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Abstract
This thesis describes the impact of the notion of a calling on the development of the nursing
profession during the period 1850–1933. The focus of the study is on how perceptions and
notions of a calling were altered over time, and in which way this historically shaped concept
influenced the professionalisation of the female health care work. Some contexts of relevance
for the notion of a calling and which are emphasised in the thesis are the women’s rights
movement, the expansion of the civil servants’ movement, the professionalisation and mod-
ernisation of the health care system as well as the general secularisation of society.

The study consists of three parts. The first part constitutes a conceptual background to
the notion of a calling and here the Christian heritage of ideas is examined. The second part
of the thesis describes three leading institutions of nursing education: the Ersta Institution of
deaconesses (1851), the Red Cross education (1867), and the Sophia Home (1884). The study
shows how Lutheran features influenced these educational institutions, mainly the education
of the deaconesses. The meaning of the calling differed between the deaconesses and the
nurses of the Sophia Home. The deaconnesses’ notion of a calling emphasised the value of
humbly serving fellow beings, whereas the Sophia Home attached more importance to the
elevated and noble aspect of the calling.

The third part of the thesis is the most comprehensive one. It is here analysed how the cir-
cle around the Swedish Nursing Association (SNA), used and related to the notion of a call-
ing during the period 1910–1933. The description is structured under four themes. The first
describes how the notion of a calling expresses a particular professional ideal and an ethical
attitude characterised by a Lutheran work ethics with strong altruistic features. Under the sec-
ond theme, the gendered perception of the vocation is discussed. It is claimed that the nurs-
ing profession was not unambiguously permeated by feminine gendered perceptions. Instead
the nurses’ professional ideal espoused a mixture of masculine and feminine gendered meta-
phors. Under the third theme, it becomes clear that the nurses’ proclamation of a calling
strengthened and increased the status of the profession. Under the fourth theme, the nurses’
notion of a calling is related to two male professional groups, doctors and clergymen, and the
pessimistic and sombre spirit of time at the turn of the century, 1900. The general secularisa-
tion of society, and the gradual modernisation of the health care sector seemed to have con-
tributed to a need for a professional corps, marked by strong tradition, apparently considered
a guarantee for a health care system that would still comprise Christian love.

Keywords: The notion of a calling, nursing profession, nursing education, Women’s-rights
movement, ethics, gender, professionalisation, modernity.
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History

I cannot quite get hold of history
I take it around with me,
bags and parcels
I never quite explore
One day I'll go right through
One day I'll really know
exactly what
I lug about.
But somehow I never find the time
to settle down
and search.
I often want to fling the lot
out
into time 
jump on a moving bus
and steam into the future…
Instead I stand sniffing the dust
my parcels wrapped around me
bolstering the night.

Sheila Rowbotham
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Förord

”man bör ha sin ståndpunkt klar för sig.” Det är Bertha Wellin, ord-
förande i Svensk sjuksköterskeförening, som uttrycker sig så här uppfordrande
vid en fortsättningskurs på 1920-talet. Wellin är en av de många sjuksköter-
skeröster jag mött under arbetets gång. Hon intar tveklöst en särställning som
den mest färgstarka och bestämda av de gestalter jag träffat på i mitt källmaterial.
Hennes ord om att man bör ha sin ståndpunkt klar för sig har följt mig genom
åren. Kanske för att jag ställt dem i relation till mitt eget avhandlingsskrivande.
Är det viktigt ha sin ståndpunkt klar för sig när man ska skriva en avhandling?
Om man med ståndpunkt menar kursriktning så är det nog bra att ha det, men i
forskning är kanske det viktigaste att kunna ändra ståndpunkt och att kunna
släppa de antaganden som inte verkar stämma. Frågan är om inte just detta varit
det allra mest spännande och roliga med att forska och skriva – att se att saker
och ting inte riktigt förhåller sig på det vis man trott, eller att upptäcka nya saker
och förstå på nya sätt! Dessutom inser man under processens gång att frågorna
aldrig tar slut. Det går alltid att ställa nya frågor och diskutera dem. Ett dok-
torandprojekt har dock sin bestämda tidsram. Detta projekts tid har gått ut och
det är dags att sätta punkt och att tacka alla som bidragit till att göra arbetet
möjligt.

Först och främst vill jag tacka mina handledare Åsa Bergenheim och Roger
Qvarsell. Åsa har i egenskap av huvudhandledare drabbats mer av mina otaliga
och ibland rätt så hopplösa krior. Trots det har hon hållit hela vägen fram. Jag
har alltid tyckt att dörren till Åsas rum har stått öppen och jag har känt mig
välkommen med mina frågor. Jag vill särskilt tacka för alla uppmuntrande tillrop
mot slutet, de har betytt mycket! Roger har varit bihandledare men har ändå haft
en viktig funktion. Det var han som i rollen som uppsatshandledare på grundut-
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bildningsnivå gav mig uppslaget till avhandlingsämnet. Under avhandlingsarbe-
tet har han bidragit med många viktiga synpunkter. Även om Rogers dörr varit
elektronisk har den, liksom Åsas, alltid stått öppen. Detta har jag satt mycket
stort värde på.

Under årens lopp har många förutom handledarna läst mina avhandlingsut-
kast. Jag vill tacka högre seminariet i idéhistoria som gett mig växtplats i ett gott
seminarieklimat samt många givande kommentarer och synpunkter på avhan-
dlingen. Några från institutionen har läst extra mycket och förtjänar att särskilt
nämnas. Tack till Ronny Ambjörnsson, Pär Eliasson, Lena Eskilsson, Stefan Gel-
fgren, Ann-Katrin Hatje, Jonny Hjelm, Kjell Jonsson, Åsa Karlsson Sjögren,
Anna Larsson, Erland Mårald, Bosse Sundin och Per Wisselgren. Jag vill även
tacka läsare från andra institutioner. Tack till Anne-Charlotte Ek, Åsa Gustafson,
Malin Rönnblom, Magnus Sjögren och Annika Sjölander. Vännen Hildur Kal-
man vill jag tacka, inte bara för läsning, utan för nödvändiga pauser fyllda med
fika och prat. 

Förutom läshjälp har jag fått översättar- och språkgranskningshjälp. Tack
Petra Andersson och Birgitta Hagbard. Det var er förtjänst att jag fick lite
andrum mellan jul- och nyårshelgen 2001.

Under större delen av min forskarutbildningstid har jag haft förmånen att
vara med i styrelsen och i lärarlaget på Kvinnovetenskapligt forum. Jag vill tacka
alla där för engagerande diskussioner och för kamratskap. Kerstin Norlander vill
jag särskilt tacka för goda råd i avhandlingsarbetets slutskede, och Nea Mellberg
för hennes generositet mot en stressad ”nära-disputationen-lärare”.

