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SUMMARY
Periodical journals in the four sectors economics, medicine, 
psychology and engineering have been scrutinized regarding 
their content. A selection of periodipals from 1971, 1973, 
1975 and 1977 are included. The study is of an explorative 
kind and the purpose is to identify "Vorstellungen” (beliefs) 
in the journals to get ideas to b*e used in the main study 
of the LONG-project. Another purpose is to get a basis for 
the developing of qualitative methods. For each of the 
four sectors we have found some basic perspectives which 
directly or indirectly are manifested in the journals. 
Problems and contents suited for working out qualitative 
methods have also been crystallized.
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SAMMANFATTNING
En facktidskrift representerande de fyra sektorerna ekonomi, 
psykologi, teknik samt'medicin har granskats med avseende 
på innehåll. Ett urval nummer av årgångarna 1971, 1973,
1975 och 1977 omfattas av genomgången. Studien är explo- 
rativ och avsikten har varit att identifiera föreställ
ningar utifrån tidskriftsmaterialét och därmed få upp
slag inför fortsatt arbete i det s k LONG-projektet. Av
sikten har också varit att erhålla en bas för metodutveck
ling. För var och en av sektorerna har vi funnit vissa 
grundläggande perspektiv som direkt eller indirekt kommit 
till uttryck i innehållet i respektive facktidskrift. Olika 
problem- och innehållsområden lämpade att använda vid ut
formningen av kvalitativa metoder har även utkristalli
serats.
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Bakgrund

Föreliggande arbete ingår som en del i ett UHÄ-finansierat 
forskningsprojekt som benämns LONG-projektet och som startade 
lå 1977/78. Förkortningen står för ”Långsiktiga effekter 
av högre utbildning - en longitudinell studie av de stu
derandes föreställningsvärld relaterad till olika utbild
ningslinjer”. Projektets syfte är att på ett kvalitativt 
sätt försöka belysa stabilisering och förändring av de 
studerandes föreställningärr om utbildning och yrke i sam
band med deras högskoleutbildning. Avsikten är att följa 
ett antal studerande från de fyra utbildningslinjerna ekonom-, 
psykolog-, tekniker- samt läkarutbildningen under deras 
tid vid högskolan.

Den teoretiska referensram som gäller för LONG-projektet 
grundar sig på en analys av den högre ptbildningens sam
hälleliga funktioner. Utbildningssystemets ideologiska 
funktion, som syftar till social och kulturell reproduktion, 
antas vara central. Att försöka belysa den ideologiska över
föringens natur såsom den sker via utbildning liksom im
plikationer av de pedagogiska överföringsprocesserna för 
de studerandes föreställningsvärld ses som angeläget i 
LONG-projektet. Att delta i en bestämd utbildningslinje 
förutsätts således generera vissa föreställningar hos den 
aktuella studerandegruppen. Vilket utrymme utbildningens 
ideologiska påverkan har antas dels vara avhängigt den 
specifika utbildningens utformning och dels vilka före
ställningar den studerande har då han påbörjar sin utbild
ning .

En specifik utbildning har utformats och utformas i relation 
till sitt socio-kulturella sammanhang. Vissa grundläggande 
drag i uppfattningar t ex vad gäller vilka kunskaper 
som är de centrala och hur dessa kunskaper överförs på 
bästa sätt, vilka funktioner den färdigutbildade har att 
fylla i samhället, kan antas ta sig materiella uttryck i
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utbildningens form och innehåll. Sådana drag kan också 
förväntas komma till uttryck i utredningar om utbild
ningen och yrket liksom i den debatt som kontinuerligt 
förs inom yrkeskåren i fråga för att också ha sin mot
svarighet i lärares föreställningar och successivt få sin 
motsvarighet i de studerandes föreställningar under studie
tidens gång.

Mot bakgrund av de utgångspunkter som ovan kortfattat har 
angivits har ett antal förstudier utförts inom LONG-pro- 
jektet (Franke-Wikberg, 1979]. En studie av relevans för * 
föreliggande arbete är den intervjuundersökning som genom
fördes vintern 1977/78. Studerande, lärare och yrkesutövare 
inom ekonomi, psykologi, teknik och medicin intervjuades. 
Totalt omfattar materialet 69 bandade intervjuer med öppna 
frågor. Syftet var dels att införskaffa information om 
utbildningskaraktäristi ka och utbildningens upplevda på
verkan. Dels ville vi belysa vilka problem inom sektorn 
som de intervjuade uppfattade vara de centrala bl a för 
att få en bas för bestämning av frågeområden vid intervjuer 
och av strukturerade situationer i huvudundersökningen. 
Frågan om angelägna sektorsproblem följdes upp av frågor 
om varför just dessa uppfattades som de väsentligaste, 
vad som förorsakat att problemen uppstått, om något sam
band mellan angivna orsaker föreligger samt om möjligheterna 
att komma till rätta med problemen. En trend som kan skönjas 
är att studerandegrupperna anger problem av mer allmän och 
övergripande karaktär jämfört med lärare och yrkesutövare, 
vilkas problem är närmare knutna till den specifika sektorn 
eller till yrkesutövningen. Detta kan i sig vara en effekt 
av att frågan uppfattas olika av de olika grupperna. Det 
kan emellertid också vara så att de studerande initialt 
fokuserar bredare problemområden med direkt samhällsan- 
knytning medan utbildningen utövar en påverkan på de stu
derande att definiera och behandla problem inom sektorn 
på ett sätt som är mer ämnesrelaterat i en snävare mening. 
Den iakttagna tendensen tycks vara angelägen att närmare 
granska vid studium av utbildningseffekter.

För att få en säkrare grund att stå på vid utformningen
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av tekniker inför huvudundersökningen men lika mycket för 
att få bättre kännedom om vilka frågor som står under 
debatt inom yrkeskåren för de fyra aktuella sektorerna 
bestämde vi oss för att granska en facktidskrift för 
varje område. Genom att ta del av innehållet i ett urval 
facktidskrifter eftersträvade vi att få en inblick i vilka 
problem som man fann angelägna att diskutera. Dessa be
dömdes som intressanta att relatera till den vid inter
vjuerna framtagna problemlist ningen. Urvalet av problem 
i tidskrifterna liksom hur dessa behandlades i debatten 
antogs kunna ge vissa uppslag om föreställningar som finns 
företrädda inom yrkeskåren, föreställningar som kan tänkas 
komma att återspeglas i de studerandes utsagor i huvud
undersökningen.

Betonas bör att den granskning av facktidskrifter som här 
redovisas är att se som en explorativ studie. Analysen av 
tidskrifter utförs .således hela tiden med inriktning på 
att få uppslag till meningsfullt innehåll i den fortsatta 
undersökningen och på att försöka identifiera föreställ
ningar som tar sig gestalt i tidskrifternas innehåll.

Syfte

Avsikten med granskningen av facktidskrifter är att försöka 
identifiera föreställningar som kommer till uttryck i tid
skrift smateria 1 et . Därmed försöker vi att få uppslag till 
relevanta frågeområden och metoder för fortsatta studier samt 
indikationer på föreställningars art och innehåll av värde för 
fortsatta analyser av utsagor från de studerande i ekonomi, 
psykologi, teknik samt medicin.

Val av tidskrifter

De tidskrifter som granskats valdes efter samråd med ämnes
företrädare för var och en av de utbildningslinjer LONG- 
projektet ska studera. De tidskrifter som föreslogs ansågs 
ha god spridning både bland studerande och yrkesverksamma. 
De problem- och f rå ge ställningar från tids kr if tejrna som 
senare kommer att aktualiseras i huvudundersökningen 
kommer då sannolikt att upplevas som mer relevanta. Ett
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annat skäl för att välja tidskrifter med stor spridning 
var att dessa i högre grad antogs representera de vär
deringar, föreställningar och intressen som de verksamma 
yrkesutövarna inom respektive ämnesområde företräder. Efter 
dessa överväganden valdes för ekonomlinjen - Ekonomen,
för psykologlinjen - Psykolognytt, för teknikerutbildningen -

x)Ny Teknik, for läkarutbildningen - Läkartidningen.

Urval av årgångar och nummer

För att få en någorlunda täckning.av vad som behandlats - 
under 70-talet valde vi att granska årgångarna 1971, 1973, 
1975 och 1977. Årgångarna 1971-75 granskades med fem nummer 
vardera medan vi valde att granska tio nummer under 1977 
för att få en bättre täckning av de senare numren och 
därmed en bättre uppfattning av aktuella problemområden. 
Tidskrifterna utkommer med olika antal nummer per år men 
de fem och tio numren har valts med jämna intervall. De 
specifika nummer som ingår i granskningen återfinns i 
bilaga 1. I de fall något nummer ej gått att använda (t ex 
är vissa nummer av Psykolognytt enbart annons- och fack
informations nummer) har efterföljande nummer valts.

Tillvägagångssätt vid granskningen

Samtliga utvalda tidskriftsnummer granskades och artikel- 
rubrikerna avtecknades. En kort sammanfattning gjordes 
därvid av innehållet. Mindre notiser, under en fjärdedels 
sida, medtogs ej. För att bringa ordning bland dessa ru
briker och framför allt för att se vilka områden som röner 
det största intresset och utrymmet har artiklarna klassi
ficerats i ett antal kategorier. De kategorier som använts 
har dels utkristalliserats utifrån en genomgång av rubriker 
och artikelinnehåll varvid vissa områden p g a att de be- 
retts ett stort utrymme i tidskriften framstått som ”natur
liga” kategorier. Dels har utgångspunkterna för LONG-pro-

xT Granskningen av Läkartidningen har utförts inom ramen för 
ett C1-arbete som Inger Andersson deltagit i. Tillsammans med 
henne har vi bearbetat och anpassat den del av uppsatsen som 
rör detta t idskriftsmateria l i enlighet med syftet för. denna 
rapport.
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jektet självfallet också varit styrande för kategorivalet. 
Efter att kategorier för en tidskrift valts vidtog klassi
ficeringen av de olika artiklarna i enlighet med dessa ka
tegorier.

Vissa artiklar har varit svåra att entydigt hänföra till en 
viss kategori. En artikel kan ju t ex innehålla flera 
aspekter. I sådana fall har vi försökt uppskatta vilken 
aspekt som dominerat. Detta förfaringssätt får, trots att 
det innebär vissa ”gränsfall”, anses som godtagbart eftersom 
avsikten varit att få en bild av vad man intresserar sig » 
för inom ämnet, vad som debatteras i tidskrifter osv.

Några begränsningar

Denna studies omfattning och uppläggning måste självfallet ses 
mot bakgrund av dess explorativa syfte. Dock kan det vara på
kallat att här ange några av de begränsningar som gäller för 
undersökningen.

Inom framför allt ekonomisk och teknisk sektor hade fler än 
en tidskrift kunnat granskas. Tidsmässiga skäl gjorde emeller
tid att arbetet måste koncentreras till endast en tidskrift 
per sektor. Samma skäl bestämde antalet granskade nummer för 
varje årgång. Då granskningen påbörjades hade endast ett be
gränsat antal nummer utkommit under 1978 varför denna årgång 
inte medtagits här. De förändringar i artikelinnehåll som kan 
ha inträffat under 1978 har således inte kunnat speglas i 
denna studie.

En skillnad mellan tidskrifterna och den intervjuundersökning 
som vi genomgående refererar till är att de förra kan antas 
representera riket i genomsnitt medan intervjuerna ibland 
visar sig vara regionalt förankrade. Detta är kanske särskilt 
betecknande för den tekniska sektorn. Vid de jämförelser som 
görs bör detta hållas i åtanke.

En viss överrepresentation av bidrag till tidskriften från 
yngre yrkesutövare kan i något specifikt fall tänkas före
komma, (gäller eventuellt frågan om värdeinriktning, se s 56), 
något som inte kunnat kontrolleras i detta sammanhang.
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EKDNONEN

Tidskriftens uppläggning

Tidskriften Ekonomen ges ut av Svenska Civilekonomföreningen 
som fram till 1977 enbart var en intresseorganisation. Från 
och med 1977 slås SCF samman med Civilekonomernas Riks
förbund (CR) som är ett självständigt fackförbund anslutet 
till SACO/SR. De båda organisationerna behåller dock sina 
profiler som intresseorganisation respektive fackförbund.

Tidskriften utkommer fr o m 1972 med tolv nummer per år. 
Dessförinnan omfattade tidskriften tjugo nummer årligen.

Ekonomen har en ganska traditionell tidskriftsuppläggning 
med vissa fasta avdelningar samt artiklar och reportage. 
Annonser upptar ett stort utrymme, cirka 1/4 av sidorna.
Fem fasta avdelningar förekommer i praktiskt taget alla 
nummer. Dessa anges nedan med exempel på vad som inryms 
inom respektive avdelning.

1. SKATTER - Redovisning av nya beslut i skattefrågor, vilka
främst diskuteras ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv.

2. BÖRSEN - Placeringstips, diskussion om inflation, om
löntagarfonder.

3. KRETSAR - Information från CR om avtal, vidareutbildning,
kurser samt rapporter från kretsmöten.

4. BÖCKER - Ett stort antal nya böcker recenseras.
5. PLATSANNONSER

Utöver de fasta avdelningarna återkommer följande fem av
delningar mera sporadiskt respektive återfinns endast i 
vissa årgångar.

1. PRAKTIKFALLET - Ett företag med vissa svårighter beskrivs.
Läsarna får föreslå åtgärder varvid det 
bästa förslaget belönas.
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2. PERSONLIGT - Personnytt presenteras, tjänstetillsätt
ningar tillkännages.

3. REFLEXIONER - Avdelningen har karaktären av ledare, varvid
bl a frågan em "skattefiffel", om "lag och 
ordning" behandlas.

4. DEBATT - Marknadsföring, lagar om anställningsskydd
är några ämnen som behandlats.

5. STUDIE
VÄRLDEN - Frågan om praktik ska förekomma i utbildningen

diskuteras. Dessutom förekommer i flera nr 
under 1977 "utbi ld-ningsbi lagar" med bl a* 
debatt om hur utbildningen ska utformas 
och rapporter från olika utbildningsorter.

Kategorier och fördelning på kategorier

För kategoriseringen har alla artiklar och reportage medtagits, 
endast notiser som understiger 1/4 sida har slopats. Av de 
ovan angivna avdelningarna har endast Kretsar, Böcker, Plats
annonser och Personligt uteslutits.

Eftersom LDNG-projektet tar sin utgångspunkt bl i frågor 
om vilken funktion de studerande tror att de får i samhället, 
vilka intressen de tror att de kommer att tjäna och vilket 
perspektiv utbildningen speglar (t ex företagsekonomiskt 
eller nationalekonomiskt) var det för kategoriseringen 
intressant att se hur stort utrymme' företagsekonomiska 
respektive nationalekonomiska aspekter har i tidskriften. 
Företagsekonomiska aspekter har därefter delats upp i ett 
antal underrubriker eftersom artiklar med denna inriktning 
är helt dominerande. Det ansågs också intressant att se 
vilka problem inom detta område som ägnas mest intresse.

Eftersom de nationalekonomiska aspekterna har erhållit ett 
jämförelsevis litet intresse har dessa inte vidare delats 
upp. I stället ges exempel på artiklar som hänförts till 
denna kategori.

Utbildningsfrågor har fått utgöra en speciell kategori 
eftersom dessa frågor har ett relativt stort utrymme i
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tids kriften.

Utöver ovanstående rubriker tillkommer rubriken Övrigt 
för artiklar som inte kunnat kategoriseras under ovan
stående. Hit har .bl a hänförts reportage om enskilda 
företag, utländska gästskribenters artiklar och artiklar 
om kontorsmi1jön som arbetsplats.

□e kateogorier som använts är således följande:

FÖRETAGSEKONOMISKA ASPEKTER

Sr^aj2i£at_icmsfrå^or - artiklar som behandlar t ex företags
ledarens roll och olika styrteorier för hur företaget ska 
organiseras.

JEffej^t_ivi.ser_ings_2 £ch £t£e£k_li£gs_å t,gäirjder - artiklar rörande 
olika datasystem, finansieringsformer, framtidsplanering, 
varuklassificering, administrativa system och investerings
bedömning mm.

£öre_ta£s_bes_kj3tt£_ing - artiklar som ger skattetekniska råd 
inför bokslut, som behandlar beskattningen av familjeföre
tagen, arvsskatten mm.

Mark£a_dsföri££ - olika artiklar som tar upp hur marknads
föring ska gå till, vem man riktar sig till osv.

NATIONALEKONOMISKA ASPEKTER:

Hit har artiklar hänförts som behandlat olika frågor ur ett 
större samhälleligt perspektiv. Artiklarna har rört bl a 
hur lokaliseringspolitiken ska utformas, inflationen,”skatte 
fiffe 1”,energifrågan och regeringens ekonomiska politik. 
Dessa frågor behandlas under de tidigare årgångarna i ar
tiklar i tidskriften medan de i de senare årgångarna nästan 
enbart tas upp under de fasta avdelningarna Börsen och 
Skatter. De frågor man där mest ägnar sig åt är regerings
politiken .
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UTBILDNINGSFRÅGOR:

Ekonomen har i ganska stor utsträckning behandlat utbild

ningsfrågor. Artiklarna har, förutom vad som nämnts under 

Studievärlden ovan, behandlat undervisning via dator, kurs- 

böcker, praktik för universitetslärare mm. Två artiklar om 

ekonomens förändrade roll har förts under denna rubrik.

ÖVRIGT:

För exempel på artiklar, se sid 8.

Efter att alla artiklar klassificerats, fördelade de sig 

på ovanstående kategorier enligt följande:

Tabell 1 De granskade artiklarna i Ekonomen fördelade på kategorier. 

