kapitel 1. 
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Även om Husserl talar om mening i samband med livsvärlden relaterar han inte till innebörden i att 

existera som människa i världen till detta begrepp. Martin Heidegger kan användas för att ta detta nästa 

steg, även om han kategoriskt avvisade beteckningen existentialist. Hos Heidegger syns också arvet från 

Husserl. Människan är fortsatt i ett tids-rumsligt intentionellt (riktat, se ovan) fält av mening, men han 

kallar det I-värden-tillvaro (In-der-Welt-Sein) i stället för livsvärld och han väljer även bort att begreppet 

subjekt (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 239-245 Bengtsson 2008, s. 21-22). Min bästa välvilliga tolkning 

är att Heidegger försöker aktivera tanken att människor inte kan stå utanför sin existens. Vi lever redan 

ett mänskligt liv, när vi reflekterar över det. Hon står som en matrjosjka men med avsöndrande lager, 

lager av historiska meningsmönster. Människan står redan i sin förförståelse och i sina förväntningar. 

Heidegger skulle kanske snarare säga att det är mer korrekt att hon är allt detta. Med denna bakgrund 

förstår jag Alvesson förklaring, med referens till Joseph P. Fell (1979) när han beskriver Heidegger som 

att han menar att ”Människan är försatt i ett tids-/rumsligt fält. Världen är emellertid sådant som är 

menat. Individen är knutpunkt för ett nät av meningar, och det nätet är hennes värld. (...) Den tid och 

rum som det talas om ovan är inte de fysiska utan de intentionella” (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 244) 

Människan kan dock, enligt Heidegger, reflektera kring sin situation och agera, till skillnad från en 

matrjosjka och det finns en dynamik i varat, vilket lämnar utrymme för vad jag skulle kalla subjektivitet i 

samklang med Løgstrup och det är i denna mening som jag använder livsvärld vid tillämpning av 

Løgstrup i resultatdelen. Heideggers provocerade vinkling har tolkats som att denna beskrivning av 

tillvaron anses vara av ett mer fundamentalt slag än exempelvis beskrivningar inom de mer partikulära 

teologierna (Svenungsson 2001, s. 153). Husserl hamnar i motsatt extremposition när han talar om den 

transcendentala reduktionen, med vars hjälp han vill ta nästa steg och studera vetenskapligt hur fenomenens 

väsen konstrueras. Han antar då att jaget har vissa a-priori-strukturer och att jaget existerar på ett mer 

fundamentalt sätt än den yttre verkligheten (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 167). Att upplevelser skulle 

vara oproblematisk källa för kunskap är lika orimlig. Upplevelser är inte rena eller omedelbara. På dessa 

punkter öppnar de båda upp sig för kritik på goda grunder och jag använder inte dessa slutsatser här. 

Jag anser tvärtom att det finns mycket att vinna vetenskapligt på att lämna denna aspekt öppen. 

Förutom detta så är öppenheten en fördel om målet är att skapa möjlighet för forskare att reflektera 

över sitt eget sätt att bemöta andra, vilket är en av de förhoppningar som jag har kopplat till denna 

uppsats. 

 

Heideggers resonemang använder jag metodmässigt genom att anta och försöka att hela tiden påminna 

mig om att, jag och intervjupersonerna sätt att existera i världen innebär att vi redan lever och hanterar 

det konkreta och rumsliga. Jag har därmed skäl att rikta intervjupersonernas uppmärksamhet mot 

konkreta möten och fråga om upplevelser i dessa. I detta syfte har jag också genomfört intervjuerna på 
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forskarnas arbetsplats, med önskemål om att göra intervjuerna i de ordinära möteslokalerna. Jag har 

även arbetat med detta genom att jag har närvarat i några av de möten som det talas om, samt gjort 

anteckningar kring detta. Heidegger är även användbar när jag reflekterar över min egen position och 

hur denna kan påverka forskningsprocessen. Insikten att jag inte kan stå i en ren position vid sidan av är 

särskilt central. Ett särskilt problem i detta sammanhang är att kunna skilja på vad som är representativt 

för intervjupersonens livsvärld och vad som snarare är representativt för min livsvärld. Något som jag 

ser som en tillgång är att jag tycks ha en oförmåga att helt hålla med de filosofer eller teologer som jag 

försöker förstå och tillämpa. En av följderna av detta är att jag är skeptisk, men öppen för och van vid 

att kontinuerligt bygga på och byta ut delar av mitt eget lapptäcke av livsmening. Med det sagt så 

djupdyker jag i saker som jag arbetar med för tillfället, vilket har inneburit att jag har försökt förstå vad 

det innebär att leva utifrån en viss attityd till livet som ligger nära, men som inte sammanfaller med min 

egen. Som en konsekvens av detta har jag upplevt mer av dessa fenomen under detta uppsatsskrivande, 

varpå jag, när jag stigit ur känslan, rannsakar om så var fallet.  

 

Ett problem med mitt arbetssätt är att jag har en tydlig teoretisk inriktning och att även detta riskerar att 

vinkla resultatet. Detta problem kan förstärkas av att forskarna i nästan samtliga fall har berättat att de 

läst Løgstrup i sin grundutbildning, vilket kan innebära viss fältkunskap som de är blinda för, då denna 

kan vara prereflexiv (Malterud 2011, s. 150). De kan, liksom jag, leta efter fenomen som bekräftar den 

egna förförståelsen. Det är också tydligt i intervjun att vi är bekväma med begreppen och att vi kan 

vända och vrida på dem tillsammans. Å andra sidan så är det min bedömning att dessa 

intervjupersonerna kan hantera den teoretiska riktningen. De är utbildade som forskare och de arbetar 

mycket med metodologiska avvägningar i forskningsprocesser som de också är medskapare av. Flera av 

forskarna har också uttryckt sätt att se på mötet som inte är i linje med Løgstrup. En tydlig teoretisk 

inriktning tänker jag mig även förbättrar reproducerbarheten av resultatet. I ljuset av detta anser jag att 

fördelarna av att i viss mån styras av det etiska systemet överväger nackdelarna.   

 

Mitt intresseområde ligger, i linje med Heidegger, på fenomen som framträder ur människans sätt att 

leva som människor och som uttrycks genom exempelvis vad han kallar stämningar. De fenomen som 

jag intresserar mig av förutsätter möten mellan människor och detta vill jag ha en metod som svarar 

upp mot. Upplevelsen av ett jag som möter ett du (eller flera du) i ett visst sammanhang sprider 

stämningar som jag sätter i relation till fenomenen spontana och instängda livsyttringar. För att hantera 

detta metodmässigt så använder jag det som Maurice Merleau-Ponty, en tongivande efterföljare till 

Hussel, kallar mellankroppslig intersubjektivitet. För Merleau-Ponty är subjektet framförallt den levda 

kroppen och som sådana varseblir vi varandra. Subjektet är alla handlingars subjekt överhuvudtaget, är 
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med mig och bebor tiden och rummet. Av särskild relevans här innebär det att samvaro, exempelvis 

professionell samvaro, möjliggör ett fält av mening där parterna bryter med varandras livsvärldar som 

måste hanteras och som alltid är en kroppsligt levd erfarenhet. Språk som införlivas i den egna kroppen 

är en vana, ett vetande och en färdighet som fungerar spontant (Bengtsson 1987a, s. 24-26 Bengtsson 

2008, s. 23-26). Kemp uttrycker Merleau-Pontys hållning träffande som att talet är en kroppslig gest 

bland flera, såsom blicken, och de är en ”meningens manifestation” (Kemp 1979, s. 12). Stämningar 

och hur de formas av kroppsligt samspel är något som jag var uppmärksam på och gjorde anteckningar 

kring. Jag använder Merleau-Pontys syn på mötet genom att jag är uppmärksam på att jag kommer fråga 

om möten som har en kroppslig existentiell skörhet. Jag tar även med mig att det mellanmänskliga fältet 

av mening i mötet kan innehålla både existentiella hinder och möjligheter. Det kan exempelvis innehålla 

missförstånd, pinsamheter och sammanbrott likväl som hopp om att kunna skapa en förståelse och 

delad kunskap, kanske till och med en gemenskap. Detta påverkar även mitt sätt att närma mig 

intervjupersonen kroppsligen i rummet, där jag är följsam mot hens kroppsspråk och tonläge, samt är 

uppmärksam på om jag själv dras med i eventuella stämningar under intervjun. Likaså om stämningen 

hade känts stel och obekväm hade jag försökt göra intervjupersonen mer avslappnad, genom att vara 

lyhörd, men det var aldrig ett problem som jag upplevde det. Jag undvek även att sitta rakt mot 

intervjupersonen i rummet, utan snett vid sidan av för att medkonstruera ett samtal snarare än ett 

förhör. Intervjuerna genomfördes även på en plats som forskarna fick välja, så att de skulle känna sig 

mer bekväma att dela sina upplevelser med mig. Jag använder mig även av insikten att det 

mellanmänskliga mötet är existentiellt skört genom att inse att det kan vara känsligt att prata om vissa 

av de situationer där fenomenen förväntas framträda. På grund av fenomenens mellanmänskliga 

karaktär så är distanserade observationer av möten eller forskarnas idealbild av mötet av begränsat 

värde. Detta ledde till att jag ledde forskarnas uppmärksamhet mot konkreta och känslofyllda 

upplevelser. Detta angreppssätt har även konsekvenser för intersubjektiviteten. En fördel i detta 

sammanhang är att jag i intervjuerna har möjlighet att ställa uppföljande frågor och att vi potentiellt kan 

skapa mer av en delad förståelse kring vad de har upplevt. Jag anser även att fenomenens 

mellanmänskliga karaktär och deras alldaglighet underlättar mycket för intersubjektivieten. 

Igenkänningsfaktorn ska vara hög enligt det etiska systemet. Mer specifika fenomen, exempelvis 

existentiell skuld som studeras av Ulrica Fritzson (2017) är svårare då inte alla har en relation till detta 

fenomen. 

 

De metoder som jag anser ligger nära och som hade kunnat användas (i en liknande uppsats) är mindre 

styrda och låg-abstrakta metoder. Jag tänker här på metod med anknytning till grundad teori med dess 

bakgrund främst i symbolisk interaktionism, men även på senare år socialkonstruktivism och 
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postmodernism. En annan metod som är närliggande är etnometodologi som är empiri-nära och har 

funnit ny aktualitet genom konversationsanalys (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 125-126). Valet gjordes 

utifrån mitt syfte, att göra en immanent tillämpning. Utgångspunkten är att Løgstrup inte ser spontana 

livsyttringar som sociala konstruktioner och då gör jag honom inte full rättvisa genom att anamma 

denna utgångspunkt. Samtidigt har upplevelserna ägt rum i en kontext som även rymmer sociala 

konventioner, normer och roller. Så när jag talar om roller och representation så framträder de 

tillsammans med fenomenen och det går inte att uppleva dem som helt separerade. Det går däremot att 

i efterhand abstrahera ut dem genom ett delvis teoririktat fokus och i viss mån genom intuition. 

Grundad teori som ansats för metod anser jag är mer lämpad om mitt syfte hade haft en mikro-

sociologisk ingång och då hade jag helst velat ha material i form av videoinspelade möten och inte bara 

intervjuer. Kritisk teori och postmodernismen som riktningar valdes bort av liknande skäl. De kan inte 

helt ta tillvara på att intervjupersonerna kan försöka att sätta ord på en känsla eller en stämning. Kritisk 

teori som riktning uppfattar jag som fientlig mot kategorier som inte är slutprodukten av viss kritisk-

politisk process. Ibland med ett emancipatoriskt kunskapsintresse och ibland genom att undvika 

reproduktion av dominerande idéer. Postmodernismen och kritisk teori som riktning tenderar även att 

ägna sig åt en relativt mer ”tät” textläsning, där jag istället försöker närma mig vissa fenomen, 

stämningar och känslolägen i ett relativt mer vardagligt sammanhang. Om mitt syfte istället hade varit 

att dekonstruera eller på annat sätt konfrontera Løgstrups tänkande med andra författares tänkande, 

exempelvis genom att betona samhällskritik så hade jag haft starka resurser i kritiska teorins skepsis och 

postmodernitetens polyfoni (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 325-326, 457-458). Särskilt deras delade 

kritik mot de ”stora berättelserna”. I denna kritik uppmärksammar de även fenomenologins svagheter 

som riktning. Jag tänker på en övertro till tillgängligheten av det vardagliga samspelet för vetenskapliga 

metoder. Inte minst övertron på att det som intervjupersonerna säger inte är tillrättalagt samt inte minst 

kritiken mot intervjuarens möjligheter att tolka något annat än sin egen livsvärld. Det finns all 

anledning att vara försiktig med de möjliga slutsatser som kan dras i denna typ av uppsats. 

 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod som centrerar kring en serie semi-strukturerade intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer anser jag vara lämpligt eftersom jag vill närma mig intervjupersonernas upplevelse 

av mötet med distriktssköterskorna i en viss kontext. Detta sker bäst genom en nära och direkt kontakt 

där jag kan vara öppen för alternativa riktningar eller spontana reaktioner från intervjupersonen som 

kan dyka upp under datainsamlingen gång (Malterud 2011, s. 127-130). Jag har använt en intervjumall 

som innehåller med en förklaring av begreppen och hur de används av Løgstup. Denna skickade jag ut i 

förväg till intervjupersonerna, förutom i ett fall då jag glömde detta och vi hade en diskussion innan 

intervjun istället. Anledningen till att jag gjorde detta var dels att göra intervjupersonerna bekväma, 



48 

vilket de även påtalade i några fall utan att jag frågade. En annan anledning var med tanke på att 

begreppen kan upplevas som språkligt främmande och i och med att de är specifika. Tanken var att det 

underlättar det om vi har en delad förståelse kring vad som avses när de nu ska få frågor om 

fenomenens eventuella framträdanden. Nästa steg var att jag memorerade mallen och hade den som en 

mental bild av de aspekter som jag ville fråga om innan intervjun var slut. Jag höll mig långt från 

slaviskt till frågorna, eftersom den sköra omedelbarheten i samtalet kan gå förlorad tillsammans med 

värdefullt material. Semi-strukturerade intervjuer valde jag eftersom jag ville ha en viss kontroll, med 

tanke på att jag vill undersöka eventuell förekomst av vissa specifika fenomen kopplat till ett visst etiskt 

system. Att ställa frågor som riktar intervjupersonens uppmärksamhet, men ändå ger den intervjuade 

utrymme att avvika och reflektera är den balansgång som jag har strävat efter. 

 

Intervjuerna spelades in på kassettband i en diktafon. En fördel med detta är att jag kan få tillgång till 

inte bara vad som sägs utan hur det sägs. En annan fördel är att det är lätt att transkribera från denna 

typ av maskin som är avsedd för att spela in på och sedan spela upp ljudet på så att det kan 

transkriberas (Malterud 2011, s. 77-82). Detta har också skett och banden finns tillgängliga för mig själv. 