Min forskning har inneburit många resor till arkiv i Stockholm. Där finns
flera jag har anledning att tacka. Jag vill först och främst nämna TAM-Arkiv som
visat stor frikostighet och hjälpsamhet. Att få lite ekonomisk draghjälp är bara
det värt mycket, men den vänlighet jag mött och det intresse som visats mitt
arbete har även det stort värde. Jag vill också tacka Birgitta Wendt på Ersta arkiv
och museum och Sonja Weitner på Sophiahemmet som båda tänjt sig lite extra
för att hjälpa mig. Vännen Yvonne Åström har haft mig boende hos sig när jag
varit i Stockholm. Jag tackar för gästfrihet och en och annan doftsafari!
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Forskarutbildningen har finansierats genom arbetsstipendier från Stiftelsen J.
C. Kempes Stipendiefond och Medicinhistoriska museets vänner samt med en
doktorandtjänst vid Humanistiska fakulteten, Umeå universitet. Svensk sjuk-
sköterskeförening har bidragit med resestipendium till en nordisk konferens i
humanistisk hälsoforskning i Oslo 1996. TAM-Arkiv har gett ett tillskott som
gjort det möjligt att trycka fler avhandlingar.

Det framställs ibland som om familjeliv och avhandlingsskrivande inte går
ihop. Jag har inte upplevt det så. Min familj har inneburit välbehövliga avbrott i
forskningen och skrivandet, den har också varit ett stöd. Mina föräldrar, Henny
och Bengt, har ryckt in vid olika situationer som snuvor och stängda dagis. Till
mamma, som fortfarande kommer till undsättning ibland, vill jag rikta ett stort
tack. Tacket till pappa får bli postumt. Mitt sista och stora, stora tack går till
livskamraten Olle och barnen Torbjörn, Per och Kåre. Tack för alla kramar och
alla skratt jag fått genom åren, de har varit till stor hjälp!

Umeå i januari 2002
Åsa Andersson



Ett högt och ädelt kall

16

Elisabet Lind i sjuksköterskeuniform på internationell sjuksköter-
skekongress i Montreal, Canada 1929. Bilden är beskuren. (TAM)
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Inledning

fotografiet på vänster sida är taget i juni 1929. Alla på bilden är sjuk-
sköterskor och de befinner sig på en internationell sjuksköterskekongress i Mon-
treal. Vid tillfället för fotograferingen är det fest. Några ler, andra ser mer
högtidliga ut. En del har blomsterkvastar i famnen och är klädda för bankett.
Klädernas elegans är uppenbar trots att det svartvita fotot inte berättar något om
festblåsornas eventuella färgprakt. Vid en närmare betraktelse kan man dock se
att alla inte är klädda på ett sätt som direkt för tankarna till galamiddagar. I
bildens centrum befinner sig ett par kvinnor som avviker i klädsel, de bär sjuk-
sköterskedräkt. Vilka är de och varför är de klädda i sjuksköterskeuniform med
hatt medan andra bär festblåsor? Frågan om vilka de är låter sig lätt besvaras.
Kvinnan i mörk uniform är Elisabet Lind som är styrelseledamot i Svensk sjuk-
sköterskeförening. Kvinnan som bär ljus sjuksköterskedräkt och som står till
höger bakom Lind är Emma Åström, ordföranden i den finska sjuksköter-
skeföreningen. Svaret på frågan om varför de till skillnad från alla andra är
klädda i uniform är mer svårfångat.1 För att svara på frågan ska intresset i denna
avhandling riktas mot ett svenskt sammanhang, den yrkeskultur som kring sekel-
skiftet 1900 omgav den svenska sjuksköterskan. En av dessa svenska sjuksköter-
skor var Elisabet Lind som fångats på detta foto ståendes på ett podium lång och
ståtlig och försiktigt leende i sin svarta dräkt och kapotthatt. Hennes något avvi-
kande klädsel väcker många frågor om sjuksköterskeyrkets framväxt. Vad uttry-
ckte egentligen hennes klädsel? Hade den med sjuksköterskornas kalltanke att
göra? Säger den något om dåtidens yrkesideal? Säger uniformen något om kön?
Ger den uttryck för religiositet, moral, militarism? Fanns det en yrkesmässig
vinst i att klä sig i uniform, och i så fall vilken? Var det lönande att utstråla tradi-
tion, och i så fall varför? 
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Detta är några av de frågor som följt med under det här avhandlingsarbetet.
Övergripande har dock frågan om kalltanken varit. Vad innebar kalltanken
egentligen och varför blev den så framträdande i sjuksköterskeyrkets utveckling?
Om detta ska denna avhandling handla.

Det övergripande syftet är att undersöka och beskriva de olika sätt på vilka
kalltanken formulerades och användes bland ledande sjuksköterskor under 1900-
talets första decennier. För att detta syfte ska kunna uppfyllas måste dock andra
intentioner uppnås: att översiktligt beskriva kallbegreppets historiska rötter; att
skildra kalltankens uttryck hos diakonissor och sjuksköterskor under 1800-talet;
att beskriva och diskutera den könsrelaterade aspekten av kalltanken; att bidra
med olika förklaringar till varför kalltanken fick ett så stort utrymme i sjuk-
sköterskeyrkets formering. Tidsramen för undersökningen är 1850–1933, men
tyngdpunkten är förlagd till perioden 1910–1933. Kring 1850 börjar den första
svenska diakonissanstalten ta form och 1910 bildas Svensk sjuksköterskeförening.
Den främre tidsgränsen motiveras av att en ideologisk omsvängning sker 1933
och att föreningen ombildas då. Den ideologiska omsvängningen hade bland
annat att göra med den ditintills rådande kalltanken. De kronologiska gränserna
är dock inte orubbliga. Vid några få tillfällen där källor till förtydliganden ligger
något/några år utöver den bakre eller främre tidsgränsen kommer den att över-
skridas. 