(Siffrorna inom parentes avser absoluta tal)

Kategorier 1971 1973 1975 1977 £

(5 nr) (5 nr) (5 nr) (10 nr)

FÖRET AGSEKONOMISKA

ASPEKTER: 54,6 (24) 26,7 (12) 51,1 (23) 53,2 (50) 47,8 (109)

Organisationsfrågor 6*8 ( 3) 4*5 ( 2) 2Ü ( 9) 9*6 ( 9) 10*1 ( 23)

Effektiviserings- och 

utvecklingsårgärder 36*4 (16) 11*1 ( 5) 22*2 '(10) 23*4 (22) 23*2 ( 53)

Företagsbeskattning 9*1 ( 4) 11*1 ( 5) 8*9 ( 4) 12*8 (12) 11 ( 25)

Marknadsföring

NATIONALEKONOMISKA

2*3 ( 1) 7*4 ( 7) 3*5 ( 8)

ASPEKTER: 38,6 (17) 40 (18). 31,1 (14) 18,1 (17) 28,9 ( 66)

UTBILDNINGSFRÅGOR 2,3 ( 1) 17,8 ( 8) 17,8 ( 8) 21,3 (20) 16,2 ( 37)

ÖVRIGT 4,5 ( 2) 15,5 ( 7) - 7,4 ( 7) 7,1 ( 16)

£ 100 (44) (45) (45) (94) (228)

1 Observera att dessa siffror är en sanrmanslagning av antalet artiklar inom 
underrubrikerna

Som framgår, av t a be 

ekonomisk inriktning 

som syftar till effe 

största utrymmet. Na 

derar att minska, en 

granskats för 1977,

lien dominerar arti 

. Inom denna katego 

ktivisering och utv 

tionalekonomiskt in 

dast sjutton artikl 

trots att gransknin

klar med företags-

ri ä r de t artiklar

eckl ing som har det

ri kt ade artiklar ten-

ar i de nummer som

gen där omfattade
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ßiC-r:. -

tio nummer i stället för fem.

Tidskriftsinnehållet i relation till de i intervjustudien
angivna problemen

Den genomgång av vilka sektorsprob lem som framstått som 
cfe mest centrala vid intervjuer med studerande, lärare 
och yrkesutövare inom ekonomi kan vara av intresse att 
ställa mot de kategorier som framkommit vid granskningen 
av Ekonomen.

Sammanlagt intervjuades 16 individer (nio studerande, fyra 
lärare samt tre yrkesutövare). De problem som de studerande 
angivit som de mest angelägna inom den ekonomiska sektorn 
rör sig nästan uteslutande inom den nationalekonomiska 
sfären. Problem som många tagit upp är: inflation och 
arbetslöshet, den ekonomiska fördelningen i Sverige, den 
låga och ensidigt inriktade produktionen i landet samt 
regionala problem såsom avfolkningen av Norrland. Ett an
tal studerande har också kommit in på problem som rör 
Sveriges stora upplåning utomlands, den bidragspolitik som 
för närvarande tillämpas gentemot och inom närings
livet samt koncentrationen inom företagsvärlden. En stu
derande har dock tagit upp problem som anknyter till kate
gorin Organisationsfrågor, nämligen hur företagens organisation 
och struktur ska se ut, hur medinflytandet ska kanaliseras 
och ökas och problemet med inkompetenta företagsledare. En 
studerande anser att det dåliga utnyttjandet av tekniskt 
kunnande är ett problem i Sverige, vilket skulle kunna hän
föras till kategorin Effekt iviserings- och utvecklingsåt
gärder. Båda dessa studerande läser på sin sista termin.
Går man vidare och tittar på yrkesutövarnas syn på centrala 
problem, finner man att de övergripande nationalekonomiska 
frågorna försvunnit och de problem man tar upp praktiskt 
taget uteslutande är begränsade till det enskilda företaget. 
Exempelvis har yrkesutövarna angett kommunikationsproblem 
mellan olika personalkategorier och svåra beslutssituationer 
som uppstår inom företaget, svårigheten för ekonomer att 
hävda sig gentemot företagsledningen. Vissa kritiska syn
punkter på utbildningen som att den är alltför teoretiskt



inriktad har också nämnts som problem. Lärargruppen ut
märks av att de vare sig ensidigt tar upp företagsekono
miska eller nationalekonomiska aspekter. De problem lärarna 
har angett inryms under båda dessa kategorier. Problem som 
är kopplade till utbildningen finns också med.

Jämfört med tidskriftsmaterialet visar sig alltså över
ensstämmelsen vara dålig vad gäller de problem som de 
studerande uppfattar vara väsentliga inom den ekonomiska 
sektorn. Av övriga grupper angivna problem ansluter däremot 
tämligen väl till det innehåll som- beretts största ut
rymme i tidskriften. Detta gäller framför allt för yrkes
utövarna .

Innebär då detta att problemområdena successivt krymper 
under utbildningens gång för att efter en viss tid ute 
i yrkeslivet i första hand gälla det egna företaget?
Frågor av den karaktären blir angelägna att uppmärksamma 
vid sökandet efter effekter i samband med att studerande 
genomgår ekonomutbildningen.

Uttryck för föreställningar i tidskriftsiriaterialet
x)

□et grundläggande perspektiv som genomsyrar innehållet i 
Ekonomen är att rådande produktionsförhållanden i samhället 
förutsätts bestå. Denna ”status-quo"-föreställning synes 
vara den bärande tanken bakom artiklar med såväl företags
ekonomisk som nationalekonomisk inriktning. Föreställningen 
förefaller vara så självklar att den accepteras utan att 
behöva ifrågasättas eller direkt uttryckas. Den tas för 
given .

"Status-quo”-föreställningen tycks bygga på ett liberalt 
och utilitaristiskt synsätt som går ut på att om bara företagen 
blomstrar så bidrar detta starkt till att maximera lyckan 
för medborgarna. Vad som är det bästa för företagen är också 
allas vårt bästa. För den relativt ringa andel av innehållet 
i facktidskriften som är av debattkaraktär gäller att ana-

x) lipp lägg ning en- under denna rubrik är den att vi först allmä'nt
beskriver vilka föreställningar vi ty'ckt oss spåra i materialet. 
Först därefter illustrerar vi dessa med exempel från artikel
innehåll. Samma uppläggning gäller för motsvarande avsnitt i
n\/ricrfl f.i rl.qkn’ft.Rr..
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lyserna görs utifrån detta perspektiv. De lösningar man söker 
på vad som framstår som problem rör sig nästan undantagslöst 
inom de i dagens-samhä1le givna ramarna. För den större 
andelen av innehållet, vilket som framgått är av mer 
redovisande och informerande typ, gäller "status-quo"- 
föreställningen i ännu högre grad. Den beskrivning som 
ges av nya system för administration, olika datasystem, 
finansieringsformer etc antar hela tiden ett effektivitets
tänkande som åsyftar en -rationellare och lönsammare drift 
av företag. Merparten artiklar är uttryck för effektivitets- 
och utvecklingssträvanden och grundar sig på föreställ
ningen om att ett yttersta mål är att öka företagens vinst.

De förslag till hur uppkomna kriser eller svårigheter kan 
botas inom näringslivet kommer därför att framför allt bli 
olika tekniska lösningar. Dels ges olika recept på hur man 
kan förbättra skötseln av företag. Merparten artiklar inne
håller tips på hur effektiviteten kan höjas. T ex beskrivs 
hur produktionen ska kunna anpassas till rådande konjunk
turer, internprissättningssystem presenteras, nyheter inom 
marknadsföring redovisas. Dels behandlas utbildningsfrågor 
i vissa artiklar på ett sätt som för tanken till att också 
utbildning ses som en teknisk lösning på företagens problem.

I de relativt många sidor som totalt ägnas åt skattefrågor 
och i de som berör de statliga bidragsformerna ges också 
förslag till hur man ur företagsekonomisk synvinkel bäst 
kan komma tillrätta med svårigheter som man brottas med 
inom företagsvärlden. De tekniska lösningarna går mestadels 
i samma riktning. Man utgår från att dagens företag be
skattas alltför hårt. Man rekommenderar därför olika sätt 
att vrida skatte- och bidragspolitiken i riktning mot före
tagens väl i den andemeningen "att få Sverige på fotter”.
Förslag ges t ex om att avskaffa bolagsskatten, att nedskriva 
kronans värde, att slopa arbetsgivaravgiften. Läsaren av tid
skriften erhåller ,även anvisningar om hur företagare, aktie
innehavare och/eller företag kan gå tillväga för att minimera 
sina skatteutgifter och för att erhålla statliga bidrag. Samma 
-föreställning som nu tycks vara tämligen allmänt utbredd hos 
folk i allmänhet - ett ”staten är inte jag”-tänkande - före
faller även finnas representerat i den ekonomiska facktidskriften.
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För att illustrera de föreställningar sam vi tyckt oss 
kunna spåra i tidskriften följer här ett antal exempel 
på uttryck härför.

Under avdelningen Börsen tar man ofta upp den ekonomiska 
politiken. I ett nummer (1975:7) diskuteras ett förslag 
på slopad bolagsskatt. B.örsenredaktören anser det vara ett 
genialt förslag. Skatten hämmar ju så onödigt näringslivet. 
Statsfinansiellt vore det ingen större förlust och dessutom 
skulle behovet av statliga och kommunala stödåtgärder minska. 
För att undvika stötande förmögenhetseffekter kan aktier “ 
tvångsvis emmitteras till en stiftelse för de anställda för 
det belopp som eljest skulle utgått i skatt.

"Vill vi behålla fami1jeföretagsamheten?” frågar i en annan 
artikel Vd i Familjeföretagens förening (1975:12). Frågan 
riktar han både till de styrande i samhället och till all
mänheten. I artikeln förs bl a fram att förmögenhets- och 
arvsskatten på familjeföretagen bör slopas.

Svensk ekonomis huvudproblem är balansproblem och lönsam
hetsproblem sägs i ett nummer (1977:6 ). För att lösa balans- 
problemet rekommenderas momshöjning. För att komma till rätta 
med det andra och mer avgörande problemet måste vi återställa 
konkurrensförmågan och det kan endast göras genom att de
valvera och slopa arbetsgivaravgiften. Det är dessutom i 
arbetslöshetstider ohållbart att genom arbetsgivaravgifter 
beskatta sysselsättningen anser redaktören för Börsen.

Ett område som får ett ökat utrymme i tidskriften under 1977 
är marknadsföring. Där behandlas bl a vad marknadsföring 
innebär, vilka man ska vända sig till och vilka som ska 
sköta den. I en artikel där en amerikansk marknadsförare 
och professor intervjuas behandlas marknadsföring ur ett 
framtidsperspektiv (1977:7). Han delar upp marknadsföringen 
i tre delfunktioner: 1) efterfrågeidentifiering, där han 
anser att marknadsföringen kommit långt idag, 2/ fysisk 
distribution (koordinering av transporter lagring och 
hantering som är avstämd mot efterfrågan), vilken behöver 
effektiviseras betydligt samt 3) efterfrågepåverkan, där .
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man nått långt när det gäller att öka efterfrågan på vissa pro
dukter och att hålla den tillbaka för produkter det råder knapp
het på. Han har även goda erfarenheter av "reverse marketing” 
där man skapar efterfrågan på avfall och biprodukter och 
"counter marketing” för att motarbeta efterfrågan. I och 
med dessa kan man också skapa samhälleligt önskvärda be
teenden. Det är främst inom de senast nämnda formerna 
för efterfrågepåverkan som marknadsföringen kommer att ex
pandera. Ett av de framtida tillämpningsområdena för mark
nadsföring tror han också kommer att bli att åstadkomma sam
hälleliga förändringar t ex att styra befolkningstillväxten, 
sprida nya jordbruksmetoder, utveckla förebyggande hälso
vård.Vad som håller tillbaka en tillämpning av ovanstående 
slag idag är framför allt ett psykologiskt motstånd mot 
att använda kommersialismens verktyg på sociala fält. Men 
marknadsföringssynsättet kommer ändå att tränga in på längre 
sikt, inte minst av ekonomiska skäl och av effektivitetsskäl.

"I stället för att dirigera människor kan man med marknads - 
f örings teknikens hjälp instruera ooh stimulera fram önsk
värda beteenden" (1977:7, s 13).

Föreställningar om utbildning är av stort intresse i LONG- 
projektet. Ekonomen ger också uttryck för att utbildnings
frågor tillmäts stor vikt (se tabell 1). Intresset för ut
bildningsfrågor förefaller också att öka. I fyra av tio 
granskade nummer under 1977 finns exempelvis utbildnings- 
bilagor. Som tidigare antytts behandlas utbildningsfrågor 
ibland som en väg att förbättra företagens situation. Här
vid finns "status-quo"-föreställningen underförstådd. Det 
gäller att satsa mer på att utbilda kreativa, företags- 
utvecklande ekonomer.

Ett exempel på ovanstående synsätt är ett inlägg som under 
rubriken "Att utbilda eller avbilda?” tar upp den nuvarande 
utbildningens resultat (1977:2). Att leverera skräddarsydda 
ekonomer är att göra näringslivet en björntjänst menar för
fattaren. Det ger inga företagsutvecklare. Universiteten 
måste i stället träna de studerande i analytiskt och kritiskt 
tänkande och inte bara ge patentlösningar på dagens problem.
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Författaren redovisar också resultatet av ett test som 
genomförts vid universitetsfilialen i Växjö. Elever på 
A-, B- och C-nivå utsattes för ett ”företagartest”, vilket 
avsåg mätning av deras prestationsbehov. Individens fram
gång som företagsledare anses starkt betingat av dennes 
prestationsbehov. Testet visade att prestationsbehovet 
ökade under första terminen för att sedan sjunka igen. 
Dessutom blev eleverna mer homogena. Detta visar att ut
bildningen antagligen förstör många lovande företagar- 
ämnen, säger författaren. Nu måste vi vid universiteten 
ta vårt ansvar för företagens och samhällets utveckling. „

Artiklar förekommer som diskuterar ekonomens förändrade 
ställning. Utbildning ses härvid som en investering på 
individnivå vilken i dag inte ger samma ekonomiska ut
delning som tidigare var fallet. Olika kvalitativa åt
gärder anses nödvändiga att vidta i utbildningen till 
gagn för såväl den blivande ekonomen som för de företag 
han kommer att arbeta vid. Bl a anses nuvarande utbildning 
producera ekonomer som är alltför snävt inriktade. En mer 
allmänt inriktad - utbildning förespråkas.

Nan får inte längre de höga befattningar‘och löner man 
tidigare fick som nyutexaminerad är utgångspunkten i 
en arti kel.”Lönar det sig att bli civilekonom?” är ru
briken (1973:1). Författaren svarar dock ja på den frågan. 
Även om man får börja på en lägre .nivå ger utbildningen 
avkastning i form av högre lönsamhet. Nan kan inte heller 
bara lägga lönsamhetsaspekter på utbildning framhålls det. 
□lika åtgärder för att förbättra utbildningen diskuteras 
i detta sammanhang. Kvaliteten måste höjas bl a med peda- 
gogisk-tekniska'hjälpmedel. Avnämarna måste få ett större 
inflytande över utbildningens inriktning. Praktiktiden bör 
förlängas och någon form av vidareutbildning skapas för 
att bredda de studerandes områden. Det gäller att skapa 
generalister i stället för specialister.

Ovanstående ämne tas även upp under 1975 i en kort artikel 
rubricerad ”Skärpt konkurrens - jobbstart'på"lägre nivå” (nr 7)
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samt i en redovisning av en kurs i Växjö under rubriken 
"Generalister, inte specialister" (nr 1).

I utbildningsbilagen (1977:6) återfinns emellertid två 
artiklar som anlägger ett annorlunda synsätt på ekonom
utbildningens syfte och innehåll jämfört med hur utbild
ningsfrågor i övrigt behandlas. Önskemål om en alternativ 
företagsekonomi framförs. Det kan vara intressant att här 
referera innehållet i dessa artiklar inte minst för att 
de hör till det fåtal som inte representerar den "status- 
quo " -föres tä 1 ln ing som annars domiaerar Ekonomen.

I den ena diskuterar en lärare vid en LO-skola hur man ska 
kunna skapa en företagsekonomi där löntagarnas intressen i 
stället för ledningens och ägarnas beaktas. Han utgår i 
artikeln från läroböcker i företagsekonomi för gymnasiet 
vilka i huvudsak speglar företagarnas synsätt och vär
deringar. En alternativ företagsekonomi måste ifrågasätta 
vad vi ska ha företagen till. Företagens mål borde då i 
stället för vinsten vara löntagarnas, konsumenternas och 
samhällets krav på produktionen. Författaren tar upp flera 
exempel på hur innehållet borde ändras bl a vad gäller be
skrivning av ägande- och företagsformer som nu är alldeles 
för snäv, beskrivningen av företagens inre organisation 
som måste ta upp den senaste tidens diskussion om företagsde
mokrati och avsnitten om produktionsfrågor som bör ta upp 
produktionens konsekvenser för människorna. Det gäller att 
beskriva företagen ur ett mycket vidare perspektiv än som 
nu görs.

Den andra artikeln ger en kort historik över Uppsala företags
ekonomiska institutions kursutveckling och avslutas med en 
beskrivning av den alternativa företagsekonomi som för
fattaren anser håller på att växa fram där. Svårigheterna 
med att genomföra en genomgripande perspektiv- och inne- 
hållsförändring beror framför allt på två faktorer. För 
det första en snedrekrytering till ämnet p g a att det ses • 
som inkörsport till en chefsbefattning. I stället är ju det 
faktiska läget att en företagsekonom oftast blir lägre 
tjänsteman - en hantlangare,;utredare och "påläggskalv".
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För det andra gör arbetsmarknads läget att de studerande 
är tvingade att lära sig sådant som är matnyttigt och yrkes
inriktat. Hen, säger författaren, den yrkesinriktade före
tagsekonomen blir ett redskap som upprätthåller och i varje 
fall inte ifrågasätter den nuvarande ordningen. Företags
ekonomin bör i stället vara inriktad på kunskap om gene
rella lagbundenheter och konkreta historiska situationer 
i syfte att påverka samhällsutvecklingen. På sikt torde 
en sådan inriktning som ansluter sig till löntagarnas och 
konsumenternas intressen vara ofrånkomlig, slutar författaren.

En ekonom som han framstår i Ekonomen

Ett sätt att sammanfatta intrycken från innehållsgranskningen 
av Ekonomen är att försöka grovt teckna en bild av en ekonoms 
intressesfär såsom den framstår i facktidskriften.

Den verksamme ekonomen är främst intresserad av företagsekono
miska frågor och där speciellt utvecklingen av nya metoder och 
hjälpmedel t ex nya datasystem och principer för planering och 
för beslutsfattande. De nationalekonomiska aspekterna upp
tar inte lika stor del av hans intresse. Ekonomen själv 
eller det företag han arbetar för är aktieinnehavare och 
han följer därför börsmarknaden och placeringstipsen nog
grant. Likaså följer han med i de nya lagförslag eller 
beslut i skattefrågor som främst rör företaget. Utbildnings
frågor tycker han är intressanta och han vill gärna hålla 
sig å' jour med vad som händer på den fronten. Han funderar 
en del på vilken inriktning utbildningen ska ha: Ska den 
vara bred och generell eller specialinriktad?