I syfte att skydda mina intervjupersoners anonymitet så har handledaren hittills enbart haft tillgång till 

anonymiserade versioner av det transkriberade materialet. Att filma intervjun hade varit ett alternativ, 

men jag ansåg att det skulle göra intervjupersonerna för obekväma. Både ljudupptagning och 

videoupptagning har sina problem vid transkribering. De kan enbart ge en begränsad bild av 

fenomenen och processen från upplevelse, till tal, till upptagningen, till transkribering och sedan till 

analys innebär att vissa meningsmönster går förlorade (Malterud 2011, s. 77-78). Min förhoppning är 

ändå att jag gör materialet rättvisa som sådant i rimlig utsträckning och att metoden anses tillförlitlig. 

Pre-H som bakgrundssamanhang och dess betydelse för urval av intervjupersoner 

Samverkansprojektet Pre-H är i fokus för empirin i denna uppsats och involverar på ett tydligt sätt 

brukarkategorin distriktssköterskor. UserAge, där Pre-H ingår som en del är i grunden positiv till aktiv 

brukarmedverkan och ser det som potentiellt relevant att brukare deltar i varje steg i 

forskningsprocesser. Det finns även här en vilja att vetenskapligt undersöka när och hur 

brukarmedverkan är ändamålsenligt på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. Hur forskare inom Pre-

H uppfattar mötet med brukarna är således ett delat intresseområde mellan mig, Pre-H och UserAge. 

Min initiala kontakt har gått via ledaren för UserAge, Susanne Iwarsson (professor i medicinsk 

vetenskap, leg. arbetsterapeut), som bland annat har beskrivit UserAges behov och verksamhet generellt 

för mig, samt förmedlade mitt dåvarande uppsatsförslag till styrgruppen för UserAge som uttryckte 

intresse för att stödja mitt projekt om det var möjligt. Iwarsson har även förmedlat kontakten med 

ledningen för Pre-H. I e-post och telefonsamtal med ledningen för detta projekt presenterades jag med 

namn och kontaktuppgifter för mina intervjupersoner. På grund av att forskarna redan hade tydliga 
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arbetsuppgifter inom projektet, även om de var få, så utgjorde de ett slags naturligt klusterurval. Det är 

även ett strategiskt urval, eftersom just de har de relevanta upplevelserna med tanke på mina 

frågeställningar (Malterud 2011, s. 56-57). Min fokus på distriktssköterskorna som brukarkategori kom 

förvisso delvis ur en diskussion kring hur mina behov och UserAge:s organisations behov kan mötas. 

Jag upplevde dock inte att detta påverkade kvalitén på uppsatsen utan enbart gjorde mitt resultat 

ömsesidigt relevant. Jag uppfattade det som att Iwarssons hållning var att vissa noder hade högre 

mättnad när det gällde reflektioner kring bemötande och jag valde på eget initiativ bland de resterande 

så att uppsatsen skulle vara relevant för båda parter. 

 

Intervjupersonerna arbetar på olika positioner inom UserAge, vissa är närmare knutna till UserAge i sig 

än själva projektet Pre-H. Vissa är seniora forskare och vissa är doktorander och vissa har mer 

erfarenhet av att möta brukarna än andra som en del av sina arbetsuppgifter. De har även olika 

arbetsuppgifter, där de seniora forskarna har de mer ledande positionerna. Variationen i upplevelserna 

ser jag som en styrka, då materialet blir mer mångfacetterat då det är upplevt från varierande positioner. 

En doktorand kan exempelvis ha upplevelser av den seniora forskarens interaktion med brukaren på ett 

annat sätt, från en position mer i periferin. Aspekter som den seniora forskaren kan vara fältblind inför. 

Detta gäller givetvis omvänt också (Malterud 2011, s. 58-61). Alla har erfarenhet av möten som syftar 

till brukarmedverkan med denna brukarkategori inom Pre-H. Jag tänker mig att även om omfattande 

och specifik erfarenhet generellt är en fördel, så är det inte nödvändigt. Det är en del av forskarnas 

livsvärld, som de har att hantera och jag vill vara följsam mot eventuella fenomen som de framträder i 

detta sammanhang. För mitt syfte är det centrala att intervjupersonerna kan minnas möten med brukare 

inom projektet. Jag har dock varit öppen för att de kan anknyta till sina upplevelser från liknande 

sammanhang som en ingång till en jämförelse med hur fenomenen framträder i möten inom Pre-H. De 

konkreta upplevelser som jag tolkar är enbart upplevelser i möten med Pre-H som 

bakgrundssammanhang. 

Noteringar som läsaren bör göra kring Pre-Hs bakgrundssammanhang 

Den första aspekten som jag vill lyfta fram är att organisationen har djupa rötter i omvårdnadsforskning 

och nästan alla av de forskare som jag har mött har yrkeserfarenhet inom vårdområdet. En andra aspekt 

är att omvårdnadsforskningen var pionjärer kring brukarmedverkan, delvis p.g.a. att 

omvårdnadsområdet har erfarit sviterna av allvarliga etiska övergrepp, mest välkänt är kanske 

forskningen på människor som genomfördes under nazitiden (Arlebrink 2013, s. 332). I Lund har vi 

även Vipeholmsexperimenten som exempel på övergrepp i forskningens och samhällets namn. Det är 

därför inte förvånande att UserAge arbetar mer aktivt och medvetet med detta område. Det är också de 

som har framhållit brukarmedverkan mest bland de forskningsprojekt som jag har hittat i Sverige. 

Något annat som är värt att notera är att i och med att organisationen arbetar på detta sätt så kan det 
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innebära att forskare som är kritiska till brukarmedverkan inte söker sig till UserAge eller, och nu 

spekulerar jag, inte anses lika kvalificerade att arbeta inom UserAge. Även om det är min förförståelse 

att det finns stor variation i synen på brukarmedverkan inom UserAge och att detta är accepterat så är 

det ett något som sätter intervjuerna i ett visst karriärmässigt bakgrundssammanhang. En klangbotten 

av positivitet till brukarmedverkan är att förvänta som inte nödvändigtvis är representativt för forskare 

generellt sett. En sista notering är att yrken som fokuserar på omvårdnad är kvinnodominerade. Att 

intervjupersonerna och brukarna i projektet till största del är kvinnor, ser jag i ljuset av detta, men det 

kan vara en slump. Det kan vara värt att ha med sig som läsare att intervjupersonernas svar kan vara 

påverkade av en genusspecifik syn på bemötande, snarare än att de upplever allmänmänskliga fenomen. 

Detsamma gäller att upplevelserna kan uttolkas som uttryck för personlighet, arbetskultur m.m. Utifrån 

Løgstrups perspektiv kan dessa aspekter dock ses som fullt integrerade (Armgard 1971, s. 189).   

Forskningsetiska överväganden 

Under processen där jag har fått mer och mer tillgång har jag försökt vara tillmötesgående gentemot 

UserAge och intervjupersonerna i den mån kvalitén på uppsatsen inte riskerats. Detta är särskilt viktigt 

gentemot intervjupersonerna, eftersom jag antar att det kan finnas en misstänksamhet mot de som 

kommer utifrån och ska undersöka fenomen inom en verksamhet. Jag tror att jag hade varit 

misstänksam själv och tänkt: Vad är Ylva ute efter egentligen? För att hantera detta har jag även 

försökt vara flexibel och uttrycka intresse för intervjupersonernas önskemål och vi har haft mest 

förberedande kontakt totalt sett. Intervjuer om existentiella frågor kan vara betydligt mer känslomässigt 

tunga än i denna uppsats såsom exempelvis Ulrica Fritzons doktorsavhandling (2017) så kan mina 

intervjupersoner ändå uppleva obehag och oro, vilket jag hade en beredskap för. Dels kan personerna 

ha en stark professionell integritet och det kanske är första gången de har fått uttrycka sina tankar om 

ämnet. Dels handlar vissa följdfrågor om gränsfall för etiska övertramp, vilket kan väcka exempels 

obehagliga eller genanta minnen. Jag har hanterat detta genom att tänka på att om jag ser tecken på 

obehag eller oro under intervjun så kommer jag försöka göra personen bekväm nog för att berätta, men 

låta initiativet för att berätta känsliga detaljer ligga hos intervjupersonen. För att ytterligare göra 

intervjupersonerna bekväma att fatta beslut om sitt eventuella deltagande så skickade jag ut ett speciellt 

informationsbrev till dem, med min privata kontaktinformation. I detta brev uttryckte jag även att de 

inte ska tveka att kontakta mig om de har frågor relaterat till min uppsats. Utöver detta så informerades 

de om att deras deltagande är frivilligt, att intervjun kan anonymiseras och att de närsomhelst kan 

avbryta sitt deltagande. De samtyckte även skriftligen till att delta som intervjupersoner på min begäran. 

Intervjupersonerna har slutligen erbjudits att läsa transkriberingen av sina intervjuer och fått 

möjligheten att klargöra sina uttalanden i nya intervjuer. Ingen har gjort en sådan begäran. Jag har 

erbjudits möjligheten att presentera mitt resultat för styrgruppen för UserAge, men jag har inte mottagit 
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någon slags kompensation för något från UserAge. Jag har etablerat kontakt med UserAge utan tidigare 

anknytning till organisationen. 
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Här presenterar jag de mönster som jag har identifierat i det transkriberade materialet med 

utgångspunkt i en tillämpning av Løgstrups förståelse av hur livsyttringar kan framträda i forskares 

upplevelser inom Pre-H. Utgångspunkten har varit explorativ. Att undersöka eventuell förekomst och 

potentiellt även oväntade uttrycksformer av spontana och instängda livsyttringar. Uttrycken måste dock 

passa livshållningarnas allmänna karaktäristik för att nämnas här. Resultatdelen inleds med mina 

generella intryck för att göra intervjupersonerna rättvisa så mycket som möjligt. Tanken är att läsaren 

inledningsvis ska få en känsla för intervjusituationen och hur intervjupersonerna berättade, snarare än 

enbart lösryckta citat. Därefter bildar de sex utvalda spontana och instängda/slutna livsyttringarna i del 

1 huvudrubrikerna i resultatet. Dessa är tillit, misstro, talets öppenhet, talets slutenhet, tjänande och 

förbehållsamhet. Inom dessa kategorier har jag i sin tur identifierat nyanser i materialet som är 

tillräckligt olika för att jag ansett att det är rimligt att skapa underkategorier för att tydliggöra dessa och 

kommentera dem separat. Varje sådan kategori inleds med en serie illustrativa och typiska citat av sitt 

slag följt av mina kommentarer. För att hjälpa läsaren att notera samband mellan resonemanget och del 

1 så har jag kursiverat vissa ord/meningar. Kategorierna och kommentarerna kommer att gå in i 

varandra, vilket är att förvänta då fenomenen kan sammanfalla och jag vill vara följsam mot detta, vilket 

kommer att innebära en del upprepning. Arbetet med resultatdelen har dock inneburit att vissa mindre 

typiska underkategorier har fallit bort för att de är för närliggande. För att öka graden av anonymitet för 

informanterna har jag valt att kalla intervjupersonerna Informant 1-4 istället för sitt fingerade namn i 

de transkriberade intervjuerna. Anledningen är att enbart en av intervjupersonerna är man och kan lätt 

identifieras, särskilt av de som känner till vilka som arbetar inom forskningsprojektet Pre-H. Brukaren 

Louise som omtalas kvarstår dock med detta fingerade namn. Efter varje citat från en informant finns 

en källhänvisning, exempelvis (1, s. 2). Detta avser att citatet kommer från Informant 1 och kan läsas på 

sida 2 i det transkriberade materialet för denna intervju. De transkriberade intervjuerna finns 

tillgängliga för opponent, examinator och handledare vid behov. Kommentarer inom hakparentes [ ] är 

mina egna i avsikt att anonymisera eller tydliggöra syftningar, vilket kan behövas när de tas från 
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transkriberingens sammanhang och sätts in i uppsatsen. Syftningen är dock tydlig om längre delar av 

det transkriberade materialet hade citerats. 

 

Det första generella intrycket som jag vill lyfta fram är att jag upplevde forskarna som oväntat villiga att 

avvika från intervjumallen och ha en lite annorlunda intervju med mer fokus på känslor än vad de var 

beredda på och vana vid. Jag var förvånad över hur villiga de var att försöka minnas och ibland 

spontant utagera genom kroppsspråket. Även om de mer känslointensiva ögonblicken var få under 

intervjuerna så bar jag dem med mig en stund efter intervjuerna och noterade dem. I och med att 

informanterna mer ofta än väntat var villiga att minnas konkreta upplevelser, snarare än att berätta 

abstrakta kloka tankar så upplevde jag att det var lättare för mig att föreställa mig vad de upplevt under 

ett verkligt möte. Det andra generella intrycket är att forskarna snarare har en fingertoppskänsla än en 

heltäckande strategi för hur de ska göra när de bemöter brukarna. Ibland är denna fingertoppskänsla 

kopplad till hur de upplever att de är som personer. Detta visade sig exempelvis genom att de ofta 

tänkte till hur de faktisk gjort och inte automatiskt hakade på sin utbildning inom en viss metod. Detta 

gäller särskilt de seniora forskarna. Det tredje generella intrycket är att forskarna som väntat ibland 

lutade sig tillbaka på en abstrakt idealbild av hur man ska göra som forskare när man bemöter brukare. 

Att läsa delar av det transkriberade materialet var att läsa tillämpad metod, men ibland tror forskarna 

mycket på det som de har lärt sig och då blir det mer intressant för mina syften. Med det sagt valde jag 

bort dessa delar till stora delar om inte forskarna uttryckte sig med emfas eller om det inte passade 

forskarnas resonemang kring konkreta händelser. Då tolkade jag uttalandena så att de var mindre 

meningsbärande för dem i verkliga möten.   

 

 

”I den här gruppen kan jag känna att alla utom en person i den här gruppen har jag kunna känna att: Här har vi en tillitsfull 

relation, här kan vi prata… Jag försöker vinna hennes tillit genom att lyssna på henne, visa att jag kan svara, men alltid 

respektera hennes synpunkter och aldrig försvara vårt sätt. Vara så vanlig som möjlig med henne kan jag väl säga.” (1, s. 1) 

 

”De lyssnar och ändrar och det är inte hugget i sten” (3, s. 6) 

 

”Jag upplever att forskarna kan vara mer uppmärksamma på dem [brukarna som upplever svårigheter] på fikapauser. Att 

prata med dem lite mer för att se om de hänger med i processen...Då kan de ställa lite andra frågor och ha en dialog.” (3, s. 