Tidigare forskning
Idéhistoriker tangerar ofta många olika forskningsfält. Jag har i denna forskning-
söversikt valt att endast ta upp det som varit särskilt användbart eller inspir-
erande för avhandlingen. De områden min forskning framför allt har lett mig in
på är främst det vård- och medicinhistoriska och det religionshistoriska. Det kan
vara belysande att säga några allmänna ord om forskningsutvecklingen inom det
vårdhistoriska fältet. Inom detta fält finns ett flertal historiska studier som rör
sjuksköterskeyrket. Den första tillkom redan under 1900-talets första decennium
och sedan dess har flera böcker om yrkets historia skrivits, framför allt av
kårmedlemmar.2 Sjuksköterskeyrkets tillkomst och utveckling har rönt ökad
uppmärksamhet sedan 1970-talet. En bidragande orsak till det är sannolikt kvin-
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noforskningens utveckling under samma period. I den angloamerikanska delen
av världen har till och med ett helt forskningsområde, ”Nursing History”, upp-
stått kring detta tema. Under 1990-talet har flera nya svenska historieskildringar
av sjuksköterskeyrket tillkommit.3 

De två historiska arbeten som varit särskilt inspirerande för den här avhan-
dlingen är Eva Bohms Okänd, godkänd, legitimerad och Agneta Emanuelssons
Pionjärer i vitt.4 Statsvetaren Eva Bohms studie är gjord på uppdrag av Svensk
sjuksköterskeförening i samband med dess 50-årsjubileum. Den bygger dels på
skrivet material i form av bland annat protokoll och artiklar, dels på muntlig
information. Särskilt givande för mitt arbete är den informationsrika kronolo-
giska berättelsen och det rikhaltiga intervjumaterialet. Ett par av Bohms infor-
manter var med under sjuksköterskeföreningens första decennier och har kunnat
förmedla personliga intryck och hågkomster av viktiga personer och händelser.
Min tidsram ligger nära Bohms. Hon delar upp sin berättelse i tiden före och
tiden efter 1933, vilket är en relevant indelning även för mig med hänsyn till kal-
lidealet. 

Historikern Agneta Emanuelssons avhandling utgör startpunkten för mer
teoretiskt präglade studier kring sjuksköterskeyrket i Sverige. Undersökningen
fokuserar på hierarkiseringen mellan olika kvinnogrupper och belyser framför
allt hur den framväxande sjuksköterskekåren särskiljer sig från sjukvårds-
biträdena. Emanuelsson använder sig främst av det professionsteoretiska begrep-
pet ”social closure”, på svenska ”social inhägnad”, i sin tolkning av de två
kvinnliga vårdyrkenas ageranden. Begreppet ”social inhägnad” är inte centralt
för diskussionen i denna avhandling men det förekommer och kommer att få sin
förklaring längre fram.

Något jämförande perspektiv används inte genomgående i denna avhandling.
Ändå har den internationella forskningen haft inflytande på arbetet, framför allt
genom att ge perspektiv på den svenska yrkesutvecklingen. I några fall har den
dessutom använts för komparativa utblickar vad gäller till exempel organisering
och yrkespolitiska frågor. En bok som framför allt fyllt funktionen av att ge per-
spektiv är den brittiska antologin Rewriting Nursing History, som innebar ett
trendbrott inom området ”Nursing History” när den publicerades 1980.
Antologiförfattarna delar alla en kritisk syn på tidigare historieskrivning om
sköterskeyrket och har ambitionen att bryta med, vad de beskriver som en hyl-
lande berättelsetradition baserat på ett framstegstänkande.5 Författarna försöker
därför på olika sätt sticka hål på den berättelse som ”segrarna” skrivit. Resultatet
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framstår ibland som en överkantring till en tvärtomhistoria. Det positiva med
författarnas kritiska anslag är emellertid att fingret sätts på en öm punkt i yrkets
historieskrivning – de ofta hyllande inslagen och uteslutandet av grupper ur his-
toriken som kan tänkas hota professionell konsolidering.6 Detta utgör en viktig
tankeställare för mitt ämne, som skulle kunna uppfattas som en segrarnas histo-
ria. En annan inflytelserik brittisk studie är Anne Marie Rafferty, The Politics of
Nursing Knowledge.7 Denna yrkeshistoriska undersökning fokuserar på utbildn-
ingsfrågan och ger ur ett internationellt perspektiv stöd åt tesen att sjuksköter-
skeutbildningen från början i hög grad handlade om karaktärsdaning, att den
snarare var en moralisk inlärningsprocess än en teoretisk och praktisk. 

En sista studie från engelsk forskningsfront ska nämnas. Den behandlar
egentligen inte sjuksköterskeyrket utan diskuterar mer specifikt Florence Night-
ingale: Mary Poovey, Uneven Developments: The Ideological Work of Gender in
Mid-Victorian England. Denna studie har ett brett angreppssätt och placerar
Nightingale i intressanta sammanhang bestående av såväl klass och kön som
nationalism och kolonialism. Pooveys kontextbringande skildring har för mig i
hög grad fungerat som en riktpunkt bland den flora av publikationer som hand-
lar om Nightingale.8 Ytterligare ett par forskare som kan nämnas är Susan M.
Reverby samt Sandra Beth Lewenson som båda har bidragit med viktiga perspe-
ktiv på organisering och yrkeskultur från en nordamerikansk horisont.9

I den internationella forskningen om sjuksköterskan inbegrips naturligtvis
den nordiska. För mitt avhandlingsarbete har två studier varit särskilt intres-
santa: den norska historikern Kari Melbys skildring av den norska yrkesförenin-
gens framväxt och agerande samt den danska forskaren Nete Balslev Wingenders
undersökning av sjuksköterskeföreningarnas samarbete i Norden.10 Melby ger en
gedigen bild av den norska sjuksköterskeföreningens framväxt och utveckling.
Hennes framställning bildar en tänkvärd jämförelse till hur den svenska organi-
sationsutvecklingen gick till och här finns även utblickar mot utvecklingen i de
andra nordiska länderna. Balslev Wingender ger intressanta inblickar hur sjuk-
sköterskorna i de olika nordiska länderna agerade för att bli erkända. I samarbet-
sorganisationen – Sjuksköterskors Samarbete i Norden (SSN) – tycks det ha
varit lätt att enas om målen, men i strategidiskussionerna var sjuksköterskorna
inte sällan oense. Svenskorna framstår möjligen som något mer kompromissvil-
liga och försiktiga än sina nordiska kamrater. 
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Diakonissorna och deras verksamhet utgör ett särskilt område för forskning.
Diakonissorna var de första kvinnliga vårdarbetarna i Sverige som skolades för
sitt ”kall”. Under 1800-talet startades två utbildningsinstitutioner för diakonis-
sor: Ersta diakonissanstalt och Samariterhemmet i Uppsala. Teologen Gunnel
Elmund har på ett ingående sätt skildrat den kvinnliga diakonins framväxt i
Sverige. Hon beskriver stockholmsanstaltens tillkomsthistoria och de idéer som
präglade dess första år. Om Samariterhemmet i Uppsala har Tuulikki Koivunen
Bylund – även hon teolog – skrivit.11 Eftersom Elmund ägnar större uppmärk-
samhet åt innebörden i diakonissornas kalltanke har hennes avhandling varit
mer betydelsefull för min framställning än Koivunen Bylunds. Dessutom fram-
står idéarvet från Ersta som avgörande för sjuksköterskornas kalltanke. Samar-
iterhemmets idéer tycks inte ha haft samma inverkan på sjuksköterskornas
yrkesideal. En skildring av diakonisskallets framväxt i Norge har även den
bidragit till förståelsen av diakonissornas verksamhet. Jag syftar på Kari Martin-
sen, Freidige og uforsagte diakonisser: Et omsorgsyrke vokser fram 1860–1905. Inspi-
ration till tolkningen av diakonissans relation visavi prästen och läkaren har i hög
grad hämtats från debattboken Pleie uten omsorg? Norsk sykepleie mellom pasient
og profesjon av Kari Martinsen och Kari Waerness.12 