En fråga som bekymrar honom en del är att nyutexaminerade 
ekonomer har ett sämre utgångsläge än tidigare. De får 
börja arbeta på lägre nivåer med en lägre lön. En annan 
sak som bekymrar litet är den kritik revisdrér fått utstå 
för att vara förtagsägarnas handgångna män. Själv tycker 
han dock att han mer och mer börjat se som sin uppgift att • 
tillvarata alla intressentgruppers behov. Hans fackliga in
tresse är relativt svagt - han håller reda på kurser, möten, 
tar del av avtalsinnehå1let men debatterar inte fackliga
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frågor. Han är överhuvud taget inte särskilt inriktad på 
debatt av olika problem utan mer intresserad av redo
görande stoff. Däremot bevakar han regelbundet nyutkomna 
böcker av blandad karaktär.

Metodiska implikationer

Innehållet i facktidskriften kan tjäna som bas för användandet 
av flera olika tekniker vad gäller att försöka belysa stu
derandes föreställningar om utbildning och yrke.

m t-'

Ett sätt kan vara att ställa den studerande inför någon 
eller några artiklar som behandlar problem som är centrala 
för den speciella yrkesinriktningen. För att uppmuntra till 
argumentation bör artiklarna vara debatterande och gärna 
provocerande. Även om antalet artiklar av denna typ visat 
sig vara begränsat i tidskriften i fråga har vi funnit 
vissa som ter sig lämpliga som utgångspunkt. Som exempel 
kan nämnas visst innehåll som rör ekonomens roll i samhället 
och hans förändrade ställning jämfört med tidigare. Här 
bör man kunna aktualisera frågor som hur den studerande ser 
på sin kommande yrkesfunktion och hur vunna kunskaper ska 
användas. När det gäller utbildningsfrågor finns det också 
ett antal artiklar som ifrågasätter utbildningens inriktning.
I anslutning till sådana artiklar bör man kunna komma in 
på de studerandes föreställningar om utbildningen - huruvida 
den ska styras av avnämarintressen- i första hand eller syfta 
till förändring, om det är möjligt och önskvärt att via 
utbildning åstadkomma förändringar i samhället.

Den studerande ombeds att utifrån den bestämda artikeln 
ge sin syn på problemet, att resonera kring temat och att 
motivera sina ställningstaganden. Intervjuarens roll är 
att ställa uppföljande frågor anpassade till de studerandes 
utsagor.

Ett annat sätt att utnyttja tidskriftsmaterialet är att 
utifrån ett för de studerande relevant problemområde skapa 
en situationsbeskrwvning eller ett beslutsunderlag som 
den studerande får ta ställning til-1. Vid sådana strukturerade
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situationer tillfrågas vidare den studerande om motiven 
för sitt ställningstagande, konsekvenser härav etc. Här 
finns ett flertal problemställningar som tagits- upp på 
ett eller annat sätt i Ekonomen och som skulle kunna ut
göra bas för stru-kturerade situationer. Skattebedrägerier 
är ett område man skulle kunna utgå från. Ett annat är 
bidragstänkandet inom företagsplaneringen (t ex lokali- 
seringsbidrag till företag som etablerar i avfolknings- 
hotade kommuner för att efter några år lägga ner verksam
heten eller flytta söderut). I dessa fall får situationen 
utgöra en beskrivning av ett företag. Vid konstruktionen av 
situationer skulle man, för att få en så realistisk be
skrivning som möjligt, kunna använda sig av Ekonomens serie 
”Praktikfallet”, där det finns utförliga, konstruerade be
skrivningar av företag med olika typer av problem. Problem
ställningen får då ändras till att gälla någon av de 
tidigare nämnda. T ex grovt skisserat, ett företag med 
ekonomiska svårigheter, som med hjälp av att flytta en 
del av tillverkningen och därmed få lokaliseringsbidrag, 
eventuellt kan fås på fotter. Ett resonemang kring dessa 
frågor bör spegla föreställningar om yrkesfunktion och även 
de studerandes samhällssyn. Här liksom när det gäller re
sonemang kring artiklar är det viktigt att följa upp even
tuella förändringar under utbildningens gång.

Ytterligare ett sätt att utnyttja tidskriften är att välja 
ett nummer som innehåller artiklar från ett flertal av kate
gorierna, be de studerande titta igenom den och tala om 
vilka artiklar de tycker är de mest intressanta. Svaren 
följs därefter upp med frågor om varför en del artiklar är 
intressantare, vad det är som gör vissa problem mer intressanta 
än andra osv. Även här blir det viktigt att följa upp even
tuella intresseförskjutningar under’utbildningens gång.

För att belysa hur de studerande strukturerar centrala 
problem i sin omvärld kan en kortsorteringsteknik tillämpas. 
Dels bör problem av övergripande natur ingå och dels mer 
specifika, yrkesbundna problem. För att anpassas till den i 
LDNG-projektet aktuella undersökningsgruppen är det lämpligt 
att låta de mer generella problemen representera samtliga
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sektorer medan de specifika problemen kan hållas till den 
sektor som gäller för en viss ämnesgrupp. Uppslag till 
centrala problem kan både hämtas från de förintervjuer 
som gjorts inom projektet (s 2 ) och från det granskade 
tidskriftsinnehållet. Härigenom kan man få viss försäkran 
om att de problem som medtas i kortsorteringen uppfattas 
vara relevanta för de tillfrågade. Vid en sådan sortering 
får den studerande i en första fas sortera korten på det 
sätt han vill. En andra sortering görs utifrån angelägen- 
hetsgrad. Frågor ställs om princip för sortering, hur pro
blemen sammanhänger, möjligheten att lösa dem etc.
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PSYKOLGGNYTT

Tidskriftens uppläggning

Tidskriften Psykolognytt ges ut av Sveriges Psykologförbund, 
som är knutet till SACD. Tidskriften fungerar som fackligt 
organ och facklig information och debatt har ett stort ut
rymme. Även Psykolognytt följer en ganska traditionell 
tidskriftuppläggning. Den har dock inte lika många fasta 
avdelningar som Ekonomen. Antalet nummer per år varierar, 
från 21 till 23. Annonser utgör en relativt liten del av 
tidskriften och är oftast annonser för Psykologförbundet 
eller PsykologiFörlaget, som ägs av Psykologförbundet.
De kommersiella annonser som förekommer utgörs nästan 
uteslutande av olika förlags annonserom nya böcker. En 
del av de granskade numren har varit temanummer. Dessa 
teman har varit: skolpsykologi, idrottspsykologi, beteende- 
terapi, psykologen i förskolan och fami1jeterapi.

De fasta avdelningar som återkommer i nästan alla nummer är:

1. LEDAREN - tar oftast upp fackliga frågor t ex legi-
timationsfrågan (legitimation liknande me
dicinarnas även för psykologer), avtals
rörelsen och krav på facklig utbildning 
men även mer allmänna frågor som sextimmars- 
dag för småbarnsföräldrar och SIA-skolan.

2. NYA BÖCKER- rescension av aktuella böcker.

3. KRETSARNA - rapporter från olika kretsmöten eller in
formation om möten som ska äga rum.

4. PLATSANNONSER

Kategorier och fördelning på kategorier

För kategoriseringen har alla artiklar, reportage och
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ledare medtagits. Endast Kretsar, Nya Böcker, Platsannonser 
cch mindre nctiser har uteslutits (se sid 4).

Eftersom vi i LQNG-projektet är intresserade av hur-de stu
derande ser på sin och ämnets roll och•funktion.i samhället har 
vi velat se hur-stort utrymme artiklar som behandlar.dylika 
frågor har.. Det finns ett antal arti klar som på ett direkt 
sätt_tar upp. frågan t ex en .artikel med rubriken ”Psykologin 
i vems tjänst” men det förekommer även artiklar som på 
ett indirekt sätt berör frågan nämligen de som behandlar 
relativt nya verksamhetsområden för psykologin och psy
kologerna t ex åldringsvård och idrottspsykologi . Denna 
kategori har benämnts. PSYKOLOGINS OCH, PSYKOLOGENS ROLL-I 
SAMHÄLLET.

Artiklar som behandlar skolan, skolpsykologen och förskolan 
har ett relativt stort utrymme och har fått utgöra en egen 
kategori. Artiklarna tar bl a upp hur skolpsykologer ska 
arbeta, deras arbetssituation samt psykologin och psykologen 
i förskolan. Kategorin benämns FÖRSKOLAN - SKOLAN.

En fråga vars utrymme ansetts intressant att titta på 
utifrån de intervjuer som genomförts i nom-LONG-projektet, 
är olika terapimetoder. Många av de intervjuade studerande, 
lärare och yrkesutövare inom ämnet har uttryckt farhågor 
över den starka inriktningen på terapier och den kommer
siella inriktning dessa har fått..Arti klar och reportage 
som redogör för och diskuterar ovanstående har därför fått 
utgöra en kategori: TERAPIMETODER.

Utbildningsfrågor,som behandlas relativt flitigt, har vidare 
bildat en kategori. Artiklarna tar upp frågor som huruvida 
det ska vara en allmän linje på psykologutbildningen eller 
om det ska finnas möjlighet till specialisering på olika 
områden, om det ska vara en eller två nivåer i utbildningen 
och spärr eller inte. Till kategorin UTBILDNINGSFRÅGOR har 
även förts artiklar som behandlar terapiutbildning, fort
bildning samt studiedagars uppläggning.

FACKLIGA FRÅGOR har efter genomgången visat sig ha ett så
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pass stort utrymme att de fått bilda en egen kategori. Det 

har även utifrån intervjuerna ansetts intressant att titta 

på i hur stor utsträckning dessa frågor behandlas eftersom 

en del av de intervjuade uttryckt sitt missnöje med det 

låga fackliga intresset bland psykologer. Denna fråga dyker 

även upp i en del artiklar. Andra frågor som behandlas är 

t ex psykologens rättigheter och skyldigheter, större sats

ning på facklig utbildning, etiska regler och vikten av 
ökat medlemsinflytande.

Slutligen återstår kategorin ÖVRIGT till vilken hänförts ^ 

artiklar som inte kunnat inordnas under ovanstående kate

gorier. Bakom denna rubrik döljer sig bl a artiklar om 

PsykologiFörlaget, grafologin som diagnosmetod, indvandrar- 

test samt några artiklar som behandlar forskningsfrågor.

Tabell 2 De granskade artiklarna i Psykolognytt fördelade på kategorier

Kategorier 1971 
(5 nr)

1973 
(5 nr)

1975 
(5 nr)

1977
• (10 nr)

E

PSYKOLOGINS OCH PSYKOLOGENS

ROLL I SANHÅLLET 9,4 (3) 5,3 ( 2) 33,8 (26) 11,4 (12) 17,1 (43) ■
FÖRSKOLAN-SKOLAN 3,1. '(11 18,4 ( 7) 23,4 (18) 13,3 (14) 15,9 (40)
TERAPINETODER 3,1= C; i) 44,8 (17) 16,9 (13) 41 (43) 29,4 (74)
UTBILDNINGSFRÅGOR 46,9 (15)

C
D

C
M ( 1 ) 1,2 ( 1) 8,6 ( 9) 10,3 (26)

FACKLIGA FRÅGOR 28,1 ( 9) 26,3 (10) 19,5 (15) 18,1 (19) 21 (53)
ÖVRIGT 9,4 ( 3) 2,6' ( 1) 5,2 ( 4) 7,6 ( 8) 6,3 (16)

E .................................... 100 (32) (30) (77) (105) (252)

Av tabellen framgår att det område som erhållit det största 

utrymmet är terapimetoder. Här kan man se en ökning från 

1971 med det största antalet under 1977*även om man be

aktar att dubbelt så många nummer granskats den årgången. 

Fackliga frågor kommer därefter. Psykologins roll i sam

hället har också haft ett ganska stort utrymme, men det 

är alltså inte enbart artiklar som på ett direkt sätt 

berört detta område utan många som behandlar nya verk

samhetsområden för psykologer t ex förebyggande psykisk 

hälsovård. Den höga siffran för 1975 beror till stor del
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på att temanumret om idrottspsyko logi har förts till denna 
grupp.
Tidskriftsinnehållet i relation till de i intervjustudien
angivna problemen

Intervjuundersökningen omfattade 17 individer vad gäller 
psykologi varav nio tillhör de studerande, fem är lärare 
och tre är yrkesverksamma psykologer.

Inom denna sektor förefaller det finna? en högre grad av
överensstämmelse mellan tidekriftsinnehåll och de inter-

*

vjuades angivna problem jämfört med vad som var fallet i 
ekonomi.

De problemområden de intervjuade inom psykologi anger knyter 
i hög grad an till kategorin psykologin och psykologens 
roll i samhället. De ser psykiska sjukdomar som i stor ut
sträckning samhällsberoepde och anger problem som dåliga 
bostads- och arbetsmiljöer, ojämlikheten i samhället och 
utslagningen på arbetsmarknaden. Många förespråkar större 
satsning på förebyggande vård oqh att psykologens uppgift 
borde vara att aktivera människor att själva finna lös
ningar. Liksom bland ekonomerna kan man skönja en viss ten
dens till att de studerande är mer angelägna att söka pro
blemen och dess lösningar på en samhällelig nivå medan yrkes
utövarna är mer begränsade till relationsproblematik på 
individnivå. Den senare uppfattningen kan även sägas vara 
den som dominerar i tidskriften, Lärargruppen har större 
likheter med de studerande än med yrkesutövande psykologer 
Karaktäristiskt nog ingår utbildningsfrågor bland de pro
blem som lärarna bedömer vara av stor vikt. Den brist
fälliga kopplingen mellan utbildning och verklighet, av
saknaden av en definierad psykologroll i utbildningen samt 
alltför dålig satsning på forskning med relevant inriktning 
framförs av lärarna. Utbildningsfrågor är ytterst sällsynta 
problem för övriga grupper ocfi utgör inte heller något större 
problemområde i Psykolognytt.

Det innehåll i tidskriften som behandlar terapimetoder är 
som framgår i tabpll 2 det mest omfattande. En stor andel av
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de studerande och yrkesutövarna tar också upp frågan om 
mångfalden terapimetoder. Dels framhåller de att terapierna 
är alltför individcentrerade, dels att de blivit alltför 
kommersialiserade, ”en lukrativ rörelse”. Liknande syn
punkter finns knappast företrädda i tidskriften förrän 
i de allra senaste årgångarna.

Fackliga frågor är ett område som också har ett stort utrymme 
i tidskriften. De förekommer också i intervjusvaren men 
inte alls i samma utsträckning. En yrkesutövare anger svag 
facklig organisation och låg facklig medvetenhet som ett * 
viktigt problem, men i övrigt är det inte någon som tar 
upp några problem som direkta fackliga frågor. Problem som 
nämns dock utan att anges som fackliga frågor är t ex 
psykologens oklara yrkesroll och låga status i arbets- 
teamet, deras stora arbetsbörda samt brist på samhälls
perspektiv och politisk medvetenhet bland psykologer.

Uttryck för föreställningar i t i dskriftsmateri a let

Vid genomgången av Psykolognytt har vi funnit påfallande 
många artiklar vara antingen direkta eller indirekta uttryck 
för att yrkesrollen för psykologer är tämligen diffus. Det 
granskade tidskriftsmaterialet skulle kunna sägas avspegla 
en uppfattning vilken närmast kan karaktäriseras som före
ställningen om ”den oupptäckte och/eller outvecklade iden
titeten”.

I den utveckling som länge pågått i vårt samhälle mot att 
göra allt fler områden i tillvaron till en fråga för ex
perter tycks psykologerna på ett sätt befinna sig i be
gynnelseskedet. Från att tidigare ha haft en starkare 
ställning och relativt väl definierade uppgifter har psy
kologerna framför allt under 70-talet påverkats att ändra 
innehållet i sitt arbete samtidigt som avgränsningen från 
andra yrkesgrupper som socionomer och sociologer har blivit 
mindre klar. Tidigare dominerade psykologiska förklarings- • 
modeller för att senare ifrågasättas såsom varande otill
räckliga och alltmer kompletteras eller ersättas av sociolo
giska förklaringar. Detta förefaller ha ställt dagens psy-
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kologer i ett ännu ej löst dilemma. Medvetenheten finns 
om att många problem är materiellt betingade och ej går 
att begränsa till att ses som relationsproblem. Av 
tradition har dock psykologens arbetsfält varit snävt 
inriktad på individen vilket inte längre är hållbart. 
Kunskaper och teorier saknas för närvarande inom psyko
login som ger psykologen redskap att sammankoppla in
dividuella problem med de större sammanhang vari de upp
står.

Granskningen av tidskriften har gett ett intryck av att 
psykologerna börjar känna sig hotade. Vilka områden ska då 
inmutas såsom speciellt lämpade för psykologer att handha? 
Vilka arbetsmetoder är de bästa? I ett sådant läge gäller 
det att göra klart både för sig själv och för andra var 
psykologerna kan göra en bättre insats jämfört med icke
psykologer. Eftersom någon utarbetad teoribildning inte 
existerar blir utrymmet för ”nyheter" inom metodområdet 
stort, vilket inte minst visat sig i den mängd av terapi
former som lanserats de senaste åren. Terapiformerna 
förefaller också att relativt snabbt spridas och få fot
fäste hos psykologerna. Detta kan kanske tolkas som ett 
uttryck för psykologens sökande efter en distinkt profil 
eller identitet.

Den oro psykologerna känner inför de oklara gränserna för 
sitt verksamhetsområde kommer ibland till direkt uttryck.
En ledare (1973:16) tar under rubriken ”Allvarliga ten
denser” upp att man nu i för stor utsträckning dels ser 
alla problem som sociala och inte psykiska och dels att 
psykologiskt outbildad personal bedriver samtalsterapi.
Dessa båda tendenser måste psykologen reagera emot. Med 
den förstnämnda menar ledarskribenten det förhållandet 
att det i utredningar, organisationsplaner etc numer bort
ses från psykologiska problem och helt fokuseras på sociala 
faktorer. Man talar sällan om att människor lider av ångest, 
ensamhet, mindervärdeskänslor, tvångstankar och kontakt
svårigheter. Däremot poängteras bostadsförhållanden och 
andra yttre omständigheter. De flesta störningar inom och 
mellan individer orsakas kanske av sociala faktorer, men
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det finns faktiskt annat än dåliga system och vidriga yttre 
omständigheter menar skribenten. Resonemanget när det gäller 
tendensen att lekmän leder samtalsterapi understryker kravet 
på psykologisk-psykoterapeutisk kunskap för att bedriva 
psykoterapeutisk'verksamhet.