1) 
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”Jag är nog väldigt öppen i mitt tal. Alltså tycker jag något så försöker jag uttrycka det. På ett förhoppningsvis ödmjukt och 

respektabelt sätt” (1, s. 8) 

 

”Att vara öppen för olikhet. Att det är en tillgång i projektet för då tvingas jag vända på alla stenar och utmana mig själv. Sen 

har det hänt att man ryggar tillbaka om det är någon som opponerar sig eller tycker väldigt annorlunda.” (4, s. 1) 

 

Min tolkning är att forskarna har upplevt tillit som något som kommer av ett relationsbygge där de tar 

ett steg tillbaka och skapar ett utrymme genom erkännande där de kan fokusera på att lyfta fram 

brukarnas betydelse och kompetens. Detta är ett sätt att hantera makten i samarbetet, genom att minska 

sin egen betydelse som forskare. Det är typiskt att forskarna upplever brukarna som nyckelpersoner, 

utifrån att de vet vad som fungerar och inte fungerar i möte med den äldre. Om inte forskarna kan 

ändra sig, vara flexibla, in-lyssnande och inkluderande nog så fungerar inte samarbetet. De exempel som ges 

går ofta ut på att de själva eller de andra forskarna anpassar sig, snarare än att det finns en ömsesidig 

anpassning mellan forskare och brukare. Däremot beskrivs upplevelser av tillit i samband med dialoger, 

avslappnad stämning och uttalanden som ”här kan vi prata”, vilka snarare har ömsesidiga konnotationer. 

Detta tolkar jag som att forskarna hanterar sin maktposition för att öppna upp för inflytande. Därigenom 

upplever de att det skapas ett utrymme att mötas på mer likställda villkor. Forskarnas bemötande 

signalerar att brukarna kan lita på att de ska få sitt utrymme, både utrymmet att berätta vad som krävs för 

att projektet ska vara användbart och åtminstone delvis påverka projektet. Forskarna signalerar även att 

brukarna kan vara som dem, sig själva, vanliga människor och professionella samtidigt. Detta innebär 

en ofrånkomlig risk för forskarna som upplever att de är öppna för brukarnas idéer och inflytande. 

Denna risken ses som positiv och nödvändig, men som något som även har inneburit att forskarna har 

överraskats eller överrumplats. Denna risk beskrivs som att den utmanar forskarna att tänka på nya sätt, 

vilket jag tolkar som att de förvisso är jag-centrerade när de tänker på det i efterhand, men att de i 

stunden upplevt något som kan tolkas som en livsyttrings kreativa verkan. Forskarna upplever både 

andra forskare som ödmjuka och att de försöker uttrycka sig ödmjukt till brukarna. Ödmjukhet antyder 

öppenhet i attityden. De upplever även att brukarna egna bemötande påverkas av forskarnas sätt att 

bemöta. Forskarna upplever att det finns tillit i gruppen när deltagarna är öppna för idéer, visar intresse och 

engagemang. En risk som jag tolkar det är att forskarna i sin betoning av brukarnas kompetens inte värnar 

fullt ut om sin egen subjektivitet. Jag noterar exempelvis att de inte försvarar sitt sätt att arbeta. Om 

forskarna så att säga lägger sig platt för brukarna så kan brukarna tolka detta som att forskarna inte 

engagerar sig genom att de inte står för sina idéer. Detta kan innebära en för stor tyngdvikt mot 

brukarna eller att forskarna känner sig berättigade att styra på annat sätt för att kompensera. 
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”- Rent ontologiskt, vi skapar kunskap tillsammans. I mötena. Sen är man inte så mycket om man inte har någon annan att 

spegla sig mot.” (1, s. 3) 

 

”- En jättestor förutsättning för att skapa tillit är att man ska ge känslan av att ingen är viktigare än någon annan utan det är 

tillsammans vi uppnår någonting.” (4, s. 7) 

 

”- (…) Om vi tar exempelvis Hässleholms kommun då kontaktade jag ju brukaren och frågade om inte han också kunde 

vara med och berätta alltså hur han jobbar och så här. Just det mötet var helt fantastiskt för just i ett sådant hembesök hade 

han upptäckt problem som är lätt att åtgärda men som har väldigt stor betydelse för personens liv framöver.” ( 4, s. 7) 

 

”Jag upplever att forskarna kan vara mer uppmärksamma på dem [brukarna som upplever svårigheter] på fikapauser. Att 

prata med dem lite mer för att se om de hänger med i processen...Då kan de ställa lite andra frågor och ha en dialog.” (3, s.1) 

 

”Jag vill ju få till en dialog där några sitter och säger: Så här kan vi ju inte göra. Så här tycker jag. Det är mycket roligare än 

några som bara sitter där och: Ja, det gör vi, ja det gör vi!” (1, s. 6) 

 

Ett återkommande mönster är att forskarna uttrycker att det är avgörande för att tilliten ska kunna 

finnas är känslan av att de är där just tillsammans, har en dialog och kan spegla sig mot varandra. Jag tolkar det 

som att dessa kräver en viss öppenhet och en inbjudan till dialog, samt en trygghet att kunna låta blicken 

hålla sig kvar. De tar risken att bli avvisade. Var och en uttrycker sig på sitt sätt, men det är alltid med 

emfas när de berättar om när de minns gemenskapen i situationer som präglas av tillit. Informant 1 

uttrycker sig mest markant som att: annars är man själv inte så mycket. Informant 4 lyfter även fram ett 

möte som var så fantastiskt för att de uppnådde något tillsammans. I dessa möten upplevs brukarna 

generellt som professionella som bidrar med sina erfarenheter från möten med de äldre, Informant 1 

upplever dock om brukarna som medforskare. Ett typiskt sätt som forskarna upplever tillit är att de 

känner att ett delat professionellt engagemang finns, inte bara att det är trevligt i mötena. Det upplevs 

samtidigt som viktigt att forskarna och brukarna möts som människor, vilket jag tolkar som ett annat sätt 

att ha något gemensamt. De erkänner delvis interdependensen i detta delande och behandlar varandra som 

subjekt, vilket här innebär att de är både professionella och människor samtidigt. Forskarna berättar hur de tonar 

ner sin egen betydelse och sin makt. Stämningen där de är där tillsammans beskrivs i termer av vara 

vanlig, avslappnad, känslan att ingen är viktigare än någon annan, vi är alla människor, vi sitter inte på 

höga hästar m.m. Annars anser forskarna att samarbetet inte skulle fungera, Informant 4 uttrycker att 

det skulle kollapsa. Något som var oväntat för mig som observatör på några möten var att de skojar 

mycket med varandra, vilket jag nu tolkar som ett sätt att ha något gemensamt. Forskarna beskriver att 

humor dels kan vara en isbrytare, men även ett sätt att dela något och skämtandet är också aldrig 

enskilt. Detta tolkar jag som ett sätt att bjuda in i konstrast till att vilja ha avskildhet. Informant 4 
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beskriver det som att hen upplever det som ett sätt att blotta sig själv och sina svagheter inför gruppen. Denna 

forskare är den som betonar mest att är vi människor och vi behöver glädje. Ingen av forskarna hade 

tänkt på att humor var en del av bemötandet innan jag berättade om att jag hade observerat att det var 

en del humor på mötena och bad dem kommentera. Med tiden och dessa ansträngningar upplever 

forskarna att relationen håller bättre eftersom brukarna i denna gemenskap då vågar berätta vad som 

upplevs som svårt i möte med den äldre. Forskarna har då upplevt att projektledaren tagit ett ansvar för 

att hantera detta. Detta tolkar jag som ett erkännande av interdependensen och att forskaren inser sitt 

ansvar i kraft av hens ofrånkomliga maktposition. Detta har skett genom att ge extra stöd till dem som 

har det svårt under fikapauser och även genom att tala om för hela gruppen att det är så att olika 

brukare har olika förutsättningar ute i kommunerna. Att det inte betyder att någon är sämre. Här 

noterar jag en gemenskap med viss ensidighet, det är aldrig forskarna som berättar om det som är svårt 

för dom. Det är därför aldrig så att utrymme skapas för brukarna att ge forskarna medhåll. Däremot 

finns exempel på hur forskarna stöttar varandra. Detta tolkar jag som ett utslag av ett missförstånd av 

situationen, som kan skada samarbetet. 

 

 

”Jag vet en situation [under en tidigare fas av projektet]. För då var jag rätt frustrerad just med det här att jag tyckte att de 
här styrgruppsmötena bara... Vi satt och pratade om samma saker. Det blev bara på en abstrakt nivå att det hände inte på 
mycket. (...) Och då vet jag att jag lyfte fram det och jag vet inte riktigt vad jag sa, men jag försökte förklara den. Att jag bar 
den frustrationen att: Nu behöver vi ju komma ner mer hur de ska implementera den i sin verksamhet och att vi behöver 
skapa kanske andra projektägare!” (1, s. 6-7) 
 
”(...) Fast jag tycker ändå att det är rätt så öppet. Em... Ibland. Men om vi ska tänka tillbaka på det förra styrgruppsmötet 
som du var med på. Det var ju ett väldigt märkligt tyst möte. Egentligen. (…) Där satt man och lyssnade och.tog in tror jag. 
Alltså han som ställde jättemycket frågor var ju... Ingen av dem som var från kommunerna utan han sitter ju som 
kommunstrateg och som egentligen bara är en referensperson. (...) Vilket var intressant. Sen vet man ju inte. Det kanske var 
så att där fanns inte några frågor och att de känner sig jätte-inne i detta och tänker sig att det får lösa sig den dagen det 
kommer igång.” (1, s. 9) 
 
”-Och sen blir det ju deras uppgift att ta fram saker och ting på chefsnivå tänker jag. Och det är ju ett sätt att göra dem till 
ägare av projektet istället för att det är vi hela tiden som tar kontakten med cheferna. Hur det ska gå till och vad man ska 
göra? Så där är ju fortfarande sådana oklarheter som egentligen aldrig har diskuterats.” (1, s. 7) 
 
”Ylva: - Upplevde du att brukarna visade misstro mot någon del av projektet? Den tekniska plattformen var ju i fokus på det senaste mötet… 
 
- Ja och det var ju lite misstro: Hur ska detta fungera? (...) Sen upplevde jag att vissa visade mer misstro än andra om man 
säger så.. Och då undrade jag själv: Vad har de för roll på mötet? De som visade misstro kom inte från kommunen utan var 
andra. (…) De kanske också har den position att de kan ställa de mer misstroendeinriktade frågorna. Lite mer kritiskt 
granskande. Men positivt ändå upplevde jag det som. Det var positiv misstro! [skratt] (3, s. 2) 
 
”Och det är väl också en sak i backspegeln om man ska vara självkritisk så kan jag känna att det har nog inte alltid varit 
tydligt för dom i styrgruppen vad de har för uppdrag. Utan jag har väl tagit för givet att om man sitter i styrgruppen så är 
man representant och då går man hem och förankrar och diskuterar det som har sagts. De flesta har gjort det men inte alla. 
Så någon form av arbetsbeskrivning eller uppdragsbeskrivning hade kunnat underlätta.” (4, s. 3) 
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”Alltså om jag hade varit hembesökare så kommer jag till styrgruppen då hade jag känt ett maktförhållande som gjort att jag 
känt mig lite obekväm kanske. Dessutom så den distriktssköterskans chef  var med på mötet. (…) Där tror jag nyckeln för 
att det ska bli bra är laget runt. Att alla får berätta hur deras situation är och att alla får göra sin röst hörd.” (4, s. 4) 
 
”Jag hade önskat att man hade aktiverat brukarna i styrgruppen mer för att det ska vara brukarmedverkan fullt ut. Sedan kan 
man återsamlas igen. För det blir en annan dynamik än när man har laget runt...så. Det blir lite mer statiskt.” (2. s. 5) 

 

Även om forskarna upplever att tilltro generellt råder nu så har det inte alltid varit så och de riskfaktorer 

som utlöste misstro hos Informant 1 under en tidigare fas under projektet upplevs i viss mån nu. 

Risken finns i en brist på delad förståelse för situationen och de andra parternas upplevelse. Detta gäller både 

mellan forskarna, men främst gentemot brukarna. Som bakgrund är det viktigt att veta att det har blivit 

så att forskarna behandlar distriktssköterskorna likadant som deras chefer i en mötesform, styrgruppen. 

Styrgruppen är en mötesform där personer högre upp i hierarkin i kommunen deltar också samt andra 

referenspersoner, såsom kommunstrateger, vid behov. Detta är ett större mötesforum på cirka tjugo 

personer. Mötet inleds alltid med laget runt för att fördela ordet. Utöver det är det upp till var och en 

att berätta eller ställa frågor. Detta tolkar jag som en bristande situationsanpassning. Brukarna har inte 

samma makt och det kommer sprida misstro om brukarna tolkar forskarnas sätt att hantera mötet som 

ett sätt att hindra deras deltagande. Det relevanta för mig är inte åsikterna i sig utan att samtliga 

forskare upplever risken att brukarna kan känna sig hämmade av makthierarkin, men de har inte klargjort 

i styrgruppen att cheferna ska fungera som språkrör för brukarna. Detta upplevs av Informant 1 som 

något som inte har diskuterats och Informant 4 upplever att en uppdragsbeskrivning hade underlättat. 

Informant 3 visste inte vilken roll vissa hade i mötet och Informant 2 upplevde styrgruppen som mer 

statisk. I och med att det inte finns en delad förståelse hos forskarna för brukarens situation, precis som 

det inte fanns tidigare då Informant 1 upplevde misstro så riskerar forskarna återigen att deltagarna 

upplever misstro. I och med att brukarna är i en mer utsatt situation så är risken att misstron redan 

upplevs av dem större. Samtliga forskare har en oklar bild, men vänder sig snarare inåt och gör en (avskild) 

egen tolkning. Informant 4 upplever det som viktigt att styrgruppen är effektiv för att uppnå tilltro i 

denna mötesform, vilket inte upplevs som ändamålsenligt med tanke på vilka som deltar. Detta tolkar 

jag som att forskaren har en hög professionell integritet och hens omdöme kan vara korrekt med tanke på 

resursbristen. Emellertid finns ingen delad förståelse av detta omdöme, vilket skapar oklarhet. Situationen 

kan även tolkas som att hens höga integritet går ut över brukarnas möjliga talutrymme. Detta kan ses 

som illegitimt i ljuset av att detta är ett samarbetsprojekt, där brukarna ska ges rimliga förutsättningar 

att delta med hänsyn till deras situation. Detta är kopplat till respekt för deras professionella integritet. 

Denna avskildhet tolkar jag som att den stänger ner och självcentrerar tankeprocesserna och riskerar att sprida 

misstro. Värt att notera är dock att informant 1 har gått från att uppleva misstro tidigare under 

projektet till att nu se det som att det kan finnas en möjlighet att tilltro trots allt kan upplevas av 

brukarna. Att det kan vara så att brukarna helt enkelt inte har några frågor just nu trots vad hen 
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kallar ”den märkliga tystnaden”, vilket jag tolkar som en tystnad som sprider en stämning kopplad till 

distansering. 

 

”Ylva: - Har du någon gång känt av en situation där du känt att: Jag ska nog inte tänja på de här gränserna ytterligare för då 

kan det skapa misstro. Är det något du undviker eller har sett andra forskare undvika? 

- Ja, jag kan väl känna att om det finns motstånd i gruppen för ett förslag hos medlemmar av styrgruppen att man då som 

forskare eller ledare av gruppen kanske inte backar men håller det lite...man provocerar inte vidare.  Att man kanske ligger 

lite lågt då kanske och att man nöjer sig med att man kommer så här långt men inte längre. Man accepterar situationen så 

som den ser ut i kommunerna.” (2. s. 1) 

Ylva: - Har du märkt någon gång att nä nu ska jag inte driva den här frågan längre för då riskerar jag tilliten? 