Kalltanken har en lång historia. I den här avhandlingen avgränsas tecknandet
av dess historia till att främst gälla lutherskt formulerade idéer om människans
kallelse. Grunden till framställningen har till största delen hämtats från två sven-
ska teologer. I första hand kan Gustaf Wingrens Luthers lära om kallelsen näm-
nas.13 Den lära som beskrivs i detta arbete är inte sammanfogad av reformatorn
själv. Wingren har samlat Luthers yttranden om kallelsen och formulerar detta
som en lära. Diskussionen kring kallelseläran förs i hög grad ur ett teologiskt per-
spektiv men Wingren ger en god bild av tvåregementslärans genomgripande
betydelse för Luthers tankegångar. I Arbetets mening: En analys av sex teorier om
arbetets syfte och värde av Carl-Henrik Grenholm behandlas Luthers uppfattnin-
gar om hur arbete och etik hör samman.14 Som grund för skildringen ligger
främst Luthers lära om goda gärningar och hans tvåregementslära. Grenholm
visar hur kallelseläran inbegriper föreställningar om de medmänskliga relationer-
nas karaktär och betydelsen av gudsrelationen. Grenholm sätter även in Luthers
idéer i ett historiskt sammanhang av pågående samhällsförändringar. 
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De religiösa idéernas könsrelaterade dogmer har fått stor uppmärksamhet
inom nordisk kvinnoforskning under senare år och har gett upphov till en kon-
ferensrapport, en avhandling samt ett antal artiklar och uppsatser i ämnet.15 Dis-
kussionen inleddes med en artikel av historikern Inger Hammar i tidskriften
Scandia 1996. Med sin artikel ville Hammar erinra om det stora inflytande den
lutherska läran om kvinnans kall hade för 1800-talets syn på kvinnofrigörelse. En
av hennes teser är att lutherska idéer om kvinnan hade större betydelse för eman-
cipationsdebatten i Sverige än Rousseaus uppfattningar, vilket enligt Hammar
gärna har setts som en sanning inom svensk kvinnohistoria. En av de grupper
som Hammar nämner är diakonissorna, vilka sätts in i ett sammanhang av kon-
servativt kristna grupper.16 Diakonissorna och den lutherska kalltanken dis-
kuteras ingående i ett par uppsatser av den finska historikern Pirjo Markkola.17

Markkola framhåller starkt moderligheten, det lutherskt präglade moderskallet
som diakonisskallets innersta kärna. Såväl Hammars som Markkolas arbeten
utgör en viktig påminnelse om religionens inverkan på hur man exempelvis
betraktat frågan om kvinnans rätt till arbete och har stor relevans för min studie,
även om mina diskussioner ibland landar i slutsatser som motsäger deras teser. 

Kalltanken figurerar i så gott som alla skildringar av sjuksköterskeyrkets his-
toria. Dess innebörd och funktion ges dock sällan någon ingående tolkning och
man tenderar att betrakta den som en historisk restprodukt utan större funktion
för yrkets professionalisering. Ett exempel på hur kalltanken kan framstå som
central men ändå inte placeras i ett rimligt sammanhang möter vi i den ameri-
kanska avhandlingen American Nursing and the Concept of the Calling av Lillian
Waring. Här presenteras många intressanta exempel på kallelsemedvetenhet hos
de amerikanska sjuksköterskorna och kalltanken associeras till puritanska
tänkesätt och sedvänjor. Warings förhållningssätt till källorna är dock problema-
tiskt och sambandet mellan sjuksköterskornas kallideal och den amerikanska
puritanismen ges aldrig någon övertygande förklaring.18 Anne Marie Raffertys
studie, som nämnts tidigare, är ett exempel på hur kallidealet betraktas som
något närmast antitetiskt till professionaliseringsprocessen. Samma slutsats
finner man i Anne Witz, Professions and Patriarchy.19 Både Rafferty och Witz
ställer Nightingales moraliska yrkesideal mot den grupp av engelska sjuksköter-
skor som förespråkade enhetlig utbildning och registrering av sjuksköterskor.
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Min undersökning vill visa på det motsatta – att kalltanken var ett redskap för
1900-talets sjuksköterskor och att den hade meningsbärande funktioner kring
företeelser som hade med kön, professionalisering och det moderna samhället att
göra. 

Teoretiska perspektiv och begrepp
De frågor jag ställt under forskningsprocessen har riktat mitt intresse mot tre
perspektiv: könsperspektivet, professionaliseringsperspektivet samt moderni-
tetsperspektivet. Jag ska därför ge en kort presentation av några teoretiska
resonemang kring dessa perspektiv. 

Kön

Vad innebär det att anlägga ett könsperspektiv på en historisk process? Jag vill
beskriva det som ett betraktelsesätt där uppmärksamheten fästs på hur hier-
arkiska relationer mellan könen och kulturellt formade föreställningar om män
respektive kvinnor påverkar ett historiskt skeende. Det könsteoretiska forskn-
ingsfältet är på stadig tillväxt sedan drygt 20 år tillbaka. Bland svenska historiker
används i stor utsträckning de teoretiska verktyg som erbjuds av den amerikan-
ska historikern Joan Scott.20 Även i min avhandling ska Scotts genusteori få
artikulera det könsperspektiv som ibland finns med outtalat, ibland används i
tolkande resonemang i framställningen. 