I olika sammanhang försöker man i tidskriften att påvisa 
inom vilka verksamhetsområden en psykolog skulle kunna 
göra värdefulla insatser. Psykologerna har också själva 
ett ansvar när det gäller att påvisa vilka arbetsupp
gifter de är kapabla att utföra. Två artiklar från 1975:6- 
illustrerar detta.

□en första artikeln tar upp psykologernas arbetsmarknads
situation ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och menar 
att det är vettlöst slöseri med resurser. En mängd psykologer 
går arbetslösa,' sysselsätts med AMS-arbeten, eller med r 
andra arbeten som de inte är utbildade för. Deras utbild
ning har kostat samhället stora summor och har dessutom 
kostat psykologen både tid, arbete och pengar. Samtidigt 
som självmordsfrekvensen ökar i Sverige är eftervården här 
i stort sett obefintlig. Nästan varje högstadieskola i 
Sverige har problem med disciplin och med missbruk. Brister 
inom mentalsjukvården påtalas dagligen. Det föreligger 
alltså ett skriande behov av psykologer. Artikelförfattarinnan 
menar vidare att det inte är ett resursproblem. Produktions
bortfallet beroende på självmord har t ex beräknats till 
cirka 40 milj. kronor per år, en plats på en ungdomsvårds
skola kostar cirka 100.000 kronor osv. Visserligen löses 
inte alla problem i samhället om psykologer sätts in där de 
behövs men samhället skulle inte förlora på affären anser 
hon.

I den andra artikeln framförs liknande synpunkter i en 
intervju med en länsarbetsdirektör. Psykologerna måste 
gemensamt påverka arbetsgivarna att tillvarata den arbets
kraft de utgör. Nan måste sprida kunskap om vad de kan ut- • 
rätta och även argumentera utifrån lönsamhetskriterier.
Vad kostar det att inte satsa på psykologer? De skulle t ex 
kunna skapa bättre relationer och bättre psykiska arbets-
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miljöer på arbetsplatser och därigenom begränsa omsättning, 
frånvaro liksom inskolnings- och utbildningskostnader.
Skolan är ett annat eftersatt område. Här anser han att 
överskottet på psykologer skulle försvinna om skolan 
bara uppfyllde SÖ:s rekommendation om en skolpsykolog på 
1000 elever. En annan aspekt på det här problemet är att 
de tillfälliga jobb psykologerna tar, på en verkstad, 
restaurang, lager eller liknande, inte får bli permanenta. 
Det kan vara bra för ett tag men målet måste vara en an
ställning som knyter an till utbildningen.

Osäkerheten ifråga om att finna lämpliga arbetsformer tar 
sin gestalt i floran av alternativa metoder som växer fram. 
Nya terapimetoder redovisas. Redan 1973 börjar dock vissa 
kritiska röster höjas. En klarare definition av mal och 
innehåll efterlyses liksom stipulerade utbildningskrav 
för utövaren.

En debattartikel tar upp och kritiserar det författaren 
kallar den antiintellektualistiska gröna vågen inom psy
kologin (1973:7). Det han riktar in sig på i artikeln är 
en del företeelser i samband med "universalmedlet” grupp
terapi. Inom Psykologförbundet finns en regel som säger 
att en medlem ej får åta sig uppdrag som han saknar lämplig 
utbildning för. Nen när det gäller gruppterapi har dessa 
krav tydligen sänkts eller rent av försvunnit. De som 
själva varit med och upplevt gruppd.ynamik leder sedan egna 
grupper eller utbildar andra att göra det. Det mest an
märkningsvärda anser dock artikelförfattaren vara att det 
gått inflation i termen gruppterapi. Det kan betyda vad 
som helst, från grupper med personer som har grava psykiska 
problem till grupper för någon slags samtalsteknik. Nan 
måste alltså precisera målsättningen för gruppverksamheten 
och ställa upp konkreta krav på utbildning för de som vill 
syssla med behandling av människor. Att expertskap anses 
vara direkt demeriterande synes vara en egendomlig följd
företeelse av demokrati- och jämlikhetsdebatten. Den anti- . 
intellektualistiska gröna vågen inom psykologin måste hejdas 
sägs avslutningsvis.

Ytterligare en artikel tar upp den förvirring som råder
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kring psykoterapibegreppet och vilka som är berättigade 
att leda sådan verksamhet (1973:21). Artikelförfattaren 
föreslår att begreppet psy kcrterapi reserveras för den form 
av psykologisk behandlingsverksamhet som har sin för
ankring i en psykodynamisk-analytisk teoribildning med 
utgångspunkter t ex i Fromm-Reichman. När det gäller att 
bedriva sådan verksamhet bör ingen göra det utan att ha 
en ordentlig terapiutbildning med egen omfattande insikts- 
terapi. Avslutningsvis efterlyses ytterligare diskussion 
i frågan så att förbundet kan få en klar handlingslinje.

Antalet artiklar om terapimetoder som varit ganska lågt 
under 1975 ökar under 1977. Ett flertal artiklar redovisar 
och diskuterar för- och nackdelar med Janovs primalterapi.
I en kritisk artikel under rubriken ”Se upp för avdankade 
superstars” ifrågasätts t ex primalterapins vetenskapliga 
belägg (1977:4). Artikelförfattarinnan menar att vi måste 
akta oss för flugor som primalterapi och att vi i stället ska 
ägna mer intresse åt vad som försiggår på institutioner i 
USA och andra länder, som sysslar med radikal forskning i 
psykoterapi och psykologi.

Vidare förekommer under 1977 en mer övergripande debatt om 
terapier, dess bristande koppling till samhället, dess USA- 
dominans, terapeuternas politiska omedvetenhet, övertron 
på psykologiska terapimetoder osv. Den sistnämnda uppfatt
ningen redovisas i en artikel där författaren menar att 
diskussionen om olika terapimodellers för- och nackdelar 
mest liknar ”plasket i en ankdamm” (1977:20). Nåste inte 
terapins nytta vägas mot nyttan av förebyggande vård, ut
bildning av vård/hjälppersonal, organisationsutveckling, 
arbetsmiljöåtgärder, attitydbearbetning och samhällsarbete 
frågar han. Det psykologerna ägnar sig åt nu när det gäller 
majoriteten av hjälpsökande är ju inte heller exklusiva 
terapeutiska insatser utan kortsiktiga stödjande och 
symptomorienterande åtgärder. Det finns ju dessutom en 
mängd hjälpsökande som inte ”passar in” som lämpliga objekt- 
för terapimodeller. Författaren tror också att psykologerna 
till stor del bidragit till att överföra de terapeutiska 
modellerna och tänkandet till områden som inte ligger inom
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det kliniska området t ex skolan och socialvården. Inom 
dessa områden måste man kanske finna nya, egna vägar för 
att förstå och åtgärda problem. Psykologerna måste pro
filera sig på andra områden än de som enbart inbegriper 
terapi. Måste inte psykologerna fundera ut nya, över
gripande och icke-kliniska modeller vid analysen av 
mänskliga problem och nya alternativa åtgärdsmode1ler?
Eller är psykologerna nöjda med att sitta i sitt elfenbens
torn och "terapera" en utvald skara och plaska om i ank
dammen då och då frågar han avslutningsvis.

De krav som ofta framförs om en profilering av yrkesrollen 
kommer också fram i samband med att utbildningsfrågor dis
kuteras. Även här gäller det att försöka utveckla en iden
titet som yrkesman.

Redan 1971 tar ett flertal artiklar upp utbildningsfrågan.
En av dessa diskuterar under rubriken "Psykologerna skulle 
vinna på att uppvisa vissa distinkta profiler" specialisering 
samt linjeuppdelning på psykologutbildningen (1971:16). 
Artikelförfattaren menar att en tidig specialisering och 
linjeuppdelning är nödvändig. Detta för att psykologi är 
ett så omfattande ämne att ingen kan skaffa sig ens orien
terande kunskaper inom heia fältet på fem år. En arbets- 
psykolog måste t ex kunna åtskilligt av administration, 
produktionsteknik, företagsekonomi och arbetsrätt för att 
kunna hävda sig. Ett annat skäl för specialisering är att 
en nyanställd psykolog, till skillnad från andra yrkes
områden, direkt efter utbildning på egen hand måste klara 
av arbetsuppgifterna. En specialisering skulle även ge 
psykologen en klarare profil vilket ur arbetsmarknads- 
synpunkt skulle vara positivt. En avnämare är mer angelägen 
att anställa en varudeklarerad specialist än en konturlös 
psykolog avslutar författaren.

Intresset för utbildningsfrågor är i stort sett obefintligt 
under 1973 och 1975 och är även under 1977 relativt svagt. 
Några artiklar under 1977 behandlar dock hur psykoterapiut
bildningen ska organiseras. Själva psykologlinjen bryr man 
sig inte mycket om. I en ledare diskuteras emellertid för~
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bundets krav på att betygen på psykologlinjen ska vara 
tvågradiga (1977:12). De s k spetsarna anses få negativa 
och konserverande följder för studiernas uppläggning och 
för examinationsformerna.

De exempel vi ovan givit på det tongivande innehållet i 
facktidskriften torde tämligen väl illustrera "föreställ
ningen om den oupptäckte och/eller outvecklade identiteten". 
Problemet med att försöka klargöra ett kompetensområde, 
som man i vissa fall tycker sig besitta, att "muta in" 
och avgränsa adekvata verksamhetsfält samt att finna nya 
arbetsformer och tillämpbar kunskap utgör den röda tråden 
under hela den tid som omfattas av tidskriftsgranskningen.

En psykolog som han framstår i Psyko lognytt

Nedan ges en kort karaktäristik av psykologen utifrån tid- 
s kriften.

Psykologen är väldigt intresserad av olika terapiformer. 
Han/hon debatterar gärna Janovs, Casriels med fleras för
delar och nackdelar. Han blir dock ibland lite tveksam in
för den stora floran terapimetoder och den amerikadominans 
dessa har. Han är litet bekymrad över att psykologen och 
psykologin inte har så hög status och tror ibland att det 
kunde avhjälpas genom att psykologerna via en mer speciali
serad utbildning kunde uppvisa mer distinkta profiler. 
Utbildningsfrågorna begränsar sig till frågor som om den 
ska vara uppdelad i två delar eller ej och huruvida den 
andra delen i så fall ska vara spärrad. Vilket innehåll 
utbildningen ska ha ägnas inte särskilt stor uppmärksamhet.

Han är vidare som vi sett relativt intresserad av fackliga 
frågor. Psykologernas fackliga och politiska medvetenhet 
kunde dock vara högre anser han, En sak som snarast bör 
klaras upp är legit imationsfrågan. Legitimationen skulle 
vara ett bevis på godtagen kompetens och ge både psykologen- 
och klienterna större trygghet. När det gäller forsknings
frågor och frågor av vetenskapsteoretisk karaktär tycks 
han inte vara särskilt intresserad. Psykologen verkar
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överhuvud taget vara mest inriktad på sin praktiska gärning. 

Metodiska implikationer

Analogt med de förslag om teknikutformning som framförts 
utifrån Ekonomen (s 18) finns ett rikt material i Psykolog- 
nytt som kan användas som bas för tekniker i syfte att 
utröna studerandes föreställningar om utbildning och yrke.

Tidskriften innehåller många artiklar av debattkaraktär som 
skulle kunna användas som underlag.för en intervju kring * 
de studerades syn på utbildningen och yrket. Artiklarna 
hör i första hand hemma i kategorin Psykologin och psykologens 
roll i samhället men gäller även Terapimetoder. En artikel 
behandlar frågan i vems tjänst psykologen står och bör 
stå sett utifrån undervisningens utformning och målsätt
ning (1971:1). I samband med denna artikel bör frågor som- 
hur psykologin används idag, om den borde användas på 
något annat sätt, hur de studerande ser på sin kommande 
yrkesfunktion och även hur de ser på utbildningen kunna 
aktu a 1iseras.

I ett flertal artiklar debatteras dels specifika terapi- 
modellers för- och nackdelar och dels konsekvenserna av 
det stora intresset för olika terapier. Med sådana ar
tiklar som utgångspunkt skulle man kunna bölysa hur de stu
derandes syn på psykologin och psykologen utvecklas under 
utbildningens gång. Ett antagande har här varit att de 
studerande innan och i utbildningens början har förhopp
ningar om att få lära sig ”absoluta sanningar” och klart 
definierade metoder för hur man botar psykiska problem, men 
att de under utbildningens gång upptäcker att dessa sanningar 
och ”kokboksmetoder" inte existerar och att de själva måste 
ta ställning till teorierna. Gm denna beskrivning stämmer, 
vilket återstår att se, blir det intressant att försöka 
relatera detta till undervisningen och vidare försöka ut
röna hur och vad man tar ställning till i fråga om teorier • 
och metoder.

När det gäller problemområden som kan utgöra grunden för
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strukturerade situationer finns ett flertal i tidskrifts- 
materialet. De har dock inte den utformning i tidskriften 
att de direkt kan användas utan en konkretisering behövs.
För att knyta an till frågan om olika terapiformer' skulle 
en utgångspunkt kunna vara ett antal konstruerade fall,
Personer med olika typer av problem, där de studerande 
får ta ställning till behandling samt motivera, diskutera 
konsekvenser av olika åtgärder. Detta bör kunna ge information 
om deras syn på psykologiska problem, dess orsaker och 
hur de ska ”botas”. Andra typer av "situationer" kunde 
vara att ge de studerande till uppgift, att som psykologer 
planera studiedagar för personalen på ett mentalsjukhus 
eller inom daghemsverksamheten. Vilka frågor skulle i så 
fall anses vara viktiga att behandla, under vilka former 
skulle de behandlas, varför är dessa frågor viktiga, vilka 
resultat skulle de vilja uppnå med detta osv. Ett ytterligare 
exempel är att låta de studerande ”planera" ett forsknings
projekt varvid de får välja inom vilket område de önskar 
bedriva forskning i ämnet. Vad skulle de då anse vara ange
läget att studera, hur skulle de vilja gå tillväga, vilka 
uppgifter anser de vara viktiga för psykologin idag etc.

Även Psykolognytt kan användas så att ett speciellt nummer 
väljs ut och föreläggs den studerande i sin helhet varvid 
han får peka på det innehåll som ter sig intressant och 
motivera sitt urval.

Granskningen av facktidskriften har vidare givit indikationer 
om problem av såväl övergripande som av mer yrkesspecifi k 
natur. Vissa av dessa problem synes lämpliga att tillsammans 
med ett urval av de problem som framkommit vid förintervjuerna 
utgöra materialet i den tidigare nämnda kortsorteringsövningen.
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NY TEKNIK

Tidskriftens uppläggning

Tidskriften Ny Teknik ägs av Sveriges Civilingenjörsförbund 
(CF-STF) och Svenska Ingenjörssamfundet (1SF) som är fack
förbund, men tidskriften är inte en facklig tidskrift utan 
fungerar som ett intresseorgan. Ny Teknik utkommer med cirka 
40 nummer per år. Den har efter 1971 en utformning som skiljer 
sig från de andra tidskrifterna genom att den i både upp
läggning och format blir mer av dagstidningskaraktär. Tid
skriften innehåller artiklar, reportage, ett relativt 
stort antal mindre notiser samt vissa fasta avdelningar. 
Kommersiella annonser utgör en stor del av tidskriften, 
cirka 1/4.

De fasta avdelningar som återkommer relativt regelbundet är:

debatterar kort olika frågor, ofta av 
mer övergripande karaktär, bl a hur ska 
den tekniska utvecklin-gen styras och miljö- 
miljögifter och lagstiftningen på det om
rådet .

om aktuella kurser och föredrag,

redovisar nya anställningar.

kort om nya produkter, nya order för 
svenska företag, nyetableringar osv.

insändaravd^lning.

redovisar nya rapporter och skrifter i 
ämnet.

1. LEDAREN -

2. KALENDER -

3. TEKNIKER.PÄ NYA 
JOBB -

4. PRODUKTNYTT/ 
INDUSTRINYTT -

5. BREV TILL NY 
TEKNIK -

6. PUBLIKATIONER -
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7. VECKANS GÄSTSKRIBENT - olika tekniker som ”tycker till”
i olika frågor, t ex datakontrollen
och energifrågor.

8. UTLANDSNYTT - små notiser om tekniska nyheter i
andra länder

Kategorier och fördelning på kategorier

Av ovanstående fasta avdelningar har Ledaren, Veckans gäst
skribent samt de insändare som omfattar mer än 1/4 sida 
medtagits för kategoriseringen. Alla mindre notiser har 
vidare uteslutits eftersom kategoriseringen annars hade 
blivit alltför omfattande. Notiserna består dock nästan 
uteslutande av olika produkt- och teknikredovisningar.

Eftersom vi även när det gäller teknikerna är intresserade 
av hur de ser på sin och teknikens roll i samhället har 
vi också här tittat på.hur stort utrymme artiklar som be
handlar denna fråga fått. Här, liksom när det gäller 
Psyko lognytt, finns artiklar som mer direkt behandlar 
frågan, t ex teknikerns förändrade roll, hans ansvar samt 
vad/vem som ska styra den.tekniska utvecklingen. Dessa 
artiklar återfinns oftast, på ledarplats eller under ru
briken Veckans gästskribent. Dessutom finns också ett stort 
antal artiklar som på ett mer indirekt sätt behandlar frågan, 
t ex artiklar om personregister på data, om hur U-hjälpen 
ska vara utformad, om att staten satsar för lite på den - 
tekniska utvecklingen och forskningen samt artiklar om 
arbetsmiljöfrågor, som också har förts till kategorin 
TEKNIKENS OCH TEKNIKERNS ROLL I SAMHÄLLET. ...

Ett annat område som de intervjuade i stor utsträckning 
angett som ett centralt problem för den tekniska sektorn 
är ENERGIFRÅGOR. Artiklar och reportage som behandlar 
dessa frågor har fått utgöra en kategori. För att i viss 
mån se hur man behandlar området har kategorin delats i 
en undergrupp som diskuterar och debatterar energifrågor 
och en undergrupp som redovisar nya metoder för energi- 
sparande, nya energikällor osv.
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Ett område som naturligt har stort utrymme i en teknisk 

tidskrift är redovisning av nya produkter och nya metoder/ 

tekniker på olika områden. Detta område har därför fått 

utgöra en kategori som benämnts PRODUKT- OCH TEKNIKREDO

VISNING. Hit har alla artiklar och reportage av redovis

nings karakt är förts, förutom de som behandlat energifrågor. 