”-Ja och det finns ett konkret exempel på det. Om ekonomi. Det här projektet handlar om att bygga upp en digital plattform 

för att underlätta besöken. Och med den plattformen så är det en kostnad kopplat till det. Där kan jag känna att det är en 

svår fråga för kommunerna har så olika förutsättningar att satsa på vissa saker. Den frågan har jag känt varit en het potatis. 

Där jag lite grann...Å ena sidan vilja skjuta på den å andra sidan också velat ha mer konkret besked kring vad det skulle 

komma att kosta.” (4, s. 2) 

”-Allt vi har gjort i projektgruppen har hon varit skeptisk med. Skeptisk och nä.. Alltså ibland negativ och hon har upplevts 

så...barsk. Hela hon är ju så...rätt bestämd i kroppsspråk kan man ju uppleva. När jag har upplevt att hon är skeptisk. Och då 

har det varit en slags misstro kan man säga. (…) Nu är hon mycket gladare och hon har kvar det här kritiska.” (1, s. 1) 

”-De flesta känns det ju som att de tycker att det känns intressant, spännande och de vill ta med... Men vi har ju fortfarande 

Louise som är väldigt...och det hörde du ju kanske nu: ”Ekonomin. Det det är ju ett problem!” Den skaver ju! [Att Louise 

uttryckte sig så] När vi inte riktigt vet hur vi ska hantera det.” (1, s. 5) 

 

Alla forskare upplever kritik som värdefullt och som ett tecken på tilltro. Skepsis upplevs delvis som 

något annat och kopplas till negativitet, barskhet och som något som främst framträder när forskarna inte vet 

hur de ska ge svar på tal. De upplever det som att de kan bli låsta, förvånade eller överrumplade. Alla dessa 

aspekter utgår från någon slags minskning av öppenheten i samarbetet och oförmåga att hantera situationen till 

förmån för öppenhet. Något som förvånade mig är hur forskarna ändå i efterhand, när de reflekterar 

över händelsen, berättar att skepsis kan vara ett tecken på tilltro. Att brukaren vågar tala så till 

forskarna. Skepsis upplevs av forskarna som ovanligt och upplevs nästan enbart i relationen med en av 

brukarna, Louise. Louise uppfattas som skeptisk, men samtidigt som viktig och kompetent. Forskarna i 

ledande ställning har upplevt som angeläget att vända denna relation genom att lyssna in och inte 

försvara sitt sätt m.m. I förhållande till den heta potatisen får Louise som skeptisk företräde i forskarnas 

upplevelser. Jag tolkar det som att forskarna spontant har reagerat på vad de upplevt som ett missbruk av 

tilliten, nämligen att Louise fortsätter att försöka överrumpla dem. Det börjar med att hon har en jobbig 

fråga, relaterat till en sakfråga som inte forskarna upplever att de har svårt att hantera: Vad är kostnaden 

för kommunen? Det är sant att de inte har svar, men det intressanta för min del är hur detta hanteras. 

Min tolkning är att forskarna hanterar denna situation genom att sluta sig inåt. De vill ha en egen bild klar först, 

hellre än att ha en delad process med brukarna där en delad bild kan växa fram gradvis. Om denna tolkning 
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stämmer så kan brukarens skepsis vara ett uttryck för misstro, en frustration över brist på inklusion som 

forskarna signalerar att de inte är öppna för. Att forskarna bara lyssnar och bygger relationen, utan att inkludera kan 

utlösa denna typ av reaktion. Att vara inkluderande trots att sakfrågan inte är löst kan på grund av 

interdependensen göra stämningen bättre i gruppen. Det kan även inspirera brukarna att var mer öppna 

med vad de upplever är deras motsvarande svåra uppgift att lösa själva. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara om de känner sig bakbundna av sina omständigheter ute i kommunerna. Forskarna har 

också upplevt en problematisk oklarhet kring dessa aspekter. Dessutom att brukaren vågar uttrycka sig så 

tydligt kan också ses som ett tecken på att hon visar att hon tål att bli inkluderad även om det är hårda besked. De 

andras tystnad kring ekonomin är mer svårtolkad. Det kan exempelvis vara att de upplever att de är 

bekväma med att det inte är deras problem. De gör det de kan under tiden. Distriktssköterskorna är 

rimligen inte vana eller utbildade i att reflektera kring denna typ av ekonomiskt ansvar, vilket rimligen i 

så fall påverkar deras upplevelser. Oavsett om forskarna vill ha mer delat ansvar eller delad insyn så bör de ha 

brukarnas förutsättningar för inklusion i åtanke. Fördelen med utökat engagemang kan bli att brukarna 

upplever sitt engagemang som mer angeläget. Detta kan i sin tur öka sannolikheten att de förankrar det 

som sägs i mötena hos sina chefer i kommunerna. Då har de i sin tur bättre förutsättningar att blir mer 

av de språkrör som var tanken att de skulle vara. Risken med brist på inklusion är att brukarna enbart 

gör det de ska alternativt gör på det sätt de alltid har gjort. Det finns en risk att brukarna kommer att uppleva 

forskarna som oseriösa, men med tanke på interdependensen och deras vanligtvis tillitsfyllda relation så är det snarare så 

att forskarna bör lita på att brukarna ger dem medhåll.  Brukarna har redan själva delat det som de upplevt 

som svårt i möten med de äldre i forskarnas närvaro. Här involverade de forskarna, så de har redan 

visat att forskarna kan vara öppna på motsvarade sätt. Om forskarna vill veta mer om brukarna eller ser 

fördelar med att involvera dem är den egna öppenheten en väg framåt. 

 

 

 
”- Och i denna [arbets-] gruppen kan jag känna att alla utom en person i den här gruppen har jag kunnat känna att: Här har 
vi en tillitsfull relation, här kan vi prata.” (1, s. 1) 
 
 
”Ylva: - Kan du komma på något konkret som du gör för att få dom att tala öppet? 
 
- Mycket att exemplifiera kanske utifrån deras verksamhet utifrån syftet för varför vi sitter och samtalar. Och visa på deras 
betydelse. Varför det är viktigt att de engagerar sig och att deras åsikter och tankar är väldigt betydelsefulla för att resultaten 
ska bli så användbara som möjligt. Och det kan vi inte få utan deras engagemang. Det får man också försöka prata om på ett 
avslappnat sätt... Speciellt i början av intervjun eller samtalet.” (2, s. 3) 
 
”- Sen är det ju också så att det är vissa saker vi inte kan komma ifrån. Vi kanske behöver ett informerat samtycke och att vi 
måste spela in det på band. Det kan ju finnas de som är obekväm med det och då får man prata om att nu är det så vi måste 
göra för nu är detta ett forskningsprojekt. Och då brukar det inte bli några problem för då förstår man motivet. (…) Då blir 
det mer av ett samtal, en mjukare ton. Ja det är framtoningen.” (2, s. 3) 
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”- Nej, jag upplevde det som att man hade tilltro till varandra. För jag tyckte ändå att brukarna kunde säga saker som kanske 
inte var så positiva. De vågade säga det också. Eller det som var svårt och komplicerat. Och jag tror att de upplever att 
forskarna tar det till sig. Ofta försöka anpassa sig till brukarna. 
 
Ylva: -Såg du något som forskarna gjorde för att få brukarna att säga obehagliga eller inte helt positiva saker? 

- Själva stämningen, hur man formulerar frågorna. Att man liksom kunde skratta lite också.” (3, s. 1) 

 
”- Fast om det är problem. Jag kom på en diskussion som var…lyftes med hembesökarna när de hade den lokala 
nätverksträffen. Den handlade om det här med om man upplever trygghet i samband med besöken eller inte. Och då var det 
ett jättebra samtal. Alla upplevde generellt en trygghet. Någon hade väl varit med om någon situation där någon hade haft 
en hund och känt att det var obehagligt. Sen pratade de om hur de hanterade det. Jag tror. Hembesökarna sinsemellan också, 
när de träffas har en bra grund för att kunna utbyta problem typ ett misslyckat besök eller.” (4, s. 14) 
 
”Ylva: - Är det då ändamålsenligt? 
 
- Ja….men jag tycker att det är roligt. Det får gärna vara lite skoj. Vi hade ett möte här igår där det vetenskapliga rådet för 
forskningsplattformen träffades. Där var det två timmar avsatt och sen var det klart på en timme. Där hade vi en liten rolig 
episod under mötet där en person frågade om jäv. Hon var osäker på om hon skulle lämna eller stanna kvar. Då tyckte jag att 
det var så roligt för det finns ett Youtube-klipp Galenskaparna After Shave som har möte i de trögfattades förening. 
 
Ylva: - Jaha [skrattar till]. 
 
- Så när mötet var slut så sa jag: Nu tittar vi på det här klippet. Du kan titta på det också, jag tycker det är jätteroligt! Ja men 
sådant det lättar upp. Man behöver skratta och må bra också. Sen får det inte bli tramsigt. Det får vara balans.” (4 s. 11) 
 

Forskarna upplever att det generellt finns en öppenhet i talet. Samtidigt i exempel på öppen dialog så lyfter 

de främst fram dialogen mellan brukarna. De lyfter även fram att de har relationer sedan tidigare med 

brukarna, eller att brukarna känner till dem sedan innan och att detta underlättar. Detta är i linje med 

att det tar tid och ansträngning att lära känna varandras gränser för exempelvis integritet. Det öppna talet 

kopplar samtliga forskare till en stämning som är avslappnad, vilket jag tolkar som ett tecken på att tillit 

(alltid kopplat till öppenhet) råder. De pratar även om att talet är mer öppet i grupper med färre 

deltagare och där det finns förutsättningar för att ha en delad förståelse för varandras omständigheter, särskilt 

brukarna har goda förutsättningar för att tala öppet med varandra enligt forskarna. Det finns en 

upplevelse av en vi-stämning eller en personlig känsla när talet är tydligt öppet, men det får inte bli för privat. 

Detta tolkar jag som en inbjudande stämning, men som ändå är situationsanpassad d.v.s. både 

professionell och avslappnad samtidigt. Deltagarna behöver inte vara rädda för den andra ska kränka någons 

professionella integritetszon. Forskarna kopplar detta till början av relationsbygget och början av möten 

genom att tala om framtoning och etableringen av tillit. Samtidigt får inte mötet bli tramsigt. 

Exempelvis berättade Informant 4 glatt och entusiastiskt under intervjun om en sådan situation nyligen 

där hen hade skämtat. När hen reflekterade kring skämtet när hen hade tagit steget ur känslan så 

betonande hen att det var viktigt att ändå vara försiktig med skämt. Senare under mötet hade hen också 

förklarat vad som var det roliga, just för att undvika att kränka eller skapa missförstånd. Jag noterar att jag 

inte har några exempel i det transkriberade materialet av att brukarna tar initiativ till att skämta, men jag 

frågade inte om det heller. Det är dock rimligt att forskarna tar initiativet med tanke på deras ledande 
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maktposition och att skämt kan skapa en avslappnad vi-känsla om skämten riktar sig mot gruppen och brukarna 

svarar spontant med glädje och skratt. Detta stämmer också överens med mina upplevelser när jag deltog på 

möten. Samtidigt, om talet hade varit öppet så hade de rimligen fångats av den stämningen och själva 

initierat skämtande. Om de hade skämtat så tolkar jag det som att forskarna också hade lagt det på 

minnet med tanke på att de är så fokuserade på brukarnas givande. I det ljuset tolkar jag det som att 

talet kanske inte är fullt öppet, just eftersom denna ömsesidigheten inte får ett uttryck. 

 

”- Jag märker ju också att i och med att tillit funnits så har de ju vågat kritisera: Här ställer ni ju samma fråga och det var 
jättesvårt att prata om den! Sen har vi kunnat prata om det. Så jag har inte känt att något skav.” (1, s. 3) 
 
”- Jag tänker man kan se det på det viset att jag upplever att deltagarna i styrgruppen gärna delar med sig med exempel 
hemifrån. Från sin egen verksamhet. Och också att om forskarna kommer med förslag då kan de säga att: Så här kan man 
inte göra i vår kommun. Så här fungerar det i vår kommun. Och då finns det ju ändå en öppen diskussion att de visar tilltro.” 
(2, s. 1) 
 
”- Nej, jag upplevde det som att man hade tilltro till varandra. För jag tyckte ändå att brukarna kunde säga saker som kanske 
inte var så positiva. De vågade säga det också. Eller det som var svårt och komplicerat. Och jag tror att de upplever att 
forskarna tar det till sig. Ofta försöka anpassa sig till brukarna.” (3, s. 1) 
 
”- Att de ska våga ställa frågor. Just för att komma ner och inte ha den här maktpositionen [som forskare]. Den har man ju 
alltid.” (1, s. 2) 
 

Det öppna talet kopplas till en stämning av att det är högt till tak att kritisera och säga det man tycker. Det 

första tecknet på tillit som nämns av forskarna under intervjuerna just att brukarna kritiserar. Starka ord 

som att de vågar är typiska och jag tolkar det som att forskarna upplever att brukarna tar en risk. Ett 

annat tecken på att talet är öppet enligt forskarna är att de tillsammans med brukarna hanterat den 

kritik som kommer fram genom att ha en dialog, vilket jag tolkar som ett samtal som tenderar att vara 

ömsesidigt öppet. Forskarna upplever det som en fördel att brukarna kritiserar eftersom det uppfattas som ett sätt att 

tona ner forskarnas makts betydelse. Detta tolkar jag som att forskarna är lättade över att brukarna vill delta 

och att de slipper ha hela ansvaret. Delat ansvar är också rimligt i en interdependent situation, särskilt då 

de ska genomföra projektet tillsammans. Kritik, gärna skarp kritik ofta utan att brukarna ger förslag på 

förbättringar, ser forskarna som helt avgörande för att de ska veta hur brukarna tänker och vad som fungerar 

och inte fungerar ute i kommunerna. Detta tolkar jag som att forskarna upplever att de får en bättre 

helhetsförståelse av situationen. Det är också typiskt att forskarna upplever att de alltid är öppna för att ta 

emot kritik oavsett om brukarna stänger ner talet genom att vara skeptiska eller är helt tysta. Forskarnas 

upplevelse av att de är öppna är svårtolkad. Om det ska vara tal om de låter sig gripas av talets 

öppenhet eller om de håller tillbaka alternativt lägger sig platt för brukarna. Just när jag tolkar dessa 

citat lutar jag åt att forskarna visar en självbehärskning, snarare än att de är självcentrerade. Jag ser det dock som en 

möjlighet att forskarna upplever att de bör anstränga sig för att begränsa sin röst, på grund av att de tänker att det 

automatiskt ger mer talutrymme till brukarna. Om det är så så är det ett missförstånd av situationen. Det är 
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snarare så att om brukarna uppfattar att forskarna håller tillbaka börjar de själva stänga ner sitt tal. 