Först kräver emellertid begreppen kön och genus sin förklaring. Rent allmänt
kan sägas att begreppet genus använts och används inom kvinnoforskningen dels
för att markera det kulturellt konstruerade i det vi betraktar som manligt och
kvinnligt, dels för att lyfta in det relationella i forskningen – att det inte bara
handlar om kvinnor utan om män och kvinnor i samspel. Genusbegreppet är
emellertid omdiskuterat. I ett angloamerikanskt sammanhang har uppdelningen
mellan ”sex” och ”gender”, det vill säga mellan biologiskt kön och socialt kön,
kanske betonats särskilt starkt. En sådan uppdelning kan dock understödja en
föreställning om människan som tudelad i en naturgiven del och en socialt given
del. Detta har lett till kritik eftersom det skulle kunna förstärka ett biologiser-
ande synsätt på människan. Andra kritiska synpunkter är att genusbegreppet kan
användas på ett sätt som osynliggör maktstrukturer mellan män och kvinnor
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eller att genus idag ibland används i en biologisk mening och därmed förlorat sin
politiska udd.21 Idag kan nog trenden sägas vara att begreppen kön och genus
används i lika hög utsträckning, åtminstone i ett svenskt sammanhang. Har det
någon betydelse vilket begrepp som används? I grund och botten är troligtvis
definitionen viktigare än valet mellan ”kön” och ”genus”. I den här avhandlin-
gen kommer dock ”kön” att användas eftersom det, enligt min mening, har en
mer uppfordrande karaktär. ”Kön” ger inte lika lätt illusionen av att en socialt
strukturerad betydelse av könstillhörighet kan frikopplas från våra förnimmelser
av och föreställningar om mäns och kvinnors livsförhållanden. Som jag ser det
hör det sociala och det biologiska ihop, in till förblandning och ”kön” förmedlar
detta bättre än ”genus”.22 När ”kön” diskuteras inbegriper det uppfattningen av
någonting icke naturgivet och dessutom hierarkiskt organiserat. Nu tillbaka till
Joan Scotts teori om kön. 

Scott talar om kön dels som en grundläggande och ordningsskapande princip
i det mänskliga samhället, dels som ett uttryck för maktrelationer.23 Den process
där över- och underordning skapas sker inom ramen för fyra nivåer som sam-
verkar sinsemellan.24 Manligt och kvinnligt kan för det första uttryckas som
symboler, exempelvis i dikotomier som hård-mjuk och aktiv-passiv. Scott talar
vidare om en nivå bestående av normativa begrepp varigenom de symboliska
uttrycken får en innebörd – till exempel genom lagar och förordningar, doktri-
ner och normsystem. Dessutom beskrivs en institutionell nivå vilken berör kön-
suppdelningen i politiska och sociala organisationer, den kan exemplifieras med
sjukvårdens organisationssätt. Den fjärde nivån handlar om hur kön konstrueras
i människans subjektiva identitet, vilket inte utreds i någon större omfattning.
Det är dock tydligt att Scott ser den subjektiva identiteten som beroende av en
historisk och kulturell kontext.25 Scott utgår från språket som någonting cen-
tralt. Språk är inte bara ord utan något symboliskt meningsbärande; det säger
något om vårt kulturellt formade tänkande på samma gång som det formar våra
tänkesätt och våra uppfattningar om oss själva och den värld vi lever i. Scott läg-
ger således stor vikt vid språkliga metaforer men ser även ett budskap i det icke
sagda, i det implicita.26 Uppmärksamheten på språkliga uttryck har i hög grad
haft inverkan på mitt sätt att tolka historien om sjuksköterskorna och deras kall-
tanke.
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Professionalisering

Professionaliseringsperspektivet följer hela framställningen över Svensk sjuk-
sköterskeförening men får störst utrymme i kapitlet om status- och professiona-
liseringsaspekten i sjuksköterskornas kalltanke. Det finns en hel flora av begrepp
och teorier att tillgå när man skriver om ett yrkes utveckling. Jag begränsar mig
här i stort sett till att definiera hur jag ser på professionsbegreppet samt pre-
sentera de professionsforskare och teorier som haft störst betydelse för mina
resonemang.

Generellt sett har det funnits två dominerande riktningar inom professions-
forskningen. Den ena kan beskrivas som egenskapsorienterad eller essentialistisk
och den strävar efter att specificera de egenskaper som utmärker ett yrke. Den
andra riktningen är inriktad på att beskriva de strategier som används av yrkes-
grupper med professionaliseringsambitioner. I den egenskapsorienterade for-
skningen ägnar man sig i hög grad åt att skilja mellan yrken i professioner och
ickeprofessioner – eller så kallade ”semiprofessioner”.27 Detta egenskapsori-
enterade perspektiv dominerade professionsforskningen fram till för ett par
decennier sedan men är knappast framträdande idag. Det ligger heller inte i den
här avhandlingens syfte att definiera eller utdefiniera sjuksköterskeyrket som
profession. När jag benämner olika sysselsättningar som professioner, arbeten
eller yrken har jag inte för avsikt att rangordna olika sysselsättningar. 

Mitt intresse för professionsforskningen har istället präglats av den andra
dominerande riktningen inom detta forskningsfält, den som fokuserar på de
strategier som används av en yrkesgrupp för att kunna etablera sig på en arbets-
marknad – med andra ord det som brukar benämnas som ”professionalisering”.
Hur professionalisering går till diskuteras bland annat av historikerna Rolf Tor-
stendahl och Christina Florin, och av sociologen Anne Witz. Professionalisering-
sprocessen kan karaktäriseras som ett antal återkommande handlingssätt, eller
strategier. För att till exempel uppnå monopolställning för en specifik sysselsätt-
ning på arbetsmarknaden används ett tillvägagångssätt som kallas för social clo-
sure, eller social inhägnad och innebär att andra aktörer på arbetsmarknaden
stängs ute. De som utestängs befinner sig på en underordnad plats i den hier-
arkiska strukturen som kan präglas av klass, kön, ras och/eller nationalitet. Clo-
surebegreppet är centralt i flertalet av de professionsstudier som gjorts under
senare år.28 
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Ett viktigt mål i professionaliseringsprocessen är att uppnå ett socialt
anseende. En strategi kan vara att skapa associationer till kulturellt välförankrade
symboler och ritualer. Sociologen Randall Collins beskriver hur grupper med
ambitionen att uppnå yrkeserkännande tar upp välbekanta symboler som red-
skap i sin kamp för makt och status. Han diskuterar i termer av nätverk och
sociala ritualer. Genom ritualerna kommer gruppen att uppnå en gemensam
uppfattning om sin identitet, sina avsikter och sin status. Collins lånar Max
Webers begrepp ”statusgrupper” i det här sammanhanget. Med det vill han säga
att gruppen redan från början innehar en viss social status.29 En redan privilegi-
erad position utgör ett av de villkor Collins ställer upp för uppkomsten av en
elitistisk och monopolistisk yrkesgrupp. Två andra villkor är att gruppen är rela-
tivt liten samt att den verksamhet den ägnar sig åt omges av ett ideologiskt hölje.
I det ideologiska höljet kan bland annat ingå att arbetet är ett kall, inte bara ett
jobb och att det utförs av altruistiska skäl, inte egoistiska.30 Collins lyfter särskilt
fram utbildningen som ritual och de symboliska ceremonier med emblem och
dylikt som präglar den och som syftar till upphöjelser både av verksamheten och
av de som är inbegripna i den. Av betydelse är också studenternas ”kulturella
kapital”, med vilket han bland annat menar klassbakgrund.31 