Exempel på artikelrubriker är, "Polisens nya fartradar 

dubblar bevis”, "Digitaltekniken ger billigare färg-TV 

apparater" och ”Plåtmatare - en ny Volvo-produkt" .

Vidare har vi även när det gäller Ny Teknik velat se i 

vilken mån man intresserar sig för UTBILDNINGSFRÅGOR. De 

artiklar som behandlat utbildning har rört sig om t ex 

fortbildning av ingenjörer som kanske kommer att tas om 

hand av de tekniska högskolorna, ny kurs på KTH om inno

vationer, det nya förslaget till högskoleutbildning.

Slutligen återstår kategorin ÖVRIGT. Artiklar som inte 

låtit sig inordnas under ovanstående kategorier utan 

hamnat här behandlar bl a ett svenskt initiativ till 

världskonferens om uppfinnarrätt, en lista över företag 

som uppfinner mest och ett kritiskt inlägg om den svår

begripliga engelskan på konferenser.

Tabell 3 De granskade artiklarna i Ny Teknik fördelade på kategorier.

Kategorier 1971 1973 1975 1977 Z

(5 nr)(5 nr] (5 nr)[10 nr)

TEKNIKENS OCH TEKNIKERNS

ROLL I SAMHÄLLET 35,5 [16) 35,7 (20) 24,5 (13)- 23,2 (35) 27,5 [84)

ENERGIFRÅGOR:

diskuterande 3,6 [ 2) 7,5 C 4) 7,3 (11) 5,6 (17)

redovisande 6,7 [ 3) 3,6 [ 2) 15,1 [ 8) 18,5 (28) 13,4 (41)

PRODUKT- OCH TEKNIK

REDOVISNING 48,9 (22) 46,4 [26) 45,3 (24) 46,4 (70) 46,6(142)

UTBILDNINGSFRÅGOR - 7,1 [ 4) 3,8 [ 2) 1,3 [ 2)' 2,6 ( 8)

ÖVRIGT 8,9 [ 4) 3,6 (. 2) 3,8 [ 2) 3,3 [ 5) 4,3 (13)

Z 100 (45) (56) (53) (151) (305)
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Av tabellen framgår att det största utrymmet har produkt- 
och teknikredovisning. Utrymmet har även ökat under 1977. 
Teknikens och teknikerns roll i samhället har också ett 
relativt stort utrymme, som fördelar sig ganska jämnt 
över åren. När det gäller energifrågor kan man se en ökning 
över åren främst för redovisande artiklar. Utbildningsfrågor 
däremot röner ett väldigt litet intresse.

Tidskriftsinnehållet i relation till de i intervjustudien
angivna problemen

Inom den tekniska sektorn intervjuades 20 individer, tio 
studerande, fem lärare och fem yrkesverksamma tekniker.

Vid en jämförelse mellan tidskriften och de intervjusvar 
vi fått på frågan om centrala problemställningar inom den 
tekniska sektorn finner man en viss överensstämmelse. De 
studerande och lärarna ger nästan uteslutande svar som skulle 
hänföras till kategorierna Teknikens och teknikerns roll i 
samhället eller Energifrågor. De tar upp frågor som tek
nikens och teknikerns isolering från samhället i övrigt, 
teknikens planlösa utveckling, resursproblem i samhället 
(energi- och råvaruhushållningen) och utsugningen av U- 
länderna. Dessa frågor tas ibalnd upp i tidskriften men 
inte alls i samma utsträckning. När det gäller behandlingen 
av energifrågor är det slående att de intervjuade framför 
allt koncentrerar sig på utvecklingen av nya energikällor.
Det är problemet att finna nya tekniska lösningar som 
primärt upptar intresset. Sett i relation till tidskriftens 
sätt att belysa energiproblematiken kan intervjusvaren 
sägas ha en motsvarighet härvidlag. Artiklar av redovisande 
karaktär dominerar starkt över sadana som tar upp energi
frågan i diskussionsform.

Utbildningsfrågor tas nästan inte alls upp som centrala 
problem av de intervjuade. Detta stämmer överens med den 
låga prioritet som tilldelats detta område i Ny Teknik.
En lärare tar dock upp frågan om utbildning, varvid han 
berör svårigheten att anpassa utbildningen till de miljö 
och energiaspekter som han anser måste beaktas vid ut-
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vecklingen av nya tekniker.

När det gäller yrkesutövarnas svar kan man se en tendens 
till ”krympning” av problemområdena. Ingen av dem berör 
vem/vad som ska styra teknikutvecklingen, vilket flera 
lärare och framför allt de studerande gör. Yrkesutövarna har 
bl a angett som problem stress och monotoni i arbetet, o- 
trygghet i anställningen, miljövård och svårigheter att 
utveckla hjälpmedel för företagsproduktion .

Sammanfattningsvis är det intressant att notera att en 
liknande bild framkommer för tekniker som tidigare varit 
fallet för ekonomer och psykologer. Liksom för de senare 
grupperna framstår i första hand de studerande men i viss 
mån också lärarna inom den tekniska sektorn som mer in
tresserade av att se teknik i ett omfattande och sam
hälleligt perspektiv än vad tidskriftens innehåll ger 
uttryck för.

Uttryck för föreställningar i tidskriftsmaterialet

Ny Teknik liknar Ekonomen, men avviker från Psykolognytt 
i det att den relativt sällan tar upp olika spörsmål 
till debatt. Den ägnas främst åt att förmedla nyheter 
inom det tekniska området. Den debatt som förekommer 
återfinns nästan uteslutande på ledarplats eller i in- 
sändar- och gäst kröniköravdelningen.

Såväl redovisningen av nytillskott av kunskaper inom teknik 
som innehållet i diskussionerna i tidskriften tycks ge 
uttryck för en förvissning om teknikens framtida expansion 
och teknikernas ökande inflytande. Perspektivet i fråga 
kan närmast sammanfattas som en ”framtiden är vår”-före- 
ställning.

En medvetenhet finns dock om att större hänsyn måste tas 
till mänskliga faktorer. Krav ställs utifrån på en huma- 
nisering vad gäller teknik och teknikutveckling. Allt fler 
och starkare krav börjar också resas på ett ökat ansvars-
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tagande för tekniker vad gäller utvecklingen inom teknik. 
Teknikerna måste här vara beredda att åta sig ett samhälls
ansvar, ett ställningstagande som delas av vissa men ej av 
alla inom den egna yrkeskåren. Att den tidigare alltför 
kortsiktiga och bristfälliga planering som kännetecknat ut
vecklingen av nya produkter behöver ersättas med en pla
nering på längre sikt framskymtar ibland i tidskrifts- 
materialet. Detta förutsätter bl a en diskussion om mål- 
sättningsfrågor som förs på politisk nivå, varvid teknikerna 
kommer att få underordna sig fastställt program. Motsatt 
inställning finns också företrädd.*Experterna är de som 
besitter kunskaperna och man vänder sig emot ingripanden 
som kan begränsa teknikernas frihet. Bakom vissa artiklar 
skymtar tanken att om vi bara låter teknikerna hållas 
och arbeta utan styrning från olika håll kommer allt att 
utvecklas till det bästa. Tilltro till experterna för
utsätts. Teknikernas verksamhetsområden är i högre grad 
än psykologernas redan ”inmutade", men irritation kan 
även här förmärkas över intrång från icke-experter och 
allmänhet i frågor som tidigare varit förbehållna tek
nikerna .

Ovanstående synsätt kan illustreras med olika artiklar 
från tidskriften. Den indignation man känner över mass
medias och lekmäns inblandning visar sig i ett inlägg 
(1975:1) där en gästkrönikör tar upp,frågan om vem som 
ska bedöma riskerna med kärnkraften. Han ser det som 
självklart, att det är experter som ska göra den bedöm
ningen. Överhuvud taget är det en farlig utveckling att 
auktoritet och elit som tidigare var honnörsord nu har 
blivit fula ord. Vi är ju beroende av experter för att det 
hela ska fungera och vi måste lita på dem för vi kan inte 
besitta samma kunskap som de. Det gäller även atomenergi- 
debatten. Det tar tiotals år av studier för att nå sådan 
kunskap att man kan bedöma säkerhetsfrågan, funktion och 
ekonomi. De som har det politiska ansvaret och måste ta 
ställning kan inget annat göra än att söka upp dessa ex
perter, lyssna på dem och bedöma deras trovärdighet och 
vidsynthet. Ett exempel som skribenten tycker fungerar bra 
är de "hearings” som förekommer i USA. Den atomenergidebatt
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som förs i massmedia är däremot föga meningsfull och kanske 
direkt farlig. Politikerna försöker ju följa folkopinionerna, 
även om den är vilseledd av mytbildningar och känslotänkande 
i frågan.

En annan form av onödig styrning man vänder sig emot är 
de statliga ingripandena på olika områden. Ett exempel an
ser veckans gästskribent' 1971:21 vara statliga representanter 
i privata företagsstyrelser, Detta innebär bara att ta på 
sig ”en rott oeh ett ansvar^ som endast kan förslöa de 
verktyg samhället behöver för att sköta sina primära plikter” 
(Ny Teknik 1971:21, s 24). Man har fallit tillbaka i för
legade föreställningar om samhällets förmåga att styra allt 
till det bästa. Det skulle i stället behöva byggas upp 
ett förtroende för det fria näringslivet, vilket skulle 
stimulera företagsamma människor till att göra de risk
fyllda personliga satsningar som skapar ny företagsamhet 
till allas nytta. Avslutningsvis uppmanar krönikören:

”Vi måste börja ställa krav på de mänskliga individerna - 
en nyttig spänning mellan vad man gör oeh vad man bör.
Men våra krav på samhället måste baseras på insikten att 
demokratin är en ytterst bristfällig oeh skör institution".

Den s k "framtiden är vår"-föreställningen kommer ibland till 
direkt uttryck, bl a när man behandlar teknikerns framtida 
roll. En artikel tar under rubrike.n "Ingenjören - framtidens 
makthavare?” (1973:41-42) upp teknikens plats i det framtida 
post industriella samhället där service och offentlig sektor 
blir allt större. I artikeln utfrågas ledande tekniker om 
sina framtidsvisioner. De flesta är ense om att behovet av 
tekniker kommer att öka. Men det kommer att blir förändringar 
och nya typer av jobb. Redan nu märks en förskjutning mot 
administrativa och ekonomiska uppgifter. Andra framtidsom- 
råden är teknik för kollektiva behov, informationsbehandling, 
miljöteknik, havsresurstekni k mm. Ett ytterligare område 
är datatekniken där teknikerns funktion kommer att för
ändras från att ha varit maskinskötare till att bli expert 
på hur man använder datorn för att lösa problem. Han kommer 
även att humanisera databehandlingen så att alla kan kommu-
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nicera med datorn. Teknikerna kommer "p g a behovet av tek
nikvärdering och tekniska prognoser att göras till den le
dande klassen. De kommer att få en avsevärt större plats i 
kommuner, fackföreningar, organisationer, statliga verk och 
myndigheter. Det är vidare de teoretiska kunskaperna som 
kommer att vara det primära i det post industriella samhället. 
Som en slutkommentar till intervjusvaren menar artikelför
fattaren att det finns många framtidsaspekter som behöver 
tänkas igenom, t ex utvecklingen av resurssnål teknik, för
delning mellan materiell och kulturell konsumtion, de 
socialt och mentalt handikappades problem i ett merito- 
kratiskt samhälle, solidariteten med de underutvecklade 
länderna. Läsaren uppmanas att fundera över detta och över 
i vilken riktning vi vill att utvecklingen ska styras.
För styr den gör vi väl? slutar han.

Den s k humaniseringen och anpassningen av tekniken till 
människan är en utvecklingstendens man förefaller vara 
relativt ense om. Härvid kommer teknikern att spela en 
betydande roll. En artikel (1973:22] refererar en konferens 
om produktionsteknikerns roll i nutid och framtid. Pro
duktionsteknikern samlar in data för att samordna människor, 
produktionsutrustning och material för att få en så rationell 
produktion som möjligt. En synpunkt som framkommer är 
att mänskliga hänsyn ska få större plats i framtida system 
för produktion. I stället för arbetsmätning och ackords- 
beräkning kommer anpassningen av produktionen till mänsk
liga och miljömässiga krav att ingå i uppgiften. Ett önske
mål är att teknikerna kommer in tidigare i planeringen.
Nu får de kontakt med projektet när allt i princip är 
klart och så ska de med rationaliseringar jaga kostnader 
i det färdiga systemet. En annan synpunkt som framkommer 
är att produktionsteknik och produktionsstyrning behöver 
breddas som kunskapsområden och innefatta andra, mer hu
manistiska vetenskaper. Teknikern måste kunna prata och 
samarbeta med t ex en beteendevetare. Det förekommer redan 
nu att beteendevetare plockas med i produktionsplaneringen . 
men det är ofta bara för att ge utvecklingsarbetet en mer 
human fasad anser en deltagare. Slutligen tror man att 
teknikerns roll ökar när det gäller teknisk ledning och 
service samt att den ökande användningen av datorer som



42

styr. produktionen kommer att tvinga teknikerna att anpassa 
datorsystemen till människan.

Som tidigare nämnts höjs någon enstaka kritisk röst mot det 
man uppfattar som en brist på styrning av den tekniska ut
vecklingen. En ledarskribent (1977:16) menar att den 
offentliga debatten, i den mån den alls förekommer, är 
väldigt begränsad och nästan enbart handlar om rent eko
nomiska faktorer: produktivitet, löneutveckling, konjunk
turer mm. De långsiktiga utvecklingsfrågorna behandlas nästan 
inte alls. Intresset fokuseras i stället kring kriser och 
den debatt som förs blir av dagsländetyp. Ledarskribenten 
efterlyser en konstruktiv debatt om vad industrin bör till
verka, hur produktionen och produkterna ska trli nyttiga 
för människorna etc. Förhoppningar fanns om att kärnkrafts- 
frågan skulle bli en inkörsport till en bredare utvecklings- 
debatt men kärnkraften har snarare skapat avståndstagande 
i stället för intresse. De politiska partierna saknar också 
en fast närings- och industripolitik. Deras program är så 
luftiga så nästan vad som helst kan hända utan att strida 
mot deras principiella linjer eller handlingsprogram. Även 
regeringspolitiken följer ett kristänkande och arbetsmeto
diken verkar vara att när det gått tillräckligt illa någon
stans då först ingriper man. De länder som har en fastare 
industripolitik kommer antagligen att klara sina lång
siktiga problem betydligt bättre än i Sverige.

Utbildningsfrågor har som framgått av tabell 3 (s 36) rönt 
ett väldigt litet intresse. Man presenterar dock 1977 ett 
förslag till utbildningsplan för den högre tekniska ut
bildningen som UHÄ lagt. Här kan man se hur de utvecklings
trender vi tyckt oss spåra i tidskriftsmaterialet även 
kommer till uttryck i detta UHÄ-förslag. Förslaget inne
håller bl a ett önskemål om längre utbildningstid för 
att möjliggöra mer praktik och en varvad utbildning. Under
visningen skall vidare ge träning i teknikanvändning som:

"sätter tekniken på sin vätta plats i samhället 3 tar hänsyn 
till människans förutsättningars tar med återvinnings aspekter 
såväl vad gäller råvaror som energi samt beaktar råvaru- 
ooh energiresursernas begränsning" (Ny Teknik 1977:16, s 14).
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En annan fråga som UHÄ fäster stor vikt vid är kommunikations
prob lemat i ken . Därför ska teknologerna tränas i att prata med 
icke-teckniker och de ska även behärska åtminstone ett 
främmande språk efter examen. Det sistnämnda kan ske genom 
studier i utländsk facklitteratur och/eller speciella kurser 
i utländska facktermer.

En tekniker som han framstår i Ny Teknik

Här följer en sammanfattande beskrivning av teknikern och 
hans intressesfär utifrån tidskriften.

Teknikern är framför allt intresserad av att hålla sig å jour 
med nya produkter och tekniker på olika områden, främst 
inom svensk industri. Hen energiproblematiken är också en 
fråga som ligger honom varmt om hjärtat. Därför följer han 
noggrant redovisningen av nya metoder för energisparande, 
återvinning och nya energikällor. Ibland tror han dock att 
dessa åtgärder inte räcker till utan att hela samhället 
mer måste inriktas mot ett lågenergisamhälle. En sådan in
riktning kunde emellertid inverka utvecklingshämmande på 
industrin och produktutvecklingen. Det är ett dilemma som vi
inte kan klara på något annat sätt än att satsa på kärnkraft. 
Här anser han att tekniska experter bör vara med och bedöma 
riskerna med atomenergin.

En fråga som väckt intresse för omoch i så fall hur den 
tekniska utvecklingen bör styras är datatekniken och den 
personliga integriteten. Här föreslår han en ”ansvarig 
datautgivare" som ska kontrollera att uppgifter inte miss- 
bru kas.

Han är bekymrad över det ekonomiska läget och lågkonjunkturen 
som har gjort att varken företagen eller staten vågar satsa på 
nya idéer. Han är särskilt missnöjd med den statliga poli
tiken som han anser är utvecklingshämmande, nu när vi som 
bäst behöver nya idéer för att hävda oss på den inter
nationella marknaden.

Han upplever sig ibland klämd mellan ekonomiska och tekniska
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lösningar. Det kan bli en svår sits, särskilt som han nu 
också har att ta hänsyn till mer mänskliga och miljömässiga 
aspekter vid produktutveckling.

Metodiska implikationer

För att hitta artiklar som kan stimulera till resonemang 
kring intressanta problem får man som tidigare påpekats 
främst söka på ledarplats eller bland ”gästtyckarna”.
Dessa problem tillhör främst kategorierna Teknikens ooh 
teknikerns roll i samhället samt'Energifrågor. Ett antagande, 
när det gäller de studerandes föreställningar och hur de 
påverkas, har för teknikerna varit att påverkan inte sker 
så mycket genom själva ”den rena kunskapen" utan mer genom 
hur denna kunskap ska användas och vilken inriktning den 
ska ha. För att knyta an till detta vore det intressant att 
välja ut artiklar som behandlar frågan om hur den tekniska 
utvecklingen ska styras och resonera med de studerande om 
hur de ser på den frågan. Anser de att den tekniska ut
vecklingen bör styras och i så fall hur? Dm inte varför?
Hur ser de sin egen roll i detta sammanhang? Vilket är 
deras ansvarsområde och funktion? Vilka områden inom tek
niken bör man satsa på? Vidare finns ett antal artiklar 
som behandlar teknikerns roll och funktion som kunde an
vändas i anslutning till ovanstående. Härvid kan reso
nemanget röra hur de studerande ser på sin funktion, hur 
de vill använda sin kunskap, vilka faktorer man måste be
akta i utvecklandet av nya produkter och tekniker (t ex 
miljö- och hälsoaspekter). De eventuella förändringar som 
uppstår i de studerandes föreställningar vill vi försöka 
relatera till utbildningen. När det gäller teknikerna får 
man kanske främst söka ursprunget till förändringar i de 
mer praktiska inslagen i utbildningen, där de studerande 
direkt eller indirekt lär sig hur en tekniker fungerar, 
vilka faktorer man beaktar vid produktutveckling etc.