Därför är det problematiskt att lägga sig platt för andra. Var och en ska istället försöka bidra på sitt sätt. 

 

 

”- Jag vet en situation [under en tidigare fas av projektet]. För då var jag rätt frustrerad just med det här att jag tyckte att de 
här styrgruppsmötena bara... Vi satt och pratade om samma saker. Det blev bara på en abstrakt nivå att det hände inte så 
mycket. (…) för att det skulle sitta övergripande människor och ha kloka tankar hela tiden. (…) jag försökte förklara den. 
Att jag bar den frustrationen att: Nu behöver vi ju komma ner mer hur de ska implementera [modellen med enkäten] i sin 
verksamhet och att vi behöver skapa kanske andra projektägare. Att det inte var dem på det viset [som skulle vara de enda 
projektägarna] och då blev det ju en diskussion kring det. Men det var ju ingen som var... Så jag fick nog medhåll där tror jag. 
Att dom hade nog också suttit och tänkt på samma sak och…Det kändes väl ändå bra att dom...” (...) Det kändes iallafall då 
efter det mötet [med abstrakt prat] att: Åhh! Ska vi reda i detta! Vad är vad? Vad ska dom? Och hur ska vi jobba och se 
nyttan och glädjen av detta. Nu har jag missat, tappat något i mina tankar av hur vi ska jobba framåt!” (1, s. 6-7) 
 
”-(...) vi har ju fortfarande Louise som är väldigt... och det hörde du ju kanske nu: ”Ekonomin. Det, det är ju ett problem!” 
Den skaver ju! [Att Louise uttryckte sig så] När vi inte riktigt vet hu vi ska hantera det.” (1, s. 5) 
 
” - Vissa gånger kan talet verka väldigt öppet och jag är en väldigt öppen person. Jag pratar gärna om det. Och vissa gånger 
möts man bara av tystnad. Då har jag tänkt hur ska man gå vidare när de inte säger vad de egentligen tänker och tycker?” (3, 
s. 3) 

 

En typisk upplevelse av talets slutenhet är att det uppstår i situationer där forskarna upplever låsningar i 

talet. Den mest intensiva upplevelsen som intervjuare var när Informant 1 tänkte sig tillbaka till en 

situation där hen hade upplevt en stark frustration över hur talet var i styrgruppen. En frustration som 

hen även förmedlade genom kroppsspråket, då hen gestikulerade med händerna som att hen ville skaka 

av sig det. Hen upplevde att talet i styrgruppen var för abstrakt och forskarcentrerat. Att tala på detta sätt 

stängde ner talet som inte kunde vara ändamålsenligt, vilket här uppfattades som ett mer konkret och inkluderande tal, 

med nya projektägare. Det finns en styrka i denna forskargrupp att detta kunde komma upp på bordet, 

även om hen bar på sin frustration ett tag, vilket jag tolkar som ett sätt att hämma talet. När hen fick tala 

ut så fick hen direkt både medhåll och stöd samt påverkade styrgruppens arbetssätt. En annan 

upplevelse av att talet hålls tillbaka är kopplat till att inte kunna ge svar på tal, vilket jag tolkar som en 

låsning i talet. Ett exempel på detta är vad jag tolkar som att forskarna inte vill berätta öppet om hur de 

tänker kring framtida kostnader för kommunen innan de har en egen klar bild själva. Ibland kan 

forskarna även helt enkelt mötas av tystnad och då upplevs det generellt som att brukarna håller tillbaka. 

Forskarna känner sig då låsta och vet inte exakt hur de ska gå framåt. Ibland accepterar de situationen, 

ibland väjer de att bara ”så ett frö” och ibland bygger de upp en frustration. Något jag noterar att det 

upplevs som att det är en brukare, Louise, som stänger ner talet och upplevs som svår att läsa. Det finns ingen upplevelse 

av att man själv stänger ner talet. En forskare har dock noterat att andra forskare nu ibland talar för jargong-

tungt och att hen ser att de tappar brukarna på vägen. Nedstängningar av talet kopplat till jargong och 

vissa nedstängningar i form av undvikande tal upplevs som bäst att låta ligga. Ur Løgstrups perspektiv 
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finns det dock vissa saker att vinna. Med tanke på vad jag tolkar som en relativt stark sammanhållning, så kan 

forskarna få medhåll och stöd hos kollegorbrukarna om de själva tar en större risk i sin egen öppenhet. 

 

” - Så vissa gånger så kommer det lite omvägar, vilket inte är det bästa sättet kanske…Men att man alltid själv har ett öppet 
tal. Att man själv är öppen vad man tänker och vill och för mig har det också varit viktigt att säga att jag också är där för att 
stödja dem och hjälpa till. Inte för att vara för att bestämma hur de ska jobba. 
 
Ylva: - Jag tänker också på styrgruppsmötet du var med på. Hur upplevde du talet där? Du sa att du upplevde att de kunde 
vara... 
 
- Ja precis, men öppet tal det utgår jag ifrån. Men det sitter säkert någon som tycker något som de inte säger. [skratt] 
 
Ylva: -Vad får dig att tänka så tror du? 
 
- [skratt] Så brukar det alltid vara. Och så kan det vara så att man hör ett rykte. Någon som har träffat någon ute på staden 
som är med i det här projektet som är en kollega till mig som säger att den träffade en person som inte tycker att det 
fungerar nu.” (3, s. 3) 
 
 
” - (...) Det jag har kunnat känna från särskilt en av medlemmarna i styrgruppen är att: ”Ja men det kommer inte på tal att 
det blir några dyra lösningar” Alltså då… Nästan känslan av att då kommer de att sticka. Samtidigt vet jag att i slutändan så 
är det inte den personen som bestämmer det. Det ligger högre upp i kommunen så att säga. (...) Jag tänker att hon ändå kan 
ha tillit och förtroende. Kanske kan det vara uttryck för att hon har väldigt mycket tillit och förtroende. Att hon vågar säga 
det. Det kan vara ett uttryck för att hon känner sig bakbunden av kommunens förutsättningar eller ekonomi. Faktiskt! ” (4, 
s. 3) 
 

Denna kategori är lite av ett undantag eftersom jag enbart har två exempel men jag tyckte det var 

intressant att talet tog omvägar i dessa fall. Båda informanterna upplever att talet är öppet generellt, 

men när jag frågar om konkreta situationer så beskriver informanterna situationer där undvikande av att 

tala ut har resulterat i att talet kommer fram på annat sätt. Jag tolkar det dels som att Informant 3 

försöker hålla igen talet under intervjun genom att inleda med att säga att hen utgår från att talet är öppet, 

till att övergå till att tala om att det kan verka öppet, men att det alltid är någon som håller inne med 

något. Detta avslutas med att saker kan komma fram på annat sätt genom exempelvis skvaller, till sist 

berättar hen om att hen hade samtalat med en kollega utanför arbetstid. Kollegan hade då sagt att hen inte tyckt 

att samarbetet hade fungerat. Så talet tog omvägar både under intervjun och i Pre-H och kom fram 

senare. Detta kommer som en konsekvens av att talet inte är helt öppet. Här är det viktigt att inte se 

skvallret eller den som skvallrar som den enda parten i att talet tar omvägar. Det är en konsekvens av att samspelet inte 

upplevs som öppet i styrgruppen. Det andra exemplet tolkar jag som ett exempel på att försöka se en orsak till problemet, 

vilket resulterar i att talet tar omvägar. Under intervjun minns forskaren en händelse där hen uppfattat 

brukaren Louise som källan till problemet. Hon uttrycker misstro och har varit svår att läsa. När forskaren 

berättar upplevde jag det som att hen stod i känslan av att överges. Det var i stunden ett hårt slag att 

brukaren då uppfattades som att hon vill överge projektet om forskarna inte löser frågan om ekonomin. 

Jag tolkade det som att forskaren upplevde att hen var öppen, men att denna öppenhet missbrukades. 

Samtidigt resonerar Informant 4 efter att ha stigit ur känslan i minnesbilden att brukaren inte 
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bestämmer det själv. Jag tolkar det som att problemet inte är brukaren. Ett missförstånd av situationen har 

skett, vilket gör att talet tar omvägar och uttrycks med en klangbotten av misstro som uttrycks explicit i 

skepsis. Talet kommer ut som skepsis i mötet med flera andra forskare som också haft svårt att hantera detta. 

Brukarens fokus på ekonomi (där de ofrånkomliga låsningarna finns) kan även förstås som ventil för talet. 

Här vet brukaren av erfarenhet hur forskarna reagerar och att de kan ta emot skeptisk kritik, samtidigt 

som det innebär en omväg, eftersom frustrationens fokus inte är inriktat på grundproblemet. Brukaren 

talar varken om motiven eller skälen kopplade till sin frustration och det gör inte forskarna heller. Jag noterar dock att 

forskaren senare under intervjun tycks inse att brukaren kanske egentligen har haft en liknande 

situation som hen själv. Likheten är då att brukaren liksom forskarna kan ha upplevt sig som bakbundna av 

omständigheter som de inte har talat ut om, möjligen eftersom detta är kopplat till deras professionella integritet. Ett sätt 

att gå vidare är att tala ut om skälen, men undvika att tala om motiven, för att skydda varandras 

integritet. 

 

 

”- (…) jag tänker att all forskning ska ju leda till kunskap och den bildar vi tillsammans. Jag tror inte att det finns någon 

objektiv kunskap som jag kan hämta från dig så utan det är något som vi bygger upp i vårt möte skapas det ju något. Så kan 

jag bidra med något under tiden så är ju det jättebra. Så nej där känner inte jag att jag håller inne med något.” (1, s. 10) 

 

”- (…) för mig har det också varit viktigt att säga att jag också är där för att stödja dem och hjälpa till. Inte för att bestämma 

hur de ska jobba.” (3, s. 3) 

 

”- (...)När jag själv använder humor så är det ofta att jag blottar mig själv, alltså säger något om vem jag är eller att jag kan 

erkänna mina brister. Eh, det är också en del i det här att inte sätta sig på för höga hästar. Att man är människa som alla 

andra. Ja.” (4, s. 11) 

 

Min tolkning är att citaten uttrycker tjänande eftersom forskarna spontant erbjuder på vad de upplever att 

brukarna behöver. Informant 1 uttrycker att hen ger förutsättningslöst. Vadhelst gruppen kan gynnas av 

försöker hen ge. Detta är också den forskare som menar att projektet inte blir bra om brukarna inte 

uppfattar sig som medforskare. Hen lägger sig dock inte platt för brukarna utan det ska finnas 

engagemang från båda håll och en gemensam process. Detta tolkar jag  som ett erkännande av subjektiviteten och 

interdependensen. Informant 3 berättar att det är viktigt för hen att säga att hen vill stödja brukarna och inte är 

där för att bestämma över dem. Här finns ett empatiskt förhållningssätt med anpassning till brukarna exempelvis en 

rimlig hantering av eventuell oro hos brukarna. Jag tolkar det även som att hen skickar ut signalen att hen inte 

utgör en risk för brukarnas självupplevda professionella integritet genom att säga att hen inte kommer 

röra sig hurusom helst inom deras integritetszon. Hen signalerar att hen är en rationell auktoritet. Detta 
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kan förvisso ytterst vara själviskt motiverat, men det viktigaste skälet till att jag tolkar det som tjänande 

var hur informanten sa det i intervjun. Hen var helt i känslan och jag tog ett starkt intryck av detta. 

Informant 4 upplever att hen använder humor för att blotta sig själv och erkänna sina brister. Detta tolkar 

jag som att hen accepterar risken att bli tillintetgjord, ett tecken på öppenhet. Det sista citatet är dock 

potentiellt förbehållsamt då det framkommer i intervjun att forskaren själv betonar hur kul hen tycker det är att 

skoja. Informant 4 berättar även senare när hen stigit ur känslan att det är ett sätt att minska sin 

maktposition gentemot brukaren. I så fall används humor strategiskt och det är inte tal om tjänande. 

Emellertid, med tanke på att jag haft upplevelsen att skämten kommer spontant som en reaktion på händelser i 

situationen och genomförs med ett empatiskt förhållningssätt samt i och med att det finns en ömsesidig glädje i möten på 

grund av hens skojande så tolkar jag det som ett sätt att tjäna. Vi hade även skoj under intervjun. Även om jag 

höll tillbaka så upplevde jag att jag greps av en skämtsam och avväpnande stämning som också är 

karaktäriserande för en spontan livsyttring. 

 

 

” - Genom att vara ödmjuk och lyssna på dom och värdesätta den kunskapen som de har så på ett vis så får man ju dom på 
ett vis att tjäna. För skulle de märka av att jag inte är intresserad av deras kunskap eller deras erfarenheter så håller de ju igen 
tänker jag.” (1, s. 11). 
 
”- Det är att genom att bjuda in brukarna, så får vi hållbara och användbara resultat. Och att resultatet får en spridning 
automatiskt. När resultatet är klart så har vi redan en hel grupp som pratar om det. Inte bara vi som forskare.” (2, s. 4).  
 
 
” - (…) jag har känt att när jag blir äldre så vill jag verkligen själv ha ett förebyggande hembesök. Och jag kan se så många 
vinster som även är visat i forskningen. Att det blir mindre fallolyckor och färre höftfrakturer och en bättre förståelse för var 
man ska vända sig i kommunen om man behöver hjälp. Och då kan jag känna att min upplevelse av projektets angelägenhet 
ur den äldres perspektiv har bara ökat och ökat. 
 
Ylva: - Så du tänker att det är ett sätt för högskolan att tjäna de äldre eller? 
 
- Ja hjälpa till att tjäna en part i det hela.” (4, s. 7). 
 
 

Det första citatet är typiskt. Forskarna säger ofta att det är ett givande och ett korresponderande tagande. Jag 

kan tolka det både som att forskarna upplever att de tjänar genom att ge sitt ”forskarbidrag”, men 

samtidigt förväntar de sig att brukarna ger sitt ”brukarbidrag”. Brukarna kan även uppleva externa krav 

från kommunen och brist på ägarskap i projektet. Det kan vara så att det ur brukarnas synvinkel 

handlar om att göra det de förväntas göra. Det kan vara tal om förbehållsamhet från en eller flera parter. 

Samtidigt är jag tveksam. Att ge tillbaka kan vara något som sker spontant och brukarna upplevs också 

generellt av forskarna som entusiastiska och öppna. Det kan vara tal om tjänande. Jag tolkar dock uttalanden i stil 

med att det är ett ständigt givande och tagande som att det är det som förväntas. Så ett tjänande i detta 

sammanhang blir ett tjänande utöver det som förväntas i situationen. I detta ljus ger inte forskarna mer än vad 
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som förväntas i situationen, men brukarna gör det, med tanke på hur mycket forskarna betonar 

brukarnas givande. Forskarna lyfter också ständigt fram brukarna som de goda exemplen. Brukarna är 

särskilt bra på att tjäna varandra sinsemellan. Forskarna formulerar sig ibland så att de gör vissa saker, 

är engagerade och ödmjuka, för att få brukarna att dela med sig. Det finns därmed viss grund för att tolka 

ödmjukheten och förankringen som i viss grad självcentrerad. Med denna tolkning så är risken ur Løgstrups 

perspektiv att brukarna uppfattas som ett instrument för forskarna. Detta blir ännu mer allvarligt om 

syftet med forskningen är ett mål riktat bort från mötet. Exempelvis att forskningen ska vara användbar i 

kommunerna och för den äldre. 