Det finns emellertid en blind fläck i Collins resonemang och det är den som
gäller könsaspekter på professionalisering. Han menar till exempel att den altru-
istiska hederskodexen inte inverkar på lönen. Lönen blir hög på grund av att sta-
tusen i yrket bedöms vara hög och utövarna måste kunna upprätthålla en livsstil
som är kongruent med yrkets position. Collins tolkningsmodell i lönefrågan
fungerar inte när den till exempel appliceras på sjuksköterskekollektivet. De hade
inte trots sin extremt altruistiska framtoning någon speciellt hög lön. Glappet i
Collins modell beror på, menar jag, att han har traditionellt manliga yrken som
norm – exempelvis läkare – när han skriver om professioner. Det har varit van-
ligt att professionsforskare bortsett från det socialt och kulturellt formade under-
läge kvinnogrupper med yrkesambitioner befunnit sig i. Under de senaste 10–15
åren har förståelsen berikats av ny forskning med könsperspektiv på professiona-
liseringsprocessens. Det har inneburit dels en ökad kunskap om olika kvinnligt
dominerade yrkesgrupper, dels ett ifrågasättande av uppfattningen om vad en
professionaliseringsprocess går ut på. Kvinnliga yrkesgrupper har nämligen inte
alla gånger följt den professionsteoretiska mallen. 



Inledning

27

Kön och professionalisering

Det könsrelaterade i professionaliseringsprocessen har bland annat diskuterats av
Christina Florin. Hon pekar på att de sedvanliga teoretiska verktyg som används
vid utforskningen av den historiska tjänstemannaorganiseringen är otillräckliga
när kvinnor inbegrips i forskningen.32 Man måste ta med i beräkningen den
obalans som föreligger i relationen mellan könen när man tolkar kvinnliga yrkes-
gruppers val av strategier. Kring sekelskiftet 1900, då tjänstemannasektorn
expanderade och många nya yrkesgrupper kom till, hade inte kvinnor tillgång
till utbildning i samma utsträckning som män. Kvinnor hade heller inte rösträtt
och som gifta var de underordnade sina män. Till detta kan adderas de kulturellt
grundade och vid den tiden särskilt tillspetsade föreställningarna om vad som var
manligt och vad som var kvinnligt.33 Florin nämner ett antal kollektiva strategier
som hon menar användes av tjänstemannagrupper bestående av kvinnor, för att
hantera underordningen. Bland annat nämner hon professionellt och religiöst
grundade strategier samt klass- och könsstrategier.34 Anne Witz diskuterar även
hon betydelsen av yrkesaktörernas kön för professionaliseringsprojektets karaktär
och resultat. Män och kvinnor som är inbegripna i professionaliseringsprojekt
har olika tillgång till taktiska medel för att uppnå sitt mål i ett samhälle där man-
lig makt är institutionaliserad och organiserad. Witz ser professionalisering som
könade strategier. I sin studie ger hon exempel på hur olika kvinnliga yrkesgrup-
per använt sig av såkallad ”dual closure”. Begreppet kan översättas med tvåfaldig
eller dubbel inhägnadsstrategi och betyder i korthet att en underordnad yrkes-
grupp utesluter nedåt och försöker erövra yrkesutrymme uppåt i hierarkin.35

Ytterligare ett sätt att anlägga könsperspektiv på professionaliseringsfenom-
enet ska nämnas kort, nämligen att uppfatta själva professionsfenomenet som
könat. Som representanter för detta synsätt kan nämnas sociologerna Celia
Davies och Jeff Hearn, vilka båda beskriver arbetslivet som genomsyrat av köns-
strukturer. Professionell kontroll och makt framställs som maskulint kodad.36

Davies understryker särskilt hårt arbetslivets organisation och samspelet på
arbetsplatserna som betydelsefullt för könskonstruktionens kontinuerliga bekräf-
telse. Arbetslivet är organiserat efter kön och dessutom ger människor kön men-
ing när de interagerar med varandra – vi får vår våra identiteter som män och
kvinnor bekräftade på arbetsplatsen. Davies uttrycker det som att vi ”gör kön”
dagligen och är så vana vid det att det verkar naturligt och går obemärkt förbi.37
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Davies förståelse av yrkeslivets könade karaktär kommer att finnas med i
tolkningen av relationen mellan sjuksköterskekåren och läkarkåren, vilken sär-
skilt behandlas i kapitlet ”Status och professionalisering”. Då diskuteras även det
problematiska i hennes angreppssätt. 

Uttryck som ibland figurerar i professionaliseringsstudier med könsperspek-
tiv är ”könsstrategi” och ”könad strategi”.38 Dessa uttryck implicerar att det kan
finnas en solidaritet grundad på könstillhörighet i kampen för professionell sta-
tus. Ett flertal studier visar mycket riktigt på att framför allt män i vissa fall svet-
sats samman kring en könsideologi som gått ut på att utesluta eller marginalisera
kvinnor som söker tillträde till ett åtråvärt yrke.39 En könad strategi kan även
innebära att en yrkesgrupp bestående av kvinnor skapar en könsideologi för att
slå sig in på ett yrkesfält. Att dessa fenomen historiskt sett varit vanliga kan knap-
past bestridas. Däremot kan man fundera över användningen av termen
”strategi” i sammanhanget, kanske framför allt ”könsstrategi”. Strategibegreppet
kan, enligt min mening, föra tankarna fel, i första hand för att det lätt associeras
till överläggningar och något medvetet planerat. Detta tarvar en diskussion inom
genusforskningen eftersom det skapar komplikationer – framför allt då det
kombineras med ett strukturellt sätt att se på kön. Frågan ska dock inte utredas i
det här arbetet. Eftersom fenomenet med könsrelaterade intressen diskuteras i
avhandlingen har jag valt att helt avstå ifrån att använda termerna könsstrategi
eller könad strategi. Jag kommer istället att resonera i termer av förhållningssätt.