Energifrågan behandlas i ett flertal insändare och gäst- 
ty ckarspalter. Det är' också en fråga som många studerande 
i intervjuerna uppgett som ett centralt problem inom den 
tekniska sektorn. Flera olika åsikter kommer till uttryck
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i insändarna, både förespråkare för kärnkraftsutveckling 
och förespråkare för lågenergisamhälle samt resonemang 
kring vem som ska bedöma kärnkraftens risker och på vilka 
grunder olika beslut ska fattas. Genom att använda sig av 
flera artiklar/insändare kunde de studerande få ta ställ
ning till olika argument och utveckla sin egen syn på 
frågan. Här kan man kanske vänta en utveckling från en mer 
allmän syn, grundad på de diskussioner som förs i massmedia, 
till ett mer specialiserat och detaljerat resonemang som 
tar hänsyn till fler aspekter.

När det gäller de s k strukturerade situationer vi planerat 
att använda oss av skulle man kunna utgå från ett resonemang 
som ibland tas upp i tidskriften, nämligen motsättningen 
mellan ekonomiska och tekniska lösningar. Problemet att 
tekniker är underställda de ekonomiska faktorerna och att 
företagens vinstintressen styr återkommer också bland de 
studerande vid förintervjuerna. Här skulle man kunna utnyttja 
Ekonomens serie ”Praktikfallet" (s 6) för en beskrivning av 
ett företag. Problemställningen.kunde då vara att ta ställ
ning för en ekonomisk eller en teknisk lösning. Den tek
niska aspekten kan formuleras till att gälla arbetsmiljön 
(t ex stress, monotoni eller fysiska påfrestningar) eller 
andra miljöaspekter (t ex förorenande utsläpp eller giftiga 
tillsatser). De studerande resonerar om vilken lösning som 
är den bästa och vilka konsekvenser olika lösningar får.
Här kan man också aktualisera frågan om hur den tekniska 
utvecklingen ska styras och om hur teknikerns roll och 
ansvar ser ut på företaget. En tänkbar utveckling hos de 
studerande kan vara att ju längre man hunnit i utbildningen 
desto mer tenderar man att beakta de ekonomiska aspekterna, 
och kanske hänvisa till att tekniker har så litet inflytande 
på företaget.

Även när det gäller Ny Teknik kan ett helt nummer av tid
skriften användas varvid de studerande ombeds välja ut de 
mest intressanta artiklarna och motivera sitt urval. Även . 
här är det kanske realistiskt att förvänta sig en intresse- 
förskjutning från mer övergripande ti 11 mer specialiserade 
problem som tillhör kategorin Produkt- och teknikutveckling.
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Som framgått finns även i Ny Teknik åtskilliga 
hämta inför den tidigare nämnda kortsorteringen 
(s 19).

uppslag att 
av problem
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LÄKARTIDNINGEN 

Tidskriftens uppläggning

Läkartidningen är organ för Sveriges Läkarförbund och 
utkommer med 52 nummer per år.

Under den granskade perioden har tidskriften förändrats 
dels vad beträffar formatet men även vad gäller innehållet. 
Från att i huvudsak tagit upp artiklar av informativ karak
tär ger tidskriften under senare årgångar ett ökat utrymme 
för debatt kring skilda frågor inom sjukvårdssektorn. Läsarna 
bidrar själva i stor utsträckning med dylika debattinlägg.
Även för de rent fackliga frågorna har utrymmet stadigt 
ökat under den granskade perioden. Mängden reklaminslag 
för olika läkemedel är påfallande och omfattar i vissa 
nummer minst 1/4 av det totala antalet sidor. Tidskriften 
har i de senare årgångarna fått en klarare Struktur med 
ett antal fasta avdelningar som:

1 . LEDAREN - Fackliga frågor framför allt avtalsfrågor
liksom -utvecklingen inom sjukvården och 
läkarutbildningen penetreras.

2. KORRESPONDENS- Läsarnas debattavdelning. Frågor av skilda
slag förs fram.

3. MEDICINSK
KOMMENTAR - Presentation av vetenskapliga artiklar an

gående diagnostik, behandlingsformer och 
förebyggande åtgärder för en rad olika sjuk
domar.

4. NYA BÖCKER - Ett stort antal nya böcker recenseras.

5. PLATSANNONSER

Utöver de fasta avdelningarna återkommer vissa rubriker
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tämligen regelbundet exempelvis:

En redovisning av ansvarsnämndens be

dömning och beslut vid fall som anmälts 

till nämnden.

Rapporter från konferenser av olika slag 
söm hållits.

Presentation^av ett flertal artiklar i 

anslutning till ett visst område (tema) 

exempelvis: Katastrofmedicin, Medicinsk 

forskning, Födelsen.

Mellan ovan återkommande avdelningar förekommer ett flertal 

inlägg av varierande längd inom den vida sektor som läkar
tidningen bevakar.

Kategorier och fördelning på" kategorier

Vid kategoriseringen av materialet i Läkartidningen har samt

liga artiklar, rapporter och insändare medtagits. Enbart Nya 

Böcker, Platsannonser och Reklam samt några mindre notiser 

har uteslutits.

1. ANSVARSNÄMNDEN -

2. KONFERENSER OCH 

SYMPOSIER -

3. TEMA -

Eftersom avsikten med LONG-projektet är att söka belysa före

ställningar om yrke är det av intresse att se vilken läkar- 

funktion som är särskilt betonad i tidskriftsmaterialet, dvs 

Vad framstår som läkarens huvuduppgift?

Innehållsmässigt domineras läkartidningen av artiklar som kan 

samlas under kategorin SJUKDOMAR. Vetenskapliga artiklar om 

framförallt diagnos och behandling har det klart största 

spaltutrymmet. Data kring en mängd olika sjukdomar presen

teras i dessa artiklar. Särskild uppmärksamhet får sådana 

sjukdomar som idag kan sägas vara folksjukdomar, nämligen can

cer samt hjärt- och kärlsjukdomar. Till kategorin sjukdomar 
kan också föras sådana artiklar som behandlar sjukdomstillstånd
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uppkomna p g a missbruk (alkohol, tobak, narkotika) och 
miljögifter. I senare årgångar riktas t ex uppmärksamheten 
alltmer mot arbetsmedicinska frågor och företagshälsovården. 
Även artiklar som behandlar läkemedelsfrågor kan föras till 
denna kategori. Allt fler artiklar som behandlar läkemedels- 
biverkningar och förgiftningar publiceras under senare år
gångar. Till kategorin sjukdomar har även förts artiklar som 
behandlar mentala sjukdomar och psykiatri.

Antalet artiklar som behandlar sjukvårdens organisation och 
kostnaderna för sjukvården får ett.stort utrymme i Läkartid
ningen. Antalet artiklar, som diskuterar hur mycket sjukvården 
skall tillåtas kosta, ökar markant under 1977. Det allmänna 
ekonomiska läget begränsar även sjukvårdens möjligheter att 
expandera. Begränsade resurser kan sättas i samband med alla 
de förslag om en omorganisation av sjukvården som framförs 
särskilt under 1977. Denna årgång domineras av redovisningar 
av och diskussioner kring flera olika utredningar, t ex Hus- 
läkarutredningen och Äldrevårdsutredningen. I var och en av 
de granskade årgångarna återfinns artiklar där man diskuterar 
öppenvård kontra sluten vård och specialistvård. Artiklar som 
redogör för och diskuterar ovanstående frågor har fått utgöra 
en kategori: SJUKVÅRDENS EKONONI OCH ORGANISATION. Till denna 
kategori har också förts artiklar som rör medicinsk forskning. 
Diskussionen vad gäller forskningen har nämligen ett visst sam 
band med frågor om sjukvårdens ekonomiska resurser. Om inte 
forskningen tilldelas tillräckliga.resurser befarar man att ut 
vecklingen inom sjukvården inte bara kommer att stagnera. Det 
kommer tom att ske en tillbakagång.

Frågor, som ansetts vara av intresse utifrån vad som fram
kommit vid de intervjuer som genomförts inom LONG-projektet, 
gäller läkarrollen och läkarens ansvar. I Läkartidningen 
återfinns ytterst få artiklar som behandlar samarbets- och 
relationsfrågor vad gäller läkare - patient respektive läkare 
- övrig sjukvårdspersonal. Ett angränsande område, som gäller 
läkarens ansvar och Ansvarsnämndens beslut i de fall en läkare 
anmälts till nämnden, får däremot ett betydligt större utrymme
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Artiklar, som tangerar båda dessa områden, berör medicinsk 
etik och sekretessfrågor. Båda dess områden har fått ett ökat 
allmänintresse i samband med det senaste årets debatt om 
"dödshjälp” samt i debatten om "individens integritet i data
åldern”. Samtliga artiklar som behandlar och diskuterar ovan 
angivna frågor har fått utgöra en kategori: LÄKARROLLEN.

Föreställningar om utbildningen är en annan av LONG-projektets 
intresseområden. Utbildningsfrågorna får ett markant ökat ut
rymme under 1977. Detta kan kanske sättas i samband med de
batten om sjukvårdens ekonomi och organisation. En utveckling 
mot en decentraliserad sjukvård ställer helt naturligt nya 
krav på läkaren dvs krav på ett bredare kunskapsfält. Inrikt
ningen av utbildningen måste också ta sin utgångspunkt från 
det område där behoven är störst. Behovsinriktningen accentue
ras under 1977. Det stora antalet åldringar kommer att utgöra 
den klart största behovsgruppen i framtiden. Läkarnas kunska
per inom åldringsvården måste därför breddas. Förändrade krav 
på läkarrollen måste också beaktas i läkarutbildningen. Ut
redningen om Sjukvårdens inre organisation (SIO) för fram för
slag som bl a berör samarbetet mellan läkare - övrig sjukvårds
personal. Här förespråkas såväl en begränsning av antalet kate
gorier sjukvårdspersonal och en breddning'vad gäller personalens 
kompetensområde. Vad som framför allt står i förgrunden i ut
redningen är "patienten i centrum” och "lagarbete bland perso
nalen". Den utveckling som förespråkas i SIO måste naturligt
vis beaktas i utbildningen. Artiklar som behandlar ovan an
givna frågor har samlats under kategorin UTBILDNING. Även ar
tiklar som redovisar uppläggning av och metoder i undervis
ningen av läkarkandidater har förts till denna kategori. I 
dessa senare artiklar kan man hitta flera exempel på metoder 
och tekniker som under 70-talet förts fram som nyheter även 
inom det allmänna skolväsendet t ex programmerad undervisning, 
AV-teknik, rollspel, gruppsamtal etc.

FACKLIGA FRÅGOR visar sig få ett allt större utrymme i Läkar
tidningen. De får därför bilda en egen kategori. Läkarna till
hör en höglönegrupp och det är därför av intresse att följa
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vilka argument som förbundet i samband med avtalsrörelserna 

för fram. I senare årgångar återfinns allt fler artiklar och 

insändare som argumenterar för en sänkning av arbetstiden 

i stället för en lönehöjning. MBL-frågor tycks också bli 

allt angelägnare för läkarna.

Slutligen återstår kategorin som benämnts ÖVRIGT. Till denna 

kategori har förts diverse artiklar inom den vida sektor 

sjukvården utgör men som ändå inte kunnat hänföras till någon 

av tidigare angivna kategorier, bl a ett antal artiklar som 

redovisar behandlingsprogram och utvecklingstendenser i andra 

länder. Här förekommer också artiklar som rör internationell 

samverkan.

Tabell 4 De granskade artiklarna i Läkartidningen fördelade på kategorier.

Kategorier 1971 
(5 nr)

1973 
(5 nr)

1975 
(5 nr)

1977 
(10 nr)

E

SJUKDOMAR 50 (52) 46,7 (57) 47,3 (72) 46 (167) 47 . (348)

SJUKVÅRDENS EKONOMI

OCH ORGANISATION 10,6 (11) 15,6 (19) 12,5 . (19) 16,5 (60) 14,7 (109)

LÄKARROLLEN 13,5 (14) 9 (11) 13,8 (21) 9,7 (35) 10,9 ( 61)

UTBILDNING 8,6 ( 9): 8,2 (10) 5,3 ( 8) 7,4 (27) 7,3 ( 54)

FACKLIGT 6,7 ( 7) 9,8 (12) 11,2 (17) 11,3 (41) 10,4 ( 77)

ÖVRIGT 10,6 tu) 10,7 (13) 9,9 (15) 9,1 (33) 9,7 ( 72)

Z 100 (104) (122) (152) (353) (741)

Av tabellen framgår att artiklar inom kategorin Sjukdomar är 

de utan jämförelse mest förekommande.

Sjukvårdens ekonomi och organisation är den kategori som kommer 

därnäst. Artiklar som behandlar ekonomiska frågor har dessutom 

kraftigt ökat under 1977..

Under 1977 sker också en markant ökning av antalet artiklar 

inom kategorin Utbildning. Dessa artiklar kan sättas i sam

band dels med debatten om sjukvårdens organisation i framtiden
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dels med förändringar i samband med högskolereformen.

Tid skrift sinnehållet i relation till de i intervjustudien 
angivna problemen

Intervjuundersökningen omfattade 16 individer. Nio av dessa 
tillhörde studerandegruppen, fyra är lärare och tre är yrkes
verksamma läkare.

Flertalet av de problem som de intervjuade anger faller inom 
kategorin Sjukvårdens ekonomi och organisation. Både yrkes
utövande läkare, lärarna och de studerande nämner sjukvårdens 
allt ökande kostnader som ett problem. I alla tre grupperna 
finns förespråkare för en decentralisering av sjukvården och 
en satsning på den öppna och förebyggande vården. I intervju
materialet kan man se en viss tendens till att de färdigut- 
bildade läkarna lägger tyngdpunkten på de materiella resurser
na. De studerande för dessutom fram avsaknaden av en över
gripande vårdideologi. Medan intervjupersonerna ifrågasätter 
kostnadsökningarna, finner man däremot i tidskriftsmaterialet 
företrädare för synpunkten att sjukvården måste få kosta 
vad den kostar.

Bland de studerande tycks man vidare vara uppmärksam på 
problem som faller inom kategorin Läkarrollen. De studerande 
menar att det brister i såväl kontakterna med patienterna 
som i samarbetet med den övriga sjukvårdspersonalen. Dessa 
frågor förekommer ytterst sporadiskt i tidskriftsmaterialet 
och nämns endast i två fäll av de intervjuade läkarna och 
lärarna. De studerande anger också att allmänheten har allt
för stora förväntningar på läkaren - den som skall lösa alla 
slags problem. Man kan ana att de kanske står inför en kon
flikt mellan egna och högt uppställda mål och en krass verk
lighet. De blivande läkarna tycks så gärna vilja lyssna, bry 
sig om varje enskilt fall. Men i verkligheten orkar man inte.

Såväl läkare som studerande för fram frågorna om "dödshjälp.”, 
"fosterdiagnostik” och "DNA-hybridforskningen” som problem.
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Debatten kring dessa frågor återfinns ännu inte i tidskrifts- 
materialet men har däremot fått stor uppmärksamhet i mass
media (dagspressen och TV). Nan torde kunna påstå att mass
media spelar en stor roll när det gäller att aktualisera 
och påverka debatten i många frågor även inom sjukvården.

Inom kategorin Fackligt har endast de studerande angett ett 
antal problem. Vad de nämner är läkarnas dåliga arbetstider 
och den ojärnlika lönesättningen mellan olika kategorier 
sjukvårdspersonal. I tidskriftsmaterialet dominerar däremot 
orön för läkarnas ständigt minskada köpkraft.

När det gäller kategorin Utbildning anges i samtliga interv
jugrupper att det inom utbildningen bör ske en ökad betoning 
på samhällsmedicin och en prioritering av en utbildning för 
den öppna vården framför en specialistutbildning. Detta syn
sätt dominerar även i tid skriftsmateria let i synnerhet från 
1977. Vissa artiklar och insändare framför invändningar mot 
en sådan utveckling. Något som däremot poängteras i Läkar
tidningen är ”helhetssynen" på patienten. Ned detta avses 
att läkaren i sin diagnos inte andast bör beakta den so
matiska sidan av patientens problem utan även väga in psyko
logiska, sociala och mi1jöbetingade faktorer i patientens 
sjukdomspanorama.

Uttryck för föreställningar i tidskriftsmaterialet

Det starkaste intrycket man får vid genomgången av läkar
tidningen är att läkarna upplever att det ställs väldigt 
höga krav på dem. Tidskriftsmaterialet ger uttryck för en 
syn på läkaren som vi benämnt föreställningen om "den oum
bärlige och ouppnåelige samariten”. Det framgår av såväl 
vissa insändare som i intervjumaterialet att läkarna själva 
upplever ett stort tryck från allmänheten. En läkare skall 
kunna bota alla slags sjukdomar.

Efterfrågan på sjukvård har dessutom kraftigt ökat under 
70-talet. Inte minst tillskrivs sjukronorsref ormen ha lett
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till en starkt ökad konsumtion av sjukvård (1971:1, 11, 41). 

Svenska folkets dåliga kunskaper om människokroppen anses 

också ha bidragit till att öka trycket på sjukvården. Av 

tidskriftsmaterialet framgår vidare en tilltagande strävan 

att ställa diagnos och föreslå behandling utifrån en hel

hetssyn på patienten (1971s21)-■ Att sätta de somatiska 

symtomen i samband med yttre faktorer som t ex patientens 

upplevelse av stress på arbetsplatsen eller konflikter i 

familjen kräver av läkaren att han besitter kunskaper med 

såväl bredd som djup både i socialmedicin, medicinsk psy

kologi och arbetsmedicin. Det tord^. dessütom ställa större 

krav på läkarens förmåga att lyssna på patienten, inte minst 

att avsätta tillräcklig tid för att lyssna.