 

Citatet från Informant 4 bör ses mot bakgrunden att jag upplevde att den första jag-centrerade delen var 

spontant sagd och att det fick mig att rygga tillbaka. Jag var inte beredd på att informanten skulle 

betona att hen själv vill ha ett förebyggande hembesök i framtiden. En alternativ tolkning är att forskaren 

empatiskt sätter sig in i den äldres perspektiv, men jag upplevde att den äldre är mer en spegling än personer med en egen 

subjektivitet. Den äldre framställs också i abstrakta termer, snarare än att hen talar om hur det är att leva 

som äldre person i behov av förebyggande hembesök. Något som stärker rimligheten i att båda citaten 

uttrycker förbehållsamhet är att fokus i dessa citat och i intervjuerna som helhet sällan ligger på att förstå 

brukarnas situation i detta givande och tagande. Exempelvis hur brukarna upplever forskarnas givande 

och hur brukarna upplever sitt givande. En väg framåt är att forskarna gradvis öppnar upp en dialog 

kring detta eller helt enkelt ger mer än vad som förväntas av dem. Om det upplevs som ett tjänande 

kommer brukarna kanske låta sig gripas av detta, vilket kan leda till att forskarna får ny kunskap. Men 

som jag tidigare nämnt så beror det på hur mycket brukarmedverkan och vilken slags brukarmedverkan 

som upplevs som önskvärt i projektet. En sak är dock helt klart ur Løgstrups perspektiv. Det är upp till 

forskarna, i kraft av maktsituationen, att börja att ge förbehållslöst om brukarna ska gripas av tjänande 

som livsyttring. 

 

”Ylva: - Upplever du att forskarna kan vara öppna och eller kritisera varandra inom gruppen? 
 
- Hm ja, om man gör det på ett smidigt sätt. Man får vara ödmjuk. Förhoppningsvis finns det en tanke varför det är gjort 
som det är gjort. Ofta är det tyvärr mycket överväganden när man bestämmer vilken inriktning man ska gå i forskningen. 
Man får välja vad som är viktigast och satsa på det.” ( 3, s. 7). 
 
 
”- Jag vet en situation. För då var jag rätt frustrerad just med det här att jag tyckte att de här styrgruppsmötena bara... Vi satt 
och pratade om samma saker. Det blev bara på en abstrakt nivå att det hände inte så mycket. (…) för att det skulle sitta 
övergripande människor och ha kloka tankar hela tiden.(…) jag försökte förklara den. Att jag bar den frustrationen att: Nu 
behöver vi ju komma ner mer hur de ska implementera [modellen med enkäten] i sin verksamhet och att vi behöver skapa 
kanske andra projektägare. Att det inte var dem på det viset [som skulle vara de enda projektägarna] och då blev det ju en 
diskussion kring det. Men det var ju ingen som var... Så jag fick nog medhåll där tror jag. Att dom hade nog också suttit och 
tänkt på samma sak och… Det kändes väl ändå bra att dom...”(...) Det kändes iallafall då efter det mötet [med abstrakt prat] 
att: Åhh! Ska vi reda i detta! Vad är vad? Vad ska dom? Och hur ska vi jobba och se nyttan och glädjen av detta. Nu har jag 
missat, tappat något i mina tankar av hur vi ska jobba framåt! (...) 
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Ylva: - Stämde du av med någon innan? 
 
- Då stämde jag av med [ en ledande forskare, namn raderat] innan. Alltså vi har ju pratat rätt så mycket emellanåt och där 
har jag ju uttryckt min frustration.” (1, s. 7) 
 
” (…) man såg ju mycket den här blicken mot [en ledande forskare, namn raderat]. Man väntade på att [hen] liksom: Vad gör 
vi nu?” (3, s. 10) 
 
”- (…) Jag kan känna att forskningen delvis står tillbaka eller i detta projektet har det fått stå tillbaka….Alltså det är ett 
givande och tagande. Det kan jag känna är ett dilemma ibland. Att det tar tid. Jag som forskare har krav på mig här att jag 
måste publicera, dra in externa medel och så vidare... När ett projekt är i en gråzon mellan forskning och utveckling så är det 
svårt att få in externa medel” (4, s. 8). 
 
” - Sen är det ju också så att det är vissa saker vi inte kan komma ifrån. Vi kanske behöver ett informerat samtycke och att vi 
måste spela in det på band. Det kan ju finnas de som är obekväm med det och då får man prata om att nu är det så vi måste 
göra för nu är detta ett forskningsprojekt. Och då brukar det inte bli några problem för då förstå man motivet.” (2, s. 3) 
 
 

Dessa citat anknyter på ett eller annat sätt till forskarnas självcentrerade behållande av makten inom 

forskarkollektivet eller enskilt. Det yttrar sig genom avskild planering, en process som jag tolkar som att 

forskarna inte försöker involvera brukarna i. Jag tolkar det inte som att forskarna är reflexivt medvetna 

om självcentreringen, utan att detta snarare upplevs som en neutral del av arbetssituationen. Min 

tolkning är att forskarna upplever att de har gjort upp med den traditionella distanserade forskarrollen 

som inte upplevs här då de upplever varandra som prestigelösa och ödmjuka. De kan dock inte frångå 

maktrelationen, utan att de hanterar den annorlunda. Jag tolkar det första citatet som att distanseringen 

gör sig till känna i och med att forskarna drar sig undan för att själva planera, själva göra avvägningar och själva 

styra forskningsprojektet. Med det sagt så finns det stark önskan att involvera brukare och att anpassa sig till dem, men 

de tenderar att upplevas som informanter. Detta yttrar sig i att fokus ligger på att de ska tjäna genom att 

berätta om sina ”brukarerfarenheter”, snarare än att de ska delta i planeringen och genomförandet av 

forskningen. Detta innebär förbehållsamhet hos forskarna kontra alla andra intressenter. Det första citatet tolkar 

jag även som att det finns en självupplevd blockering hos Informant 3 mellan forskarna om en forskare 

vill tala ut om något. Den som är smidig och ödmjuk blir mer lyssnad på av kollegorna. Informant 1 bekräftar 

även i sin intervju att hen förankrade det hen ville tala ut om hos projektledaren först. Sammantaget gör 

jag tolkningen att det upplevs som viktigt att gå till kollegorna först, gärna till projektledaren. Det uppfattas 

även som ett problem av en av de mer ledande forskarna att det blir så att de som de har en närmare 

relation till får företräde i tanken. Detta innebär att forskarna, särskilt projektledaren, behåller stora delar av 

makten och ledarskapet, på styrgruppsmötet märks detta enligt Informant 3 genom deltagarnas riktade 

blick mot ledande forskare. Den mer individcentrerade förbehållsamheten är mer sällsynt, men uttrycks av två av 

forskarna. De upplever krav på sig att som forskare ska jag kunna publicera och sprida min forskning. Det 

finns även upplevelser att de har gjort avkall på vetenskapligheten till förmån för användbarheten. 

Projektet upplevs som väldigt angeläget för kommunen, den äldre och även i ett fall för egen del i 

framtiden när hen är äldre. Återigen finns fokus bort från det omedelbara samarbetet mot ett yttre mål. En 
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annan närliggande upplevelse är att de vill vara forskare på sitt sätt och då finns det vissa måsten, som inte 

är måsten. Ett exempel är det sista citatet att spela in intervjuer även när brukaren är obekväm, med 

hänvisning till att det är forskning. Detta tolkar jag som att brukaren motvilligt ger forskaren en 

professionellt förmedlad tillgång till sin integritetzon, vilket bör ske med omdöme så att brukaren inte 

kränks på grund av ett självcentrerat måste. Ett annat exempel är att brukarna bara antas vara positivt inställda 

till att vara aktiva och engagerade i projektet, utan att detta egentligen har talats ut om. Båda dessa lägger mer fokus på 

vad forskaren själv vill göra än hur brukaren upplever sin situation. Utmaningen, särskilt i brukarmedverkan 

utifrån Løgstrups perspektiv är att brukaren enbart kan låta sig gripas av tjänandet. För att uppnå detta 

kan inte forskarna se brukaren som någon som ska övertygas att tjäna ett externt mål. Precis som 

förbehållsamheten som beskrivs under den föregående rubriken så riskerar forskarna att ge signalen att 

brukaren är värdefull men samtidigt främst är forskarnas instrument, som enbart ägarna av kunskapen av vad som är 

användbart. De olika lägren behålls då och det gör det svårt att nå en ömsesidig upplevelse att denna 

forskning är vår, produkten av en delad ansträngning. 
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Nedan följer svar på frågeställningarna utifrån Løgstrups existentiella perspektiv (Jämför 

frågeställningarna, s. 7).  

 

 

De givna förutsättningarna för mötet består i att mötet är sammanbundet med livet, vars yttringar har 

en ontologisk etisk karaktär och är situationsbundna. I mötet har deltagarna att hantera att de som 

människor har delade livsvillkor och står i ett interdependent förhållande till varandra. Detta innebär en 

maktdynamik där deltagarna har inflytande på varandra som hanteras. Deltagarna stiger in i mötet med 

en totalattityd till livet, vilken kommer nödga dem att svara på det etiska kravet spontant. Att kravets 

urkälla är Gud, att människan svarar spontant och stiger in i mötet med en livsförståelse är givna 

förutsättningar för mötet. Vissa kommer dock ha en instängd och själv-centrerad livsförståelse, vilken 

inte kan anses inspirerad av givna förutsättningar. Skapelsetankens livsförståelse eller motsvararande 

attityd gentemot livet gör det lättare att svara exakt på det etiska kravet och kan anses vara inspirerad av 

givna förutsättningar, även om den övas in tillsammans med andra. En given förutsättning är att det 

räcker att en person undandrar sig från livsvillkoren under ett möte för att det förstör för samtliga i 

situationen på ett existentiellt plan. Det är också det som sker hela tiden, människan 

missbrukar/perverterar spontana livsyttringar och undergräver därmed livsvillkoren, enligt Løgstrup. 

Det är en given förutsättning för mötet att människor inte kan realisera sina livsmöjligheter helt själva 

utan vi är varandras dagliga bröd i stort och smått, exempelvis under dessa möten. Som ett givet villkor 

kan vi gripas av spontana livsyttringar och uppleva att vi finns till för varandra. Det etiska kravet 

upplevs som ett riktat krav och kan inspirera den enskilde att trotsa alla begränsningar som finns i 

mötet. Dessa är exempelvis mentala begränsningar, ekonomiska resurser, samt potentiellt bristfälliga 

sociala normer och konventioner. Den enskilde försöker ändå svara på det etiska kravet till förmån för 

en annan eller flera andra i mötet. Det etiska kravet föregår oss på ett givet sätt i möten. Det är tyst tills 
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det aktualiseras, samt radikalt och ouppfyllbart när det upplevs på ett korrekt sätt. De icke-givna 

omständigheterna gör tolkningen mindre exakt, men att tolkningen sker via subjektiviteten är likväl 

ofrånkomligt. I den mån den enskilde svarar på det etiska kravet så att spontana livsyttringarna råder så 

lämnas ingens upplevelse av mötet oberörd. Relationerna, samarbetet och forskningens förutsättningar 

påverkas genom att de är förbundna med det delade livet. Det är även en given förutsättning för mötet 

att var och en måste ta sig an givna livsvillkor och ge egna svar på det etiska kravet. Dessa svar har de 

själva ansvar för och även om dessa svar utgår från självbedrägeri. Förmågan att svara på det etiska 

kravet är delvis given som en del av den allmänmänskliga utrustningen.  

 

Spontana livsyttringar är alltid situationsbundna och upplevs som sådana med korrekt 

situationsförståelse. Utifrån korrekt situationsförståelse upplevs spontana livsyttringar som något som 

griper den enskilde och den tillåts att råda på sitt eget sätt. Forskaren kan enbart rikta sin 

uppmärksamhet utåt mot andra i situationen och acceptera risken som detta medför. Om spontana 

livsyttringar upplevs med exakt situationsförståelse så upplevs de som starkare än instängda livsyttringar 

och de upplevs som omöjliga att hindra om de griper deltagarna i mötet. Spontana livsyttringar 

påverkar också situationen i sig på ett kreativt och aktivt sätt om de realiseras. De spontana 

livsyttringarna är kopplade till en självupplevd insikt att deltagarna i mötet finns där för varandra och 

att de tillsammans realiserar sina livsmöjligheter som människor och professionella samtidigt. 

Upplevelsen kan innebära en insikt som avspeglar allmänmänskliga livsvillkor exempelvis i stil med: ”Vi 

är alla människor”.  

 

Tillit upplevs som en underström i kommunikationen. Forskare som upplever tillit accepterar risken 

som öppenhet innebär och har en riktad uppmärksamhet mot andra och upplever ansvar för att hantera 

maktdynamiken under mötet på ett sätt som andra gör sig bäst betjänta av. Om tillit råder finns mer 

sannolikt en stämning av öppenhet, inbjudande, ömsesidig förståelse och en upplevelse av att det är 

angeläget att ta den andre på allvar. Forskarna upplever andra som subjekt som de har att förstå och 

hjälpa. Forskarna värnar även om sin subjektivitet, exempelvis genom att vara öppna med vad de tycker 

och skälen till detta. Tillit är en förutsättning för talets öppenhet, vilken forskarna upplever genom att de 

känner att de kan ha öppen dialog med brukarna, både professionellt och mellanmänskligt. Om talets 

öppenhet råder så upplever forskarna att parterna ömsesidigt erkänner varandras kompetens och talar 

ut om hur de ska skapa kunskap tillsammans eller på annat sätt ska kombinera sin kompetens inom 

samarbetets-projektet. Forskarna upplever det som angeläget att vara försiktiga i början av möten och 

av relationsbyggen och lär sig över tid att känna av andras integritetszon och hoppas att andra gör 
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detsamma, utan att förvänta sig det. Forskarna upplever det som angeläget, med tanke på sin 

maktposition, att hantera situationen så att andra har möjlighet att delta i möten, exempelvis genom att 

fördela talutrymmet på ett situationsanpassat sätt. Forskarna upplever att de är villiga att ta risken att 

tjäna andra trots att det alltid finns viss risk att det kan missförstås. Forskarna är även öppna nog för att 

ta emot tjänande. Forskarna riktar sin uppmärksamhet mot att försöka tjäna den eller de andra i mötet på 

ett sätt som den eller de är bäst betjänta av. Forskarna upplever att det är ändamålsenligt att vara flexibla 

och öppna i sitt arbetssätt, men värnar om sin subjektivitet genom att stå för det de tycker och genom 

att ta ansvar för hur de utövar sin omdömmesförmåga. 