Modernitet

Vad innebär ”modernitet”? Litteraturvetaren Nina Björk tar på ett belysande sätt
hjälp av författaren Charles Baudelaire som kopplade begreppet till upplevelser
av förändring och nyhet. Detta säger något om det mänskligt upplevelse-
grundade i moderniteten. I den mest generella betydelsen kan man säga att
modernitet innebär ett visst sätt att erfara tid, en förnimmelse av att nuet är
annorlunda än det förflutna.40 Idéhistorikern Sven-Erik Liedman identifierar
detta som en av konstanterna i en modern historiesyn, ”detta närmast förhäxade
intresse för en samtid som förutsätts vara unik /…/”.41 Andra drag som brukar
lyftas fram i gängse beskrivningar av modernitet handlar om människors förän-
drade föreställningsvärldar och mentalitetsförskjutningar liksom om sociala,
politiska samt ekonomiska förändringar. Jag syftar här på sekularisering,
framtidstro, individualism, rationalitets- och förnuftstro – något som ibland kal-
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las för avmystifiering av världen – samt på urbanisering, framväxten av massme-
dier och snabba transportmedel, samhällets industrialisering och därmed
arbetsmarknadens förändring och utvecklingen av en alltmer exakt och genom-
gripande vetenskap och teknik.42

Ytterligare ett särdrag brukar uppmärksammas, något som närmast kan kallas
motståndet mot det moderna. I den idéhistoriska antologin Motströms: Kritiken
av det moderna, beskrivs detta som en reaktion på den rationalitet och optimism
som är modernitetens kärna. Motpolen sägs grundas i en pessimism och en vilja
att försvara etiska och estetiska värden. Bejakandet och förnekandet av moderni-
teten har ofta gått hand i hand och de har till och med kunnat bäras upp av
samma person.43 I en av uppsatserna beskrivs traditionalism och modernism som
”ett slags omaka parhästar, som försöker dra åt olika håll, men i själva verket är
bundna till varandra”.44 Detta motsägelsefulla lyfts också fram i Marshall Ber-
mans redan klassiska modernitetsskildring, Allt som är fast förflyktigas, där en av
1800-talets modernitetsskildrare, Karl Marx, får skildra det motsägelsefulla i talet
om sin egen tid som ”havande med sin motsats”.45 Detta kan uppfattas som
någonting utanför moderniteten, men det kan också ses som inbegripet i själva
modernitetstanken. Litteraturvetaren Rita Felski tillhör de som menar att själva
modernitetsbegreppet innehåller olika och ibland till och med konkurrerande
perspektiv.46 I den här avhandlingen bidrar hon dessutom till ett könsteoretiskt
perspektiv i diskussionen kring Svensk sjuksköterskeförenings problematiserande
attityd till samtiden. 

Det är i det här sammanhanget viktigt att påpeka att begreppet modernitet
på intet sätt är entydigt. Det är tvärtom omdiskuterat och tolkningarna skiftar.
En omdiskuterad fråga gäller tidpunkten för modernitetens genombrott. I Fran-
klin E. Baumers Modern European Thought: Continuity and Change in Ideas
1600–1950 sätts startpunkten för moderniteten i 1600-talets Europa. Upplysning-
stidens hyllande av individualism och rationalitet kan också ses som moderni-
tetens utgångspunkt.47 Från postmodernistiskt håll har man kritiserat den
förnuftstro och universalism som kännetecknar det moderna och som godvilligt
anammats av nutida tänkare.48 Rita Felski kan sägas representera en moderni-
tetskritisk ståndpunkt inom ramarna för en postmodernistiskt inspirerad femi-
nism. Hennes kritik består bland annat av ett ifrågasättande av uppfattningen
om modernitetsbegreppet som någonting entydigt framåtsträvande. Veten-
skapssociologen Bruno Latour kritiserar inte bara det moderna – eller ”de mod-
erna” som han gärna uttrycker det. Som jag förstår honom ogillar han själva
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moderniteten som fenomen. Han ifrågasätter dessutom om det moderna över
huvud taget existerar, om det inte är en illusion.49 Även om denna diskussion
inte är central i denna avhandling, vill jag med de här exemplen visa på moderni-
tetsbegreppets komplexitet. I min avhandling kommer modernitetsbegreppet
främst användas för att beskriva någonting upplevelsegrundat – men det upplev-
elsegrundade har, som vi kommer att se, kopplingar till professionaliseringen
och moderniseringen av vårdarbetet. 

Begreppsdefinitioner och arbetssätt

Ytterligare några begrepp som förekommer i avhandlingen ska här uppmärksam-
mas. I texten används ”etik” och ”moral” frekvent. Bägge dessa termer kan refer-
eras till värdesystem som syftar till att skapa ordning och harmoni i mänskliga
samhällen. ”Etik” och ”moral” kan emellertid ges olika innebörder. ”Moral” kan
till exempel förknippas med känslor – skuld och skam – som motiv för val av
handling. ”Etik” kan ses som något överordnat, det vill säga som något som
inbegriper moralen.50 Begreppen ”etik” och ”moral” har dock sina rötter i ett
grekiskt respektive latinskt ord med den ungefärliga betydelsen seder, vanor. Jag
har valt att använda dem som synonyma begrepp som närmast kan ges
innebörden ”uppfattningar om rätt och fel”. 

Vad står begreppet kvinnorörelse för? I Nationalencyklopedien definieras en
kvinnorörelse som ”kvinnor som sluter sig samman för att bekämpa mot dem
själva riktade orättvisor”. Att förstå kvinnorörelse som något organiserat är san-
nolikt präglat av det sena 1900-talet. Jag menar emellertid att termen kvin-
norörelse bör sättas in i ett historiskt sammanhang av till exempel den sociala
frågan och de olika sociala rörelser som uppstod under 1800-talet. Sociologen
Håkan Thörn beskriver de sociala rörelserna bland annat i termer av ett kollek-
tivt handlande i riktning mot social förändring. Den sociala rörelsen är dock inte
nödvändigtvis liktydig med organisationer och grupperingar utan ”kan förstås
som en motsättningsfull och mångdimensionell kollektiv interaktionsprocess. Den
enhet som uppstår i en kollektiv handlingssituation – t ex en offentlig protestak-
tion – kan ses som ett resultat av en sådan process. En sådan handlingssituation
inbegriper konstruktionen av en kollektiv identitet”.51 Thörn betonar det proces-
sartade i den sociala rörelsen och förespråkar ett ”dubbelt perspektiv” på de
fenomen som ska analyseras. Med det menar han att en social rörelse, till exem-
pel kvinnorörelsen, som framstår som ett enhetligt kollektiv i själva verket har en
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mängd olika innebörder och innefattar olika motsättningsfyllda element vilka
endast kan synliggöras och tolkas genom kontextualisering. Enligt Thörn finns
inget självklart sätt att dra gränsen för var en rörelse börjar och slutar i tid och
rum, eller i vilken utsträckning och på vilket sätt en rörelse måste kontextualis-
eras.52 Intressant är dessutom att han ser de sociala rörelserna som en central
aspekt av samhällets moderniseringsprocess från 1800-talet och framåt. Det är i
detta processuella sammanhang jag vill sätta in begreppet kvinnorörelse. Allt var
inte stiltje innan kvinnorna formulerade sina krav och organiserade sig under
senare delen av 1800-talet. Det tidiga 1800-talets inspiratörer och enskilda
aktörer, liksom de grupper av kvinnor vars aktiviteter syftade till någon form av
kunskapsväxt eller ökad rörelsefrihet bör också kunna lyftas in i begreppet. Min
användning av kvinnorörelsebegreppet inbegriper därför även perioden före den
organiserade rörelsens uppkomst. Jag betraktar således det tidiga 1800-talets
inspiratörer – inklusive kvinnliga bibelsällskap och filantropiskt inriktade frunt-
immersföreningar – som en del av rörelsen. Det var bland annat i dessa kretsar
idéer om kvinnans uppgift formulerades. Dessa idéer ter sig inte särskilt omväl-
vande ur ett nutidsperspektiv men i ett dåtida sammanhang innebar de att en
sten sattes i rullning. Ytterligare en anmärkning är på sin plats. Den organiserade
kvinnorörelse jag refererar till är utan undantag den borgerliga kvinnorörelsen,
vilket inte alla gånger förtydligas i framställningen.53 