Trycket på läkarens arbetstid ökar och sjukvårdsköerna blir 

allt längre. En annan orsak till det ökade trycket på läkar

na kan sökas i det kraftigt ökande behovet av långtidsvård 

(1977:22). Allt fler tyckes således ”ropa” på vård vilket 

samtidigt kanske skapar en föreställning om att läkaren är 

oumbärlig. Läkarnas långa arbetsdag blir en nödvändighet 

och kompensation i form av en mycket hög lön ett skäligt 

krav från läkarenas sida. Kravet på lönehöjning eller åt

minstone ingen reallönesänkning återkommer vid varje avtals

rörelse (1975:45, 1977:47).

Förutom att läkaren tycks vara oumbärlig har han åtminstone 

tidigare förknippats med föreställningen om ”den ouppnåelige”.

Läkarrollen ställs under debatt bl a i utredningen om ”Sjuk

vårdens inre organisation” (SIO). Här förespråkas att såväl 

patienterna som personalen skall ha inflytande över vården. 
Vidare betonas vikten av gruppvård och lagarbete och att ut

gångspunkten för arbetet skall tas i patientens behov av 

vård och behandling i vidsträckt bemärkelse. Patienternas 

eget engagemang skall eftersträvas. Utredningen för vidare 

fram det önskvärda med färre personalkategorier och en bredare 

kunskap hos dessa. Vidare föreslås sjukvårdsenheterna själva 

få utforma sin verksamhet inom vissa riktlinjer. Dylika tanke-
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gångar om behovsinriktning-, med inflytande och lagarbete 
återfinns vid andra institutioner i samhället exempelvis 
skolan. En omorganisation av det inre sjukvårdsarbetet 
förutsätts bl a leda fram till att läkarens roll förändras.
I tidskriftsmaterialet i övrigt har sjukvårdens interna 
frågor diskuterats ytterst sporadiskt. De studerande där
emot har i flera fall pekat på det hierarkiska systemet 
inom sjukvården. Några hävdar också att det i många fall 
är patienterna och de övriga personalkategorierna själva 
som sätter läkaren på piedistal och ger honom en bild av 
att vara ouppnåelig.

Inte bara den inre organjsationen föreslås bli förändrad. 
Under hela 70-talet förs debatten om hur sjukvården skall 
vara organiserad. Den ökade centraliseringen och utbygg
naden i stora sjukhusenheter börjar allt mer ifrågasättas 
och man kan i tidskriften spåra en föreställning om "sjuk
vården ut till folket”. En motsättning tycks föreligga 
mellan sluten vård och.öppen vård. Framför allt är den 
dyrbara specialistvården föremål för kritik. (Även i 
intervjumaterialet uttrycker man en sådan kritik och före
språkar en omorientering mot en ökning av primärvården).
Under 1977 accentueras organisationsfrågorna i Läkartid
ningen. En rad utredningar, som tillsatts för att göra en 
översyn av sjukvårdsorganisationen, redovisas och disku
teras. Primärvården skall utgöra basstrukturen i sjukvårds
organisationen. Den öppna vården skall stegvis organi
seras som ett system med husläkare och mindre vårdenheter. 
Avsikten är bl a att få bättre kontinuitet i kontakten 
mellan patient och läkare sägs det i Husläkarutredningen 
(1977:7).

Intresset för en rad nya företeelser, som egenvård och frisk
vård, ökar kraftigt. Bakom dessa nya begrepp kan man utläsa 
en föreställning om "det personliga ansvaret hos individen". 
Individen bör själv till stor del ansvara för sin hälsa. Att 
dessa företeelser får så stort utrymme just nu torde bero 
på att de kan hjälpa till att nedbringa de stora sjukvårds
kostnaderna .
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Begreppet egenvård har vunnit stort intresse; "ett begrepp 
i, tiden", som man uttrycker det i en artikel ( 1 977:42).
Han hävdar att patienten ej längre blir ett objekt när 
egenansvaret ökar. Egenvård innebär att man genom ökade 
kunskaper själv skall kunna ta ansvar för sin hälsa och 
förhoppningsvis också sin miljö. Genom ökade kunskaper 
skall man också kunna utnyttja sjukvården på rätt sätt 
(1977:7). Kunskapen skall erhållas i skolan, genom mass
media och vid studiecirklar. Även äldresjukvården bör orga
niseras ut till åldringarna genom att omfatta hela kedjan 
från hemsjukvård över dagsjukvård och akutsjukvård till 
långtidssj u kvård.

I utredningarna kan man således se en strävan mot decentra
lisering, en prioritering av öppenvården och ett ökat ansvar 
hos allmänheten.

Allmänhetens ökade ansvar kommer ännu mer till uttryck när 
man för in begreppet friskvård. Friskvård innebär mer före
byggande åtgärder än egentlig vård. Begreppet innebär i. kort
het: Vettig kost och motion ger hälsa. Genom friskvårdande 
åtgärder hoppas man kunna förhindra eller fördröja att 
människor insjuknar och på så sätt hålla kostnaderna för 
sjukvården nere ( 1 977:7 ) . Flera insändare ser dock de före
slagna åtgärderna som vårdapparatens recept för rationali
sering.

Friskvård kan givetvis ses som en föreställning om att i 
tider av kärva ekonomiska förhållanden så måste den enskilde 
individen ta ökat personligt ansvar. Ännu mer kommer denna 
föreställning om individens ansvar till uttryck i artiklar 
som behandlar sjukdomstillstånd uppkomna p g a missbruk, 
framför allt av alkohol och tobak. I ett flertal artiklar 
föreslås konkreta åtgärder mot missbruk (1977:7, 1977:12).
I en motion föreslås t ex att rökare inte bör anställas på 
arbetsplatser där luften redan är dålig. De bör också få 
betala högre försäkringspremier än andra och dessutom betala 
en särskild sjukvårdsavgift som tas ut vid försäljningen.
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Den enskilda människan måste också söka begränsa sin pri
vatkonsumtion om man skall kunna klara 80-talets äldre
vård."! valet mellan bättre vård och flera Mallorcaresor 
kan vi inte längre välja båda", förklarar förre sjukvårds- 
ministern Troedsson (1977:22).

Betoningen av primärvård och öppenvård tycks dock ha för
anlett att allt fler redan yäljer att bli allmänläkare.
Sju kvårdsministern konstaterar: nGlädj ande att så många 
yngre idag väljer allmänläk arb an an. 83 % av allmänläkar- 
blocken är nu besatta" (1 977 : 27/28 )„.

Även engagemanget för långtidsvård sägs ha ökat men ytter
ligare utbildning inom detta område fordras. Läkarnas in
ställning till öppenvården tycks således ganska snabbt ha 
utvecklats i positiv riktning. I en artikel från 1973 (22) 
menar man nämligen att det varken kan gagna sjukvården vid 
undervisningssjukhusen eller den öppna vården att t ex en 
specialistutbildad kirurg tvingas ut som allmänpraktiker.
I en annan artikel från samma årgång (1973:23) anser man 
det också vara en nödvändig utveckling att öka antalet 
tjänster vid klinikerna och att det bör ske en förskjut
ning mot fler överordnade tjänster.

Vilken inriktning (allmänläkare eller specialist) som de 
blivande läkarna kommer att välja torde i viss mån påverkas 
av vilka föreställningar de möter under sin utbildning. 
Vilken inriktning som ger status inom läkarkåren torde ock
så vara av betydelse. Synpunkter som framförs i massmedia 
kanske i detta sammanhang utövar en mera tillfällig påverkan 
på de studerandes föreställningar.

En läkare som han framstår i Läkartidningen

Nedan ska vi grovt försöka teckna en bild av läkaren utifrån 
innehållet i facktidskriften.
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Behovet att hålla sig informerad om allehanda sjukdomar, nya 
behandlingsformer och diagnostik dominerar läkarens tillvaro. 
Allmänhetens tilltro till honom uppfattas vara'stor. För
utsättningen för att han skall ställa rätt diagnos är 
inte bara gedigna kunskaper på det somatiska området utan 
även i medicinsk psykologi och samhällsmedicin. Utbild
ningen har inte givit honom de bästa förutsättningar att 
kunna ställa en diagnos utifrån en helhetssyn på patienten. 
Inom läkarens hela fackområde går utvecklingen dessutom 
snabbt. Han deltar i kongresser och symposier och försöker 
ständigt ta del av nya forskningsrön. Han bevakar också 
regelbundet en rad böcker om sjukdomar och sjukvård. För 
att klara sin arbetsuppgift, kan han knappast hinna enga
gera sig i andra frågor än de som ligger närmast hans 
eget verksamhetsfält.

Även tidsmässigt är läkaren hårt ansträngd. Sjukvårdskön 
blir allt längre och människorna allt sjukare. Dsäkra på 
den egna kroppens reaktioner söker sig människorna till 
läkaren för att få hjälp. Men han har knappast tid att 
lyssna och orkar inte engagera sig i enskilda fall. Han 
är dessutom mest intresserad av att bota sjukdomar.

För sin stora arbetsinsats vill läkaren ha en rejäl kom
pensation, främst i form av högre lön. Varje år följer han 
därför noggrant med i avtalsrörelsen. Skattesystemet och 
inflationen har dock gjort att hans köpkraft ständigt minskar. 
Han deltar därför allt flitigare i debatten om läkarnas 
arbetssituation och börjar alltmer ställa krav på rimliga 
arbetstider.

Trots att läkaren genom ökad utbildning fått fler kollegor 
har trycket på honom bara ökat. Eftersom takten på utbygg
naden av vården troligtvis måste dämpas blir han mer an
gelägen att satsa på förebyggande åtgärder.

Det allmänna ekonomiska läget har de senaste åren blivit 
allt sämre. Även om läkaren anser att sjukvården måste
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få kosta vad den kostar så tvingas vårdsektorn till en 
omorientering mot öppenvård och förebyggande vård. Den 
framtida utvecklingen kommer också att ställa nya krav 
på läkarrollen om ett lagarbete ska fungera.

Medicinsk forskning anser han vara angeläget på en rad 
områden. Om de ekonomiska ramarna fortsätter att krympa 
är det inte längre fråga orn.en stagnation för medicinsk 
forskning i Sverige. Det är en klar tillbakagång, menar han.

Metodiska implikationer

Vid granskningen av Läkartidningen har följande aspekter 
funnits vara väsentliga att utröna de studerandes före
ställningar om:
- problem inom sjukvården
- läkarrollen och yrkesfunktionen
- patienten och synen på denne
- läkarutbildningen

I samband med det tidigare nämnda C 1-arbetet (s 4) har tid- 
skriftsmaterialet utnyttjats för utformning och utprövning 
av tekniker vilka är relaterade till de fyra aspekterna ovan. 
De kvalitativa tekniker spm härvid prövats beskrivs skiss
artat nedan.

De problem som funnits vara angelägna inom sjukvården får 
tillsammans med de problem intervjupersonerna uppgett som 
centrala bilda utgångspunkt i den tidigare nämnda kortsor
teringen (s 19). Av intresse är att få en bild av hur in
tervjupersonen ordnar korten, att se hur de yrkesspecifika 
problemen sätts i relation till de övergripande problem 
som finns i materialet, vilka problem som uppfattas vara 
centrala och vilka lösningsförslag som anges.

En annan användbar teknik är den vi kallar för ”arbetsplats- 
hierarkin”. Med denna teknik söker vi få information om de * 
studerandes föreställningar om läkarrollen och yrkesfunk
tionen. En inlärning av yrkesrollen torde i stor utsträck
ning ske i samband med den praktiska verksamheten ute på
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klinikerna. Uppgiften i denna teknik är därför att låta 

de studerande strukturera ”samspelsmönstret” på en given 

klinik. Intervjupersonen tilldelas arton kort.'På vart och 

ett av korten finns ett namn och en yrkesroll angivet.

På några kort anges patienter och ett kort anger: DU SJÄLV.

För att få information om de studerandes syn på patienten 

har ett antal autentiska fall presenterats. Att använda 

fall som en teknik torde för just blivande läkare kunna 

ge värdefull information även om andra aspekter än ”synen 

på patienten”. Det tillhör ju läkarens rutin att stå in

för fall, att ställa diagnos och att fatta avgörande be
slut.

Läkartidningen tillhandahåller även vissa artiklar som kan 

utnyttjas som underlag vid en intervju. I ett nummer (1978: 

1-2) återfinns t e x en insändare som-behandlar läkarut

bildningen. Insändaren för, på ett provocerande sätt, fram 

vissa synpunkter på en rad aspekter som rör läkarutbild

ningen. Just denna typ av inlägg har visat sig vara lämplig 

att låta intervjupersonen utgå ifrån. När det gäller utbild

ningen är det främst föreställningar om utbildningen som 

helhet som är av intresse och inte att utvärdera enskilda 

studiekurser som de studerande just deltagit i.
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Sammanfattande kommentar

Syftet med den företagna granskningen av facktidskrifter 

har i första hand varit explorativt. Det har dels gällt 

att få idéer cm föreställningar som kan tänkas vara rå

dande inom de olika sektorerna och som sålunda kommer till 
direkt uttryck eller som indirekt kan skönjas i tid- 

skriftsinnehållet. Dels har vi velat få uppslag till olika 

innehållsområden som kan utgöra en bas vid utformning av 
tekniker inför huvudundersökningen i LONG-projektet.

Inom var och en av de aktuella sektorerna har facktid

skrifterna indikerat att vissa grundläggande perspektiv 

gäller för hur olika frågor behandlats. Dessa perspektiv 

kan också tänkas ha betydelse för vad man valt respektive 

inte valt att presentera i tidskriften. Man kan med visst 

fog anta att facktidskrifterna korresponderar med hur 

yrkesutövare inom respektive område uppfattar sitt ämne 

och dess tillämpning. Utifrån detta antagande kan de stu

derande i fråga förväntas utvecklas i riktning mot det 

perspektiv och därmed den'intressesfär som vi tyckt oss 

ha utläst i tidskrifterna i samband med att de genomgår 

sin utbildning. En sådan utveckling får antas ytterligare 

förstärkas ute i yrkeslivet.

Vad har då tidskriftsgranskningen givit i fråga om ut

vecklingstendenser? De föreställningar som vi funnit 

uttryck för varierar från sektor till sektor. Tidskriften 

Ekonomen domineras av vad vi kallat en "status quo"-före- 

ställning, vilket innebär att den blivande ekonomen ten

derar att ta den rådande ekonomiska strukturen för allt 

mer given. Det gör att hans intressesfär förskjuts från 

att vara mer övergripande, nationalekonomiskt inriktad 

till att bli mer fokuserad på snävare, företagsekonomiska 

aspekter.
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För Psykolognytt galler föreställningen om "en oupptäckt och/ 
eller outvecklad identitet", vilket gör att psykologen hela 
tiden måste påvisa, fördjupa och förnya sina kompetenser.
Den studerande måste därför överge tanken på att få lära 
sig en inriktning och utformning av psykologens arbete som 
accepteras av alla som den rätta. På det individuella planet 
blir det nödvändigt för den studerande att ta ställning 
till olika teorier och metoder för att inte hamna i osäker
het och kaos. Det ar härvid oklart om utbildningen till
räckligt uppmuntrar till sådana ställningstaganden, något 
som kan vara värt att uppmärksamma"i huvudundersökningen.

Tidskriften Ny Teknik andas föreställningen "framtiden är 
vår”. Tron på teknikens framtidsmöjligheter och teknikens 
ökade betydelse är stark. Teknikerns huvudsakliga intresse 
koncentreras till de rön som ständigt framkommer inom om
rådet. Fokuseringen på produktutveckling får antas ha 
genoms lags kraft också i utbildningen. Utrymmet i under
visningen för diskussioner om tekniken och teknikern sett 
i ett större sammanhang kan tänkas bli litet, Om den stu
derande från början haft ett vidare perspektiv på tek
niken torde han under utbildningens gång kunna förväntas 
bli alltmer inriktad på specifika tekniska frågor.

De föreställningar som återspeglas i det innehåll Läkar
tidningen behandlar är dels relaterade till en förväntad 
resursknapphet inom sjukvården liksom till organisationen 
av sjukvårdsapparaten och dels till läkarrollen. Av före
ställningen om "det personliga ansvaret hos individen" 
följer lösningar om egenvård, friskvård, förebyggande 
vård etc på problemet med sjukvårdens kärva ekonomiska läge. 
Om bara de enskilda individerna axlar ett större ansvar 
så ska nog ekonomin kunna bringas till ordningen. Före
ställningen om "sjukvården ut till folket" gäller. Svaret 
på invändningar mot sjukvårdens centralistiska otymplighet 
blir entydigt: decentralisera.' Frågor om sjukvårdens ekonomi 
och organisation har behandlats i Läkartidningen i ökad 
omfattning under senare tid och har också tilldragit sig 
ett allt större intresse i dagspressen. Det visar sig vid 
förintervjuerna att de lösningar som ligger i tiden också
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börjat omfattas av de studerande. Trenden att uppfatta ett 
individuellt ansvarsåtagande och en mer allmäninriktad 
sjukvård som sjukvårdens framtida modell kan med stöd 
från tidskriftsgranskningen antas bli förstärkt hos 
de studerande under utbildningestiden.

Den uppfattning som något tillspetsat uttryckts som före
ställningen om ”den oumbärlige och ouppnåelige samariten" 
kan i viss man sägas komma till uttryck redan i initial
skedet av utbildningen. Vid intervjuer med de studerande 
framkommer ibland att de i och med-att de antagits till 
utbildningen ser sig tillhöra en utvald skara: att man är 
någon. Samtal med studerande som hunnit längre i sina 
studier inrymmer uttalanden om att utbildningen syftar 
till att forma en till att bli någon. Denne någon skulle 
kunna tänkas svara mot den bild av läkaren som Läkartid
ningen förmedlar - en arbetstyngd-och ansvarstyngd person 
av stor betydelse,"

De kategorier och. den fördelning av innehåll på kategorier 
som framkommit vid granskningen av tidskrifterna stöder 
den tendens vi tyckt oss skönja vid de gjorda förinter- 
vjuerna (s 2 ]. Tidskrifternas innehå1lsområden motsvarar 
närmast de aspekter som yrkesutövarna valt att ta upp. Däm
fört med vilka problem inom sektorn som de studerande aktua
liserat vid intervjun är de i tidskrifterna behandlade 
problemen snävare inriktade mot tekniska lösningar. Som 
vi sett upptar redovisning och presentation av nya tek
niker inom de olika sektorerna stort utrymme i tidskrifterna, 
t ex nya datasystem och administrativa system i ekonomi, 
nya terapimetoder i psykologi, nya tekniker och produkter 
i teknik och nya rön vad gäller sjukdomar och behandlings- 
mstoder i medicin. De mer övergripande och samhällsin- 
riktade områden som dominerat de studerandes intervjuut
sagor har vare sig behandlats i motsvarande omfattning 
eller på samma sätt i tidskrifterna. Skulle detta möjligen 
kunna vara ett uttryck för på sikt uppkomna effekter av ut-* 
bildningen i fråga?
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Liksom för psykologin gäller också för tekniken och i viss 
mån för medicinen att kraven på att större hänsyn måste 
tas till faktorer som förut ej närmare beaktats i ämnet 
kommit att resas allt starkare under 70-talet. Frågan är 
dock i vilken mån sådana krav verkligen återspeglas i 
utbildningens innehåll och uppläggning. Sannolikt släpar 
utbildningen efter i detta avseende. Gm antagandet är 
giltigt lämnas många frågor-av mer övergripande natur åt 
den enskilde studerande att lösa vilket kan skapa för
virring och osäkerhet. Vid intervjuer med framför allt 
lärare i teknik har också framkommit att de svårigheter 
som uppstått att rekrytera studerande till ämnet tolkats 
som en effekt av det ökade ansvarstagande som alltmer 
kommit att åläggas tekniker.