 

Upplevelser av misstro bottnar ofta i missförstånd av situationen exempelvis av den enskilde forskaren 

som felaktigt upplever en instängda livsyttring som en spontan livsyttring. Instängda livsyttringarna 

upplevs genom en riktad uppmärksamhet bort från människans givna livsvillkor. De är 

situationsbundna och bottnar i självupptagenhet, distansering till och missuppfattningar om den 

enskilda situationen. I mötet med andra upplever forskaren inte andra som subjekt fullt ut, vilket är att 

missförstå den interdependenta livssituationen och att motarbeta livet självt. Ett exempel på detta är om 

forskaren drabbas av att hen vill hjälpa, men detta i grunden ses som prestation som ska belönas. Ett 

annat exempel är om forskaren upplever brukaren som instrument för att sprida sin forskning. Då 

riktar forskaren sin uppmärksamhet bort från situationen och brukaren. Detta hänger typiskt samman 

med bristande förståelse för den andra följt av missförstånd kring vilken slags medverkan som den 

andre gör sig betjänt av i denna situation. En typisk instängd upplevelse är att forskaren inte värnar om 

sin egen subjektivitet. Forskaren upplever kanske att hen behöver skydda och/eller behålla sin makt på 

ett sätt som baserar sig på ett missförstånd av situationen. Denna forskare kan uppleva att hen 

förväntas arbeta i avskildhet, utan att något av detta förankras hos andra i samarbetsprojektet. 

Forskarna kan på ett överdrivet sätt fokusera på att en eller flera brukare/forskare är självcentrerade, 

utan att uppmärksamma sitt inflytande på situationen.  

 

Instängda livsyttringar kan yttra sig genom upplevelser kopplade till undvikande kroppsspråk och/eller 

kortfattat tal. Stämningen kan upplevas som svårhanterad, låst och distanserad. Talets nedstängdhet kan 

upplevas genom att talet tolkas som för abstrakt, ensidigt, uteslutande, integritetskränkande, att 

personer blir talade till och inte med eller att talet tar omvägar. Förbehållsamhet kan upplevas genom att 

forskarna känner sig mest bekväma med att arbeta i avskildhet, genom att exempelvis behålla makten 

över sin kunskap utan att förankra detta hos de andra deltagarna i samarbetsprojektet. Förbehållsamhet 

kan då kopplas samman med upplevelsen att de själva ska prestera. Det är även typiskt att om något 

problem uppstår så reagerar den förbehållsamma spontant utifrån att andra eller en enskild person är 

problemet. Forskaren har då svårt att inse den ömsesidiga dynamiken i gruppen och det egna 
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inflytandet som en källa till problemet. Forskaren har då en riktad uppmärksamhet mot att engagera sig 

för sin egen skull, för forskningens eller samhällets intressen på bekostnad av att uppmärksamma de liv 

som de har i sin hand i den enskilda situationen. Upplevelsen bottnar typiskt i rädsla för att bli 

tillintetgjord eller tystad, men kan även upplevas på ett distanserat sätt i en slags självbedrägeri. 

Förbehållsamhet kan yttra sig i kontrollbehov eller i en rädsla för att ses som oförmögen att göra sitt 

jobb. 

 

Tillit  

Forskarna har gripits av tillit genom meningsbärande upplevelser av ödmjukhet och erkännande. Detta 

visar sig i hur de har hanterat maktdynamiken i möten på ett sätt som skapar förutsättningar för andras 

deltagande. De har upplevt att de har varit flexibla, inlyssnande och inkluderande. Generellt upplevs 

stämningen under möten som avslappnad och i termer av att de kan tala ut med varandra. Detta tolkar 

jag som att de har accepterat risken som är sammankopplad med att vara öppna och att de är villiga att 

låta brukarna ha visst inflytande. Detta sker genom ett erkännande av varandras professionella 

kompetens och villighet att anpassa sig efter denna. Risken som accepteras genom att forskarna är 

öppna resulterar i en livsyttrings kreativa verkan, i upplevelsen av ett ömsesidigt engagemang. 

 

Forskarna har även drabbats av tillit genom att de upplever det som meningsbärande för dem att 

deltagarna är där tillsammans i möten. De har en gemenskap som de har byggt upp över tid där de är 

professionella och människor samtidigt. Det tolkar jag som att de övar på att se varandra som subjekt. 

Att de är där tillsammans riktar uppmärksamheten mot situationen på ett sätt som är riskaccepterade, 

inbjudande och inkluderade, exempelvis genom att använda situationsanpassad humor för att ha något 

gemensamt. Detta sker dock med beaktande av att inte uppfattas som tramsig och genom att känna av 

var andras integritetszons gränser går. 

Misstro 

Forskarna upplever misstro som ett undantag nu, men en av informanterna har tidigare upplevt 

misstro. Riskfaktorerna som utlöste denna misstro då finns nu i gruppen. Denna risk är 

sammankopplad med oklarhet kring brukarnas möjlighet att tala ut, en brist på delad förståelse. 

Informanterna upplever en bristfällig situationsanpassning som antagligen gör brukarna obekväma och 

relaterar detta till makthierarkin på möten. Den bristande förståelsen resulterar även i att parternas 

vänder sig inåt och gör en egen tolkning av situationen i avskildhet. Att parterna inte talar ut om vad de 

upplever riskerar att sprida misstro.  
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Forskarna upplever explicit misstro genom att den kopplas till andra, ofta en specifik brukare. De 

upplever att denna brukare är negativ och barsk. De upplever att de själva har svårt att hantera 

situationer denna brukare konfronterar dem i termer av exempelvis att de blir överrumplade. Forskarna 

hanterar exempelvis sakfrågan om ekonomin (som brukaren påtalat) genom att vända sig inåt och 

därigenom försöka hantera frågan i avskildhet. En del av hanteringen av brukaren innebär att forskarna 

enbart försöker förbättra den mellanmänskliga relationen utan full hänsyn till den professionella 

relationen. Jag tolkar brukarens explicita misstro som att den kan ses som en reaktion på att hen inte 

blivit inkluderad i hanteringen av sakfrågan. 

Talets öppenhet 

Forskarna upplever att talets öppenhet är mest markant mellan brukarna, som lyfts fram som goda 

exempel. Forskarna upplever även att talet blir mer och mer öppet desto mer parterna känner till 

varandras gränser och förstår varandra. Stämningen när talets öppenhet råder kopplas främst till mindre 

grupper och en känsla av att kunna vara avslappnad, personlig och professionell samtidigt. Forskarna 

kopplar talets öppenhet till en stämning av att det är ”högt till tak” och en upplevelse av att brukarna 

vågar kritisera på ett skarpt sätt. Forskarna ser det som ett tecken på att brukarna är engagerade och 

uppskattar att de därigenom hjälper till att tona ner betydelsen av forskarnas makt. Om kritiken är skarp 

så upplever forskarna att de upplever får en användbar bild av vad som fungerar och inte fungerar i 

verkliga möten med den äldre. Detta tolkar jag som att de upplever att de får en mer exakt 

helhetsförståelse av situationen, som inkluderar både det omedelbara mötet med brukarna och 

brukarnas möten med de äldre. Dessa möten sker givetvis inom en vidare organisatorisk 

bakgrundskontext. Forskarna utövar vad jag tolkar som självbehärskning i och med att de själva inte är 

skarpa tillbaka i kommunikationen. Detta är ändamålsenligt så länge brukarna inte tolkar det 

annorlunda, exempelvis som att forskarna inte är engagerade och inte står för sina åsikter. 

Talets slutenhet 

Forskarna upplever talets slutenhet genom olika typer av låsningar i talet som kommer ur missförstånd 

kring situationen. Talet kan då uppfattas som uteslutande, abstrakt och jargong-tungt eller nedstängt. 

Forskarna sammankopplar låsningarna till andra, särskilt till en enskild brukare som uppfattas som svår 

att läsa. Låsningarna hanteras generellt genom att arbeta med relationen med de som de upplever som 

källan till låsningar i talet, genom att acceptera situationen och/eller genom att forskarna bygger upp en 

frustration. 

 

Två av forskarna har även upplevt hur talet tar omvägar som ett resultat av att talet är nedstängt. 

Informant 3 uttrycker detta genom att under intervjun hålla tillbaka talet, genom att tala abstrakt och 
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gradvis tala mer öppet och kontextbundet. Informant 3 berättade då om att hen har fått höra skvaller, 

att en kollega har berättat att de inte tyckt att samarbetet fungerar. Detta är en konsekvens dels av att 

talet upplevts som stängt under delar av intervjun och under möten inom samarbetsprojektet. 

Informant 4 beskriver en annan situation där talet är nedstängt på grund av en brukare som uttrycker 

frustration kring sakfrågan ekonomi. I och med att problemet inte löses utifrån en helhetsförståelse av 

situationen så tar talet omvägar. Brukaren tar då även upp saken med andra forskare. Detta sker på ett 

sätt som rimligen kan tolkas som återhållsamhet och en frustration sprider sig då i och med att ingen 

förstår brukarens situation väl nog och inte heller kan tala ut om det på ett öppet sätt. 

Tjänande 

Utifrån tolkningen att tjänande är att gå utöver det som förväntas i situationen så upplevs brukarna 

som de som är mer tjänande gentemot forskarna än vice versa. De lyfts fram som de goda exemplen. 

Forskarna erbjuder dock på olika sätt det de upplever att brukarna behöver. Min tolkning är att detta 

sker på ett osjälviskt sätt i vissa fall. Detta sker genom ett mer flexibelt arbetssätt än vad som förväntas, 

försök att förstå brukarnas situation utöver det som förväntas och genom vilja gå bortom det som 

förväntas i termer av att initiera situationsanpassat skojande. Detta tjänande förutsätter tillit, ett tecken 

på villighet att blotta sig själv till förmån för andra, vilket sker i dessa fall. 

Förbehållsamhet 

Forskarna upplever att det är ett konstant givande och tagande mellan forskare och brukare. Forskarna 

nämner även att de i detta sammanhang tjänar genom att vara engagerade och ödmjuka. Det finns 

därmed anledning att se ödmjukhet och engagemanget från forskarna som ett tagande i förtäckt form. 

Givande blir då förbehållsamhet. Fokus ligger även sällan på hur brukarna upplever sin situation och 

sitt givande, vilket lätt skapar missförstånd kring situationen. 

 

I vissa fall ger forskarna uttryck för förbehållsamhet genom att de är självcentrerade i förhållande till sin 

egen arbetssituation. Det ses exempelvis som en neutral sak att de behåller betydande delar av makten 

över planeringen och utövar makt i väsentlig utsträckning i avskildhet. Forskarna tenderar även att se 

brukarna enbart som informanter. I den mån detta stämmer utgör det missförstånd av situationen, 

eftersom detta är ett samverkansprojekt inom UserAge där graden av brukarmedverkan ska vara 

utökad. Graden av brukarmedverkan ska åtminstone klargöras och förankras hos brukarna. 

Distanseringen gentemot brukarna och självcentreringen gör det även svårt att uppleva denna 

maktdynamik som ett problem, eftersom uppmärksamheten riktas både mot de ledande forskarna och 

inåt i avskilda tankeprocesser. Den individcentrerade förbehållsameten är mer sällsynt i 

intervjumaterialet, men uttrycks genom att vissa forskare spontant fokuserar på vad de själva får ut av 

forskningen, ibland på bekostnad av brukarna. 
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Ett genomgående mönster i min tolkning är att tillit tenderar att råda, under möten, vilket ger relativt 

goda möjligheter för forskarna att vara öppna med varandra som forskare och även utöka denna 

öppenhet. Det är i detta sammanhang en etisk möjlighet, med potentiellt positiva effekter på hela 

samverkansprojektet i form av ökad kreativitet och engagemang. Denna öppenhet kan ses som en del 

av en professionell beredskap som de har med sig även i möten med brukarna. I relationer med forskar-

kollegorna kan min tolkning användas för att reflektera kring hur öppna de själva är med sina kollegor 

och hur öppna de vill vara. Ur detta perspektiv finns markanta etiska möjligheter kopplat till att tala ut 

kring vad det innebär för den enskilda forskaren att vara professionell inom samarbetsprojektet. Även 

vad det innebär för den enskilda forskaren att vara sig själv i denna professionella kontext. Eftersom 

detta alltid innebär en risk så kan det ändå utifrån min tolkning ses som en risk och en etisk utmaning 

som är värd att ta sig an. Forskarna kan dock göra det till en gradvis process där de tar reda på mer om 

gränserna för andras professionella integritet och får mer insikt i var de egna gränserna går. Något att 

beakta är att dessa gränser kan förändras dels beroende på kontext dels i takt med brukarnas 

förändrade behov, vilket forskaren har att hantera och som utgör en etisk utmaning för dem i möten.  

 

Utifrån min tolkning är det mer effektivt om forskare högre upp i hierarkin leder dessa initiativ, 

eftersom hierarkin är att betrakta som bestående, men i annan form. Den form som den tar här är att 

de som uppfattas som mest ödmjuka tas mer på allvar som professionella. Under förutsättning att 

forskarna delar denna tolkning så står de inför en etisk utmaning. Denna består i att de ledande 

forskarna vågar signalera att de är mer medvetna om denna hierarkis konsekvenser nu och att de vill ha 

en förändring. Om ödmjukhet inte upplevs som något som ger företräde i tanken på bekostnad av 

öppenhet mellan kollegorna, så kan forskarna förvänta sig ett mer kreativt arbetsklimat och ett mer 

otvunget engagemang. Om detta anammas som en del av en professionell beredskap inför möten med 

brukarna så innebär det en etisk möjlighet. Forskarna kan förvänta sig ökad öppenhet även i dessa 

mötessammanhang om de kan anpassa sig till denna annorlunda gruppkonstellation på ett 

ändamålsenligt sätt. En annan etisk möjlighet för forskarna är att de gradvis kommer bli bättre på att 

förstå andra på grund av det öppna samarbetet med brukarna och utvecklar bättre förutsättningar att 

svara på det etiska kravet. Med tanke på att det redan finns en relativt stark sammanhållning att bygga 

vidare på så kommer det inte krävas djupgående insatser för att inspirera andra att vara öppna när de 

har det svårt. Särskilt forskarkollegorna kommer med relativt små insatser avstå från skvaller om de 

upplever att samarbetet förbättras och den framkomna kritiken tas på allvar samt resulterar i 

ändamålsenliga åtgärder. Likaså, för de forskare som möter kollegor som upplever misstro i form av 
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frustration, nedstängt tal eller genom att de har ett självcentrerat tänkande så kan min tolkning lyfta 

fram den etiska möjligheten i att försöka arbeta in ett fokus på andra tillsammans. Den etiska 

utmaningen ligger i att försöka se hur man själv bidrar och har bidragit till problem för samarbetet 

tidigare och tar ansvar för att förändra detta tillsammans. Exempelvis om en kollega tidigare har 

lämnats med upplevelsen att de har övergetts och/eller själva ska lösa ett problem trots att problemet är 

baserat i problem i styrgruppens medlemmars bristfälliga förmåga att tala ut med varandra. Ur detta 

perspektiv finns då en etisk utmaning i att vara öppen och förhoppningsvis låta sig drabbas av insikten 

att de ska lära sig detta tillsammans, vilket kräver tålmodig övning. De som redan har en livsförståelse 

som är i linje med livsvillkoren kommer vara värdefulla för att inspirera andra genom sin öppenhet, 

men även för att sprida förståelse kring situationen. Sett som en del av en professionell beredskap så 

kommer detta följa med in i alla andra möten inom Pre-H.  