I framför allt tre av de granskade tidskrifterna kan man 
finna resonemang som tyder på att man tror sig kunna lösa 
problem inom sektorn genom att förändra utbildningen. De 
tre tidskrifterna det främst gäller är Ekonomen, Psykolog- 
nytt samt Läkartidningen. Önskemålet om hur förändringen 
ska se ut sammanfaller när det gäller ekonom- och läkar
utbildningen men ej för psykologutbildningen. För att ut
bilda bra ekonomer som kan hjälpa Sverige ur den ekonomiska 
krisen efterfrågas en utbildning som skapar generalister 
och inte specialister. Tendensen är densamma inom Läkar
tidningen. I4an kan inte längre satsa lika starkt på att 
utbilda läkare som är specialister ■ på ovanliga sjukdomar 
som bara drabbar ett fåtal. Vad som behövs är allmänläkare 
som kan ta sig an det stora flertalet som lider av vanliga 
åkommor. När det däremot gäller Psykolognytt återfinns 
uttryck för en rakt motsatt uppfattning. För att komma till
rätta med psykologernas speciella problem ”den oupptäckta 
eller outvecklade identiteten” efterlyses en mer specialiserad 
utbildning. Det skulle ge psykologen en mer distinkt profil 
och därmed göra det lättare för honom ur arbetsmarknadssyn- 
pu nkt.

Utsagor i samband med gjorda intervjuer innehåller mot
svarande tankegångar om önskvärda förändringar av utbild
ningen som ovan påpekats. Detta gäller framför allt blivande
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och färdiga läkare.

Slutligen kan sägas att den företagna granskningen av 
facktidskrifterna förvisso inte givit några definitiva 
svar. Detta har heller på intet -sätt varit avsikten med 
analysen. Däremot har vi erhållit många' uppslag dels i 
fråga om hur studerandes föreställningar kan tänkas för
ändras i samband med genomgången utbildning och dels i 
metodiska avseenden - uppslag som vi. avser att tillvarata 
i det fortsatta arbetet inom LONG-projektet.



BILAGA 1

Urval av årgångar och nummer för tidskriftsgranskning

Ekonomen
1971 : nummer 1, 6, 11 , 16, 20
1973: nummer 1, 4, 7, 10, 12
1975: nummer 1/ 4, 7, 10, 12
1 977: nummer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 , 10, 11, 12

Psykolognytt
1971 : nummer 1, 6, 11, 16, 21
1973: nummer 1, 7, 12, 16, 21
1975: nummer 2, 6, 12, 17, 21
1 977: nummer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ny Teknik
1971 : nummer 1, 11 , 21, 31, 41
1973: nummer 1, 11 , 21, 31, 41
1975: nummer 1, 11 , 21, 31, 40
1977: nummer #4, \ö. 12, 16, 20, 24, 28, 32* 36, 40

Läkartidningen
1971 : nummer 1 , 11 , 21, 31, 41
1973: nummer 3, 13 , 23, 33, 43
1975: nummer 5, 15 , 25, 35, 45
1977 : nummer 7, 12 , 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52



PE
D

AG
O

G
IS

KA
 RA

PP
O

R
TE

R
, UN

IV
ER

SI
TE

TE
T O

C
H

 LÅR
AR

H
flG

SK
JL

AN
, ÜM

E 
A 

16
. RE

LA
TI

O
N

ER
 ME

LL
AN

 BIS
ER

IA
LA

 DIS
KR

IM
IN

AT
IO

N
SI

N
D

EX

C
ro
£

TD
0

P
ro
E
0
bQ
C

i 1 0) 2 i
< 1 a X q- TD IH cr

CO
«c 2 l-H < i X q- •H 2 d
X s: 3 X i—i a •H > > LL

CD > t < 3 a o "O 3D —1
2 cr CD t- > 3 2 X P X a
hH UJ O :< K l-H X TD QJ CL
2 P X 3 5 3 t- CD • C 1— CO
P CJ 1— 2 3 > X > o £ . •rH X
P UJ o LU 2 < 3 < > CM E cr
< LL et CL D l-H X 03 P X o

LL < «t O l-H 3 X h- »iH cn 0 CJ LL
CO LU u i— 3 1— >• “t 3 «C TD t— 4-> o
a o LU «C X 3 > a X D \ QJ • cr
X CO 3 CL 3 < 3 2 3 v- •H bQ 2 a
P CO cn a 3 3 2 < 3 U1 r\ TD P a h-
»H LU 3 3 DC < a X a cn D QJ IH bT
2; • Q CJ co _J 3 3 > 3 < . C T— -P _Q 1— LU
CD cn • < < X 2 3 X X Q 3 cn TD CO
< 2 X CD LL c- > < 3 3 3 X H- C X)
2 LU U 2 X X l-H X • 2 3 < . X •rH cr CO

cc O IH (—1 LU 3 3 X X a 3 < a > UJ QJ -J h- 2
—i UJ 2 13 3 O < X 3 3 CD 2 IH • O CO cnuj
p LL CO QC CD O 3 > 2 < L CD P 2 1—
4-4 2 2 O 2 X DC i X :< CD X 1— 1— Q) TJ tr i P O 1—
P I—1 UJ P «£ c X > 3 X 3 3 l-H 3 3 3 •rH C Q_ •rH IH

p CO CD D cn < 2 3 a 3 > 2 n P 3 co cr P 2
X P X r*H 3 O . O 3 O 2 3 QJ rH LD UJ m 2
UJ 3 hH > < X 2 3 l-H c 3 2 a IH O < 4J TJ 2 CO i LD O
2 (—1 2 < (T c. l-H 2 f- ID 3 3 l-H X H- 3 2 ♦rH u l-H >- 2 X
O 1— X LL o 2 w < E >- 3 2 < X 2 o 2 a ►H
hH 3 UJ UJ 2! *C 2 I- TD 3 3 3 o . 2 2 > 2 < 2 er 3
P t-H p CO > cn 1— 3 CD < C 2 2 X X < 3 CO 2 UJ cr
< 1— 2 X < X ex 1— 3 3 2 1— < 3 X > -C TD cr <c »to JZ 2 h~
P < —i LU p a :< X < 3 > h- 2 3 M IH CJ P a 01 (J <
LU h— > UJ ro X 3 X C. 3 X < 3 □ 3 2 o ta LL LU E O _J 2
x cn CO LU l-H X 3 ID 2 O l-H 3 3 3 j= _J X CL O

cr X □ C* > 2 «C E O 3 2 2 1— * 2 2 2 u P > UJ c 2
X > UJ CL 3 0) < :< X 01 l-H 3 a O X a 3 Ml QJ QJ < •iH (0 < IH
u n p CL C- ID O M 3 :< l-H 3 2 X X 3 C. 3 X E CL
o 1— p X cn 3 X 3 c 3 3 h- X o 3 2 O LD u -P N 2

n X X 2 CD l-H 3 < 2 3 3 3 < -p JI 2 c QJ P er UJ
a 3 CD X > CJ M 3 C X f > l-H ■< 3 3 X U IH P rH UJ h-
a I- CJ l-H o 2 3 a X 3 X < X > 3 < X X •r4 O 2 1 rH a h- co
UJ 2 P a y- _J 3 2 o 3 3 QJ < l-H 3 3 X X _j LO 3 CO >
cn n < c 3 l-H X o X 3 bO 2 > 2 2 3 > 01 c CD i UJ L0 •
m X X tr o :< 1- X m (ö O . 3 a ■ 3 Q < c, o :< 2 to p CL OD bfl
P I C o CO C < CO h- 2 3 c 3 < 4-> l-H a C 2 x c X 3 C a to h- hH q- tn CO _J P
(X CJ ra l-H X fD X CO 3 3 <D 3 l-H CO 1— l-H ID 3 a id O 2 ta 3 CO CO 2 •H < UJ QJ
o O E P X E 2 rH 2 • x s: £ X X > E X u e l-H E O 01 r—i 2 a > CD n
CD < < X a •iH < T- 3 3 JL l-H < (0 l-H JL 3 X > < 2 X •f—( < _/ cn cr < LU TD
UJ UJ o M 1- 0 2 X N 3 I- u h- > c a 1— Ü X < a l-H h- a 3 ID 2 2 H4 •iH no cr 2 c
!— o <a q: cn ia s: cn 3 3 • ID 3 •r4 3 X (0 3 3 ID a < to O C. 2 CD q- rH LD O •H
<C 2 CD < o: X 2 tn < r- l-H >- X m X < -P X 3 CD X 3 CD 2 □ CD X 01 p < K o 3 cr . p

3 > a LU • ID 3 \ □ 3 < s: > cn X t— X 3 l-H 3 X *r4 <0 CO Z) cn 2 :< 2
UJ <—» ij- rH 2 > CD 1— 3 p-H w •H CM rH X -i 2 rH ♦P > o ID cn _J 3 q-

• 1- p • cn p • X bO • rv ■ iL 2 C, ■ 1- u rs. ■ 3 u • a u ■ O c, • C bl) • • rH bO rv • X •*H
rv LU ta CD :< ra CT) 1-4 c O U) «- l-H l-H ID CN < DI cn cn cd ru l-H ID LD M ID 3 QJ C tv CO •rH c cn en > O 0

m n _J ro t- CO 1-4 fM T- (N > 2 r-> INI 1- CD (N X ro (N) > X <N h- n rsi U IH CM CM 4- IH CM < CO P

i > 
P (O
o
^ Q) 
CO 0

hH 0
>

> QJ CD rH
X Q. 
X C 
cd r

x JZ 
cj u 
a o
—I c
<. (D
x c 
UJ o

-H
co 4-3
2 A3
3D rH

Z)
cn Q- 
< o 
2 a. 
cr
UJ > 
2 A3 
<t
cn aö

C
1 »pH

C

UJ c 
CD ;ro 
X P
hH bQ 
2 > C
cn < o 
»—4 , cn
> ■■ • tn
QCh+J C 
IU CD ro
G H +J £
^ QJ *h O 
_*) X P r-) 
UJ C 
ST • 0 bO 
< C T3 C 
C/3 O *rH »rH 

CD Q) C 
• < £ C 

O IX to cu 
nu. toi

C,
Q)

4->
P
O
Q
Q.
(0
P

ro
C
>
tm

4-3

CD
•r4
p
Q)
CO

ra
c
c
QJ

*a

QJ
P
«0
W

« rH
TD
• H
P

cn bQ
C

UJ n TD C 0 UJ ta 0
I— 1 0 rH TD 0 P- > c to
1— LU 2 E 0 C ta IH AD E c.
CD P O TJ to c P >i p
CD X IH JZ a UJ p P CD 0 bQ 0
cr IH • h- u a LD m to hH 0 >
UJ H- 2 « o D IH > p CD —I JZ 0
i— P UJ IH X D :ta < 0 a rH
3 3 h- X p TD UJ 2 p IH P o X
•< 2 LU < rH 0 > P SO
> h- > ta E CO • • IL q~ P •

IH hH p IH CM X 6 0 CO
H P a o 0 IH • :t0

> M IH p >i p rH rH «£ c r-H
s: IH □D > rH 2 m 0 0 X •rH 0
X 1— < 0 CO LU P a O C rH • a
IH < IH X > C LD «-H X LU 2
3 2 P 3 rH < 2 ID • « . UJ * LU •
< cr UJ 1— ID IH 0 p- \— i— 1— • P CO p
2 LU X X C • X 0 UJ X 2 iT M 0 hH X
s: i— 3 <c hH UJ P M hH 3 UJ hH a X hH
> • 3 «C 3 IH CO CO CO 2 X IH a. p- en
3 P < X X IH JZ < < IH X 3 < <

a cn 3 1— h- 1— Ü 2 2 X LL 1— P 2 2
X • E X X 3 3 LU UJ o 2 r 3 X bQ CO 2
CJ 3 0 < 3 3 IH IH CD >- > X CO hH rH 2 C V
a 3 to > (- 3 3 cn < P CD • LD X X • CO ta < a X

O) *c CO X 3 cn < < LL 0 o 3 LL X < -r-t hH E •
< •<- 3 > to 2 2 -J TD «C • rv «C i o 2 CJ X TD «t bO
X bO < 3 3 cn 2 2 < O X P cn X IH hH ld 2 Q C Q1 X C
O 2 P LD 3 3 T- >- > P stO — 3 2 ■< > 0 > 12 •rH
X 3 o IH 3 X 3 LD > 0 2 P i 2 < X CD t:") 2 c:
3 1— 0 P X CD < E UJ Cl tn X > X! X - v C. 11 t 4 >
X 3 CD f” 3 ZD CD n KH LD 0 CO LD X P- CO y-i C n; ( ’) J »
3 Cl 1 2 3 cn x * 2 P en 2 (/) p SO 1 , ’ :m
< X rH < 3 X r— CJ LD UJ rH tn ta *— hH • I LD LD U 1 Ui i t in
3 p CO a 3 2 2 in ta 2 P 2 P 3 2 > 1 LU) . tui

ta O ■ h~ •t «t Q »rH co Jia — CO 0 O hH X «C c t—< C to >>
3 X CJ > X 3 LL 3 LD ZD P hH iH LL hH C 2 LL LD AD hH hH P
3 n < u i 2 X 2 2 P- 0 > X > E 3 P“ P 2 rH X > 0
IH > _c o 3 3 «t < • < CO P X P «C x sta > P X < t—i LL -C x n
1- 3 u LD 1- H- CO X C ■ X to IL to CO X 3 :< X 0 . P o X

a a 2 X 3 I- :< 3 :0 X X TJ < £ a »h !< a p <C CO > X E X 2 a a «-*
3 3 IH UJ X n p X C C > p • 2 rH • p 2 rH • 2 • LD < c HH ^ rH •
2 CJ c 2 h~ C X E > 3 > ID IH rH c X c bo D-H M < X 2 C > bö 3 c 3 -rH bQ
IH X o P- X ta < X LD < oID rH < rH P- :t0 o X 03 Cl 3 ^ P P 3 C s< CD ta < c rH > ö ^ P P
X 3 tn h- IH E 3 3 C 2 CLTJ TD < 0 H 01 2 hH 0 2 D a 2 6 Oto X C 0 hH 0
3 2 0 :< LD TD X h- a hH 3 C. CO P 1— 0 C- bOJJ IH p- bß_a < iH X hH TD CO bQ c. 0 i— b0_a
1- X >» CO X 0 X 2 E 2 □ MO o ■ O IH ©0 C 3 C X 2 CO c TD IH bO 2 0 a e o CO >. CO c TD
>- CJ P 3X3 :< M JT 2 C 2 2 Cl 2 P- Q. m < *H 0) X <C .H 0 X Ci <£ 2 3 2 ta 2 > P < -rH 0
X c 2 X X u CO 3 *H LD 0 g- JZ 2 C X 3 2 C X <c ai X SD CD P p C 2 C X
X X 0 :< P X 3 »a X OCX a •3 X o 2 b0 X 2 «H > CD hH o P a q- X < 0 2 rH
3 3 X a 3 ta X X CD o X r-l Cl X C Cl > 01 3 > M c a >- p C O P 3 AD X 0 Cl 2 X P rH C
X CJ X U 6 X 3 X X 01 ID X ■H ID x a 3 :(D Z1 3 LD ;<a 3 X 10 O CO E X •rH • 10 < LD sta D

C IH 0 3 rH x -c r*H -C £ p O P P p p 4-) 0 TD P JZ r- c P P
2 0 O bö 3 c. a. ^ C. 0 •c4 IV aa • 0 TD • 10 • a bO • D 0 p IV • 0 • 0 TD

• K P * X c • X ID • • a oi • o<a 01 X b0 cn • a o O C 3 T- :o CM IH c CO P rH 0 cn p LD C 3
'—i 3 CO CM 3 IH 3 cn 3 3 J 3 CO Q. LD rv. uj 3 rH CD ZJ LD 3 t— «H LD 3 > hH 0 0 LD •r- CO T- »rH LD

cn
CD
cn



65
. NÅGR

A A
SP

EK
TE

R
 PÄ

 RÄ
TT

VI
SA

 VID
 AN

VÄ
N

D
N

IN
G

 AV 
TE

ST
 

C
hr

is
tin

a S
ta

ge

fX
f\

-p N
L’ CD
ÜJ f\

03
c r-4

oTD
U .f~
H- u

o
Q] CD

-P r\
CD \

x: 03
c r\
Q) 03
Ch H
ro

«+* h~

LLI C UJ
(0 n

• <—i o
^ O DC
LLI O.
1— UD C 03
il qi ra CD
>- «H e 2 CL
c/3 CO “D hH <

CD 03 a: v:
C/3 C 3 iZ CO
< E CO z
cr: >. U 0^ :a
LU <0 o
o E IL a

-C Q) a:
I U CD > o
O O C <
O PH M

l LD
LD T3 -C 2 tr
> C U HH al
1— 13 O z a
LU Ui —J c
CD M C -J Z Q)

O :< _l W>
«C efD CO \~ nj
CL Q. CD co n -P

k 2 co
2 JsC 03 C co '
LLI SO XJ s: CO (0
Z [/) C s: z c
>- u < < O v-<
03 :a CO ^ -P

4- C 0]
4-) CD •H

• i-H • . u
CD :cd PCD rs. co x:
CD <4- X CO co o