 

Med tanke på brukarnas markanta inom-kollegiala öppenhet så kan det ligga nära till hands att tänka att 

forskarna ska lyssna på när brukarna talar sinsemellan och uppmuntra dem att tala om något som 

forskarna inte själva förstår. Det finns mer markanta etiska möjligheter i att, som forskare, uttrycka 

intresse för att få veta mer och i att forskaren själv delar med sig kring sina liknande upplevelser. Samt 

vara tyst, lämna utrymme och inte förvänta sig ett svar. För vissa av forskarna kan det vara en etisk 

utmaning att utöva denna självbehärskning. Det som är etiskt problematiskt är att forskaren kan anses 

utöva självbedrägeri, eftersom brukarna inte har denna nivå av öppenhet med forskaren, utan enbart 

andra brukare. Det är även etiskt problematiskt att använda sin professionellt förmedlade tillgång till 

brukarnas integritetszon på detta sätt, särskilt med tanke på forskarnas maktposition. Utgångspunkten 

för detta resonemang är min tolkning att det finns en ensidighet i relationen mellan forskarna och 

brukarna, som måste förändras först. Den etiska utmaningen för forskarna är att hitta ett sätt att förstå 

brukarnas situation i sin helhet, trots att det är ett möte över professionsgränser vilket skapar ytterligare 

ett hinder för förståelse. Här är det en etisk utmaning för forskarna att själva vara öppna nog gentemot 

brukarna för att berätta vilka olika slags brukarmedverkan som de tycker är ändamålsenliga samt öppna 

upp för återkoppling och inflytande från brukarna. Detta är en etisk möjlighet, eftersom om graden av 

brukarmedverkan förankras så kommer det underlätta för alla att förstå situationen.  

 

En etisk utmaning för forskarna är att använda sin makt mindre för att vidhålla avskildhet och mer för 

att skapa förutsättningar för deltagande. Detta kommer utmana forskarna att kommunicera på ett 

inkluderande sätt. Det är givetvis sammanbundet med en kostnad. I slutändan så kommer det dock 

påverka samarbetet och informationsutbytet positivt. Samarbetet kan även bli mer effektivt när 

deltagarna på möten kan tala mer öppet och situationsanpassat med varandra, istället för att behöva ha 

avskilda samtal och avskild planering. Avskildhet kan även vara emotionellt dränerande, eftersom det 
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inte är sammanbundet med livet som sådant, utan baserar sig på en frånvändhet gentemot livet. Detta 

kan vara nära sammankopplat med frustration och rädsla. Det är även så att projektet slösar tid om 

deltagarna bara sitter av tiden eller talet tar omvägar. Detta är givetvis sammanbundet med en kostnad. 

 

Forskarna har en viss medvetenhet om att det finns en ömsesidighet i möten med brukarna, men min 

tolkning utmanar forskarna på ett etiskt plan att tänka att den alltid finns där även när den undviks. Att 

undvika ömsesidigheten får konsekvenser som forskarna inte tycks vara fullt medvetna om. Om 

forskarna berättar mer om hur de exempelvis upplever sig bakbundna av omständigheter (som 

brukarna inte känner till) så kommer brukarna mer sannolikt vara bekväma nog att berätta om de 

omständigheter som de känner sig bakbundna av (som forskarna inte känner till och vill veta). Likaså 

om forskarna utmanar sig själva och släpper fram frustration kring detta så kommer brukarna våga göra 

detsamma. Denna typ av ömsesidighet är förbunden med en risk, men det kan förbättra 

situationsförståelsen och öka engagemanget, eftersom deltagarna blir mer involverade i samarbetet. 

Denna ensidighet bryts främst genom att som en egenpåtagen etisk utmaning öva på sin förmåga att 

fokusera på andra och försöka förstå andras arbetssituation. Helt enkelt: Vad innebär det för brukarna 

att delta i detta samarbete? Min tolkning är att detta är det viktigaste om forskarna vill minska 

spridningen av misstro ytterligare. Det går inte att undvika att hantera det utan att drabbas av 

existentiella problem. Misstro kommer fram på omvägar. Det är rimligt att brukarna har en mer 

förfinad professionell beredskap att kommunicera så att spontana livsyttringar realiseras. Därmed har 

forskarna all anledning att tro att brukarna åtminstone kan hantera forskarnas eventuella utökade 

öppenhet. Detta kan ske genom att vara mer öppna genom att berätta hur de arbetar i avskildhet och 

varför, men även genom att forskarna inbjuder brukarna att delta mer aktivt i samarbetsprojektet.  

 

Även om min förhoppning är att mina tolkningar kan bidra till enskilda forskares situationsförståelse 

kring vilka etiska utmaningar och möjligheter de står inför, så är det upp till var och en av forskarna att 

bedöma om och eventuellt hur dessa tolkningar är relevanta i verkliga möten. Olika tolkningar kan 

dessutom bli mer relevanta över tid i takt med att relationerna i gruppen förändras. Även om en delad 

situationsförståelse är önskvärd, där jag har lyft fram kollegialiteten som en är central resurs, så är det 

alltid den enskilde som svarar på det etiska kravet. En etisk utmaning kan därför vara att gå mot det 

som är förankrat på ett kollegialt plan till förmån för att realisera det etiska kravet i enskilda situationer. 

Detta är en central etisk möjlighet och flexibilitet som gör detta möjligt bör uppmuntras på en 

organisatorisk nivå. Forskarens ansvar för sitt svar på det etiska kravet kan dock inte och bör inte 

lämnas över till någon annan person eller till någon organisation. Forskarens svar på det etiska kravet 

behöver inte heller vara etiskt legitim, eftersom ändamålsenlig uttolkning är förbunden med en rad 

begränsningar. Forskaren har då att hantera eventuell kritik, utan att hänvisa till det etiska kravet.   
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Intervjuns fokus, begrepp och själva intervjufrågorna 

 

Texten nedan är valfri att läsa. Den innehåller information och mina potentiella frågor. Jag tänker att 

vissa intervjupersoner kanske vill tänka på sina svar i förväg. Jag kan även tänka mig att de begrepp som 

används kan upplevas som gammaldags och att perspektivet kan upplevas främmande av vissa. För de 

som vill läsa in sig på detta kan finna stöd genom att läsa texten. Jag svarar såklart på eventuella frågor 

muntligen eller via mail.  

 

Fokus för intervjun kommer vara det mellanmänskliga samspelet. Den etiker som jag vill tillämpa 

Løgstrup, tänker sig att alla möten mellan människor måste innebära att de förhåller sig till varandra 

som människor och att det är centralt ur etisk synvinkel. Ur detta perspektiv möts således forskare och 

brukare som yrkesverksamma människor inom forskningsprojekt av den typ som Pre-H är. Projekt där 

en aspekt är att forskare ska försöka ta tillvara på vårdanställdas kunskap. Løgstrup menar att deltagarna 

i mötet rör sig i ett skört existentiellt landskap där denna skörhet knappt märks av förrän något går 

snett. Det är vardagliga saker i stil med att någon kanske ”tappar ansiktet”, någon blir ”för närgången i 

sitt tal” eller någon skämtar men det ”går för långt”. När forskaren stiger in i mötet har hen precis som 

brukaren, enligt Løgstrup, redan en viss attityd till livet som påverkar hur de reagerar spontant i sådana 

situationer. Løgstrup tänker sig att om samspelet präglas av deltagarnas livsattityd så kommer vissa 

livsyttringar framträda och potentiellt råda under mötet. Vidare tänker han sig att om vissa spontana 

livsyttringar råder så kommer de bästa mellanmänskliga förutsättningarna finnas för att ta tillvara på 

den andres kunskap.  

 

Nu när jag tillämpar Løgstrup vill jag undersöka om och i så fall hur du som forskare inom UserAge 

förhåller dig till livsyttringarna. Livsyttringarna uttrycks som motsatspar (tillit-misstro, talets öppenhet-

talets reservation, tjänande-förbehållsamhet).  

 

Du kan om du vill nyttja dina tidigare erfarenheter av liknande möten. Det viktigaste är att då att mötet 

skett ansikte mot ansikte och att du mött vårdanställda som forskare för att ta tillvara på deras kunskap.  

 

Tillit och misstro 

Løgstrup tänker sig att grundtillståndet är att alla från barnsben har en attityd till livet som gör att de 
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spontant verkar för att möten med andra präglas av tillit. Den efterföljande responsen från andra 

förstärker eller hämmar denna attityd. Barnet lär sig (generellt sett) med tiden att andra inte går alltid att 

lita på. Hos vissa, som mötts med svekfullt beteende, yttrar det sig med tiden i en generell attityd till 

livet som gör att barnet spontant verkar för att misstro råder i möten med andra, snarare än tillit. Detta 

är ett sätt att skydda sig mot risk. Varje möte ansikte mot ansikte kommer påverkas av att parterna har 

olika attityd till livet, enligt Løgstrup. Ibland är mötet smidigt, de delar samma syn, andra gånger är det 

en balansgång för att hitta hur parterna kan mötas, så att samarbete kan ske. Det kan exempelvis handla 

om att de börjar med att bygga tillit eller att de börjar med att tydliggöra att de är skeptiska på grund av 

det ena eller det andra.  

1. Intervjufrågor om tillit och misstro 

Känner du igen att livsyttringarna tillit och/eller misstro har varit aktuella i möten mellan forskare och 

vårdanställda när forskare har försökt ta tillvara på vårdanställdas kunskap? 

 

Om ja, 

Upplever du att det typiskt sett har funnits en samsyn och/eller att det har krävts en 

balansgång under mötet? 

  

Hur kan det se ut? 

 

Kan du komma på något tillfälle i under ett möte där tilliten minskade och 

förutsättningarna för att ta tillvara den vårdanställdas kunskap stannade av?  

 

 Om ja, hur såg detta ut? 

 

Kan du ge ett exempel på hur det ser ut idag när du arbetar med att ta tillvara på 

vårdanställdas kunskap i förhållande till livsyttringarna tillit och misstro? 

 

Om nej, 

  

Vad skulle du säga är grunden för/kittet i samarbetet mellan forskare och 

 vårdanställda inom exempelvis Pre-H? 

 

Talets öppenhet och talets reservation/slutenhet  

Talets öppenhet och eller talets reservation/slutenhet är ytterligare livsyttringar i Løstrups mening. När 

talet är öppet upplever parterna att de kan tala ut och talet har en klangbotten av ärlighet. Detta hänger 
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nära samman med tillit, tillit underlättar talets öppenhet. Det handlar inte om att allt ska berättas, utan 

vissa saker behöver hållas tillbaka när talet är öppet. Exempelvis berättar vårdanställda inte utan vidare 

om det som sker i den äldres privata sfär. Men när talets öppenhet råder finns det en ömsesidig 

förståelse för detta. Precis som med tillit så lär sig människor att hantera talet genom fostran och för att 

skydda sig så utvecklar vissa tvärtom en språklig reservation. Talets reservation kan handla om 

undanhållande av information eller förtigning. En typisk start för att talets reservation under mötet är 

att parterna utgår från missförstånd av situationen eller personen de möter. För att skydda sig så kan 

personer exempelvis dölja sig i jargong som den andre inte fullt behärskar. Det öppna talet kan dock 

inte helt kontrolleras och för att hålla tillbaka så krävs generellt mycket av människan. I mötet med 

andra, särskilt de som försöker bidra till talets öppenhet så utmanas den som håller tillbaka talets 

öppenhet.  

 

2. Intervjufrågor om talets öppenhet och/eller talets slutenhet 

Känner du igen att livsyttringarna talets öppenhet och/eller talets slutenhet har varit aktuella i möten 

mellan forskare och vårdanställda när forskare har försökt ta tillvara på vårdanställdas kunskap? 

 

 Om ja,  

 

Upplever du att det typiskt sett har funnits en samsyn och/eller en balansgång i relation 

till dessa livsyttringar i dessa möten? 

 

 Om ja, 

 

Kan du föreställa dig ett liknande möte där du kände av att situationen var skör. Att du 

nu riskerar att beskåda att tilliten försvagas under mötet?  

 

 Om ja, hur såg detta ut? 

  

 Kan du ge ett exempel på hur det ser ut idag när du arbetar med att ta  

 tillvara på vårdanställdas kunskap i förhållande till talets öppenhet/slutenhet? 

  

 Om nej, 

 

 Hur skulle du beskriva att talet under ett typiskt möte? 
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Håller du med om att talets öppenhet/talets slutenhet påverkar andra möten, men inte 

detta? 

  

 Om ja, vad uppfattar du att skillnaden mellan dessa möten är? 

 

 

Tjänande och förbehållsamhet. 

Tjänande och förbehållsamhet är ytterligare livsyttringar. Tjänande råder när personer, osjälviskt utan 

baktanke, står varandra till tjänst med en klar situationsförståelse. Tjänande utesluter inte att vissa saker 

hålls tillbaka om det är en del av yrkesutövningen exempelvis. Att exempelvis distriktssköterskor inom 

Pre-H-projektet inte ger all information som forskaren kan fråga om är en självklarhet. Frågan kan ju 

exempelvis handla om den äldres privata sfär. Om tjänande råder är det dock något som forskaren 

förstår och inte heller frågar om. Tjänande kan således innebära en uppoffring. Ett tjänande med 

baktanke om framtida återgäldande anses vara ett tagande i förtäckt form och inte tjänande. En hjälp 

med ett eget mål i åtanke är ett uttryck för målinriktad filantropi och är inte tjänande. Förbehållsamhet 

är exempelvis när den enskilde är fokuserad på sig själv och/eller håller saker för sig själv. Detta kan 

exempelvis vara kunskap.  

3. Intervjufrågor om tjänande och förbehållsamhet 

Känner du igen att livsyttringarna tjänande och/eller förbehållsamhet har varit aktuella i möten mellan 

forskare och vårdanställda när forskare har försökt ta tillvara på vårdanställdas kunskap? 

 

 Om ja,  

 

Upplever du att det typiskt sett har funnits en samsyn och/eller en balansgång i relation 

till dessa livsyttringar i dessa möten? 

 

 Om ja,  

 

Kan du föreställa dig ett liknande möte där du kände av att situationen var skör. Att du 

nu riskerar att beskåda att tjänande minskar under mötet?  

 

 Om ja, hur såg detta ut? 

 

Hur kan det se ut när forskaren har de bästa förutsättningarna att ta tillvara på 

vårdanställdas kunskap i förhållande till tjänande och förbehållsamhet? 
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 Om nej, 

 

Hur arbetar du för att brukarens ska vilja gå sig till mötes och dela med sig av sin 

kunskap under mötet? 

 

 Hur skulle du beskriva stämningen under framgångsrikt möte? 

 