Vilken innebörd läggs i begreppen sjuksköterska och biträde? Idag är bety-
delsen i de två benämningarna tämligen oproblematisk. Så var inte fallet under
1800-talet och i början av förra seklet. Under 1800-talets första hälft tycks inget
av dessa begrepp ha existerat. Då talade man om ”betjäning” eller ”sjukvakter-
skor”. I mitten av 1800-talet börjar termen ”sjuksköterska” figurera, till exempel i
anslutning till föreningen Röda korsets tillkomst. När föreningen på 1860-talet
diskuterar vårdutbildning för kvinnor laborerar man med två benämningar:
”sjuksköterska” och ”sjukbiträde”. Initialt tycks man ha menat samma sak med
de två termerna. Kring sekelskiftet 1900 – det är svårt att exakt ange när – verkar
rangordningen mellan de olika kvinnogrupperna inom institutionsvården ha satt
sig. De överordnade kallas sjuksköterskor, de underordnade benämns sjukhus-
biträden. Inom privatvården förekom det dock att kvinnor utan någon som helst
teoretisk skolning men med viss erfarenhet från vårdarbete titulerade sig som
sjuksköterskor. Detta upphörde antagligen först när staten 1919 fattade beslut
om enhetlig utbildning för alla som ville kalla sig för sjuksköterskor. Mitt sätt att
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använda termerna sjuksköterska och sjukhusbiträde följer sjuksköterskekällor-
nas. Yrkesgränserna är visserligen inte självklara under större delen av den period
min avhandling behandlar, men för enkelhetens skull annekterar jag sjuksköter-
skornas definition av sig själva och av biträdena.

Hur studerar man ”kallet”? I fallet med sjuksköterskorna handlar det inte om
en väl avgränsad idé i en lärd miljö, utan snarare om ett personlighetsideal, en
mentalitet om man så vill, och en föreställningsvärld i en yrkeskultur präglad av
ett specifikt idékomplex. Hur fångar man detta mångtydiga idékomplex? Det
finns mycket få uttryckliga idétexter. Mitt material har i hög grad bestått av pro-
tokoll och kortare artiklar. Jag har även uppmärksammat vissa praktiker kring
”kallet” – symboler, riter och klädsel – men texter har varit min främsta källa.
Via närläsning har jag försökt mejsla fram sjuksköterskornas – ofta underlig-
gande – kalltanke, i diskussioner om bland annat elevfostran, uniformer och
yrkesstatus. I mötet med källorna har jag strävat efter att vara lyhörd för
innebörder och nyanser och på samma gång bemödat mig om att inte göra över-
tolkningar. Det vore naturligtvis önskvärt att i en inledning mer specifikt defini-
era vad det är man ska studera. Som jag ser det går inte det i detta fallet.
Framställningen måste i stället få utgöra svaret på vad kalltanken ”är”, men även
svaret på vad den ”gör”. I avhandlingens epilog kommer jag att lyfta fram vissa
tendenser och tolkningar för att ytterligare förtydliga de slutsatser jag dragit.

Själva hanterandet av begreppet ”kalltanke” i framställningen förtjänar också
någon uppmärksamhet. Kalltanken kan benämnas på olika sätt, till exempel
”kallelsetanke”, ”kallet”, ”kallelse” och ”idén om ett kall”. Av avhandlingstiteln
torde framgå att jag anser att ”kalltanken” bäst fångar det mångtydiga och
komplexa i det jag studerat. Det har inte varit helt okomplicerat att förhålla sig
till de olika syften som kan läggas i ”kallet”, ofta är innebörden glidande. Ett
exempel på sådant som kan skapa förvirring är glidningen mellan ”kall” och
”kallelse”. De två uttryckssätten kan förstås på olika sätt. ”Kall” kan tolkas som
något mer uppgiftsbetonat och ”kallelse” kan ses som ett uttryck för en relation
till något översinnligt, vilket kommer att diskuteras i kapitlet ”Kallet – en bakgr-
und”. Att gränsen mellan de två uttrycken är porös kommer emellertid att
framgå. Ibland ges ”kall” och ”kallelse” något olika innebörder i källorna, medan
de andra gånger används synonymt. 
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En annan komplikation har med själva framställningen av ”kallet” att göra.
Det kan ibland ligga nära till hands att glida in källornas förståelse av olika
uttryck eller att ta förståelsen för självklar. För att markera forskarens distans till
olika idéer om kallet har jag valt att tala om ”kalltanken” eller ”kallbegreppet”.
Ett annat sätt att markera det begreppsliga är att använda citattecken, vilket jag
gör ibland. I ett fall har jag valt att följa en historisk användning av kallbegrep-
pet: Jag talar genomgående om ”diakonisskallet”. Det framstår för mig som
anakronistiskt att använda termen yrke när man diskuterar diakonissorna. Så är
emellertid inte fallet med sjuksköterskorna. Deras arbete benämns av dem själva
ibland som sjuksköterskekallet och vid andra tillfällen som sjuksköterskeyrket.
Jag använder termen yrke för deras arbete, såvida jag inte refererar dem. Jag har
lagt mig vinn om att göra markeringar för att skilja min användning från källor-
nas och att tydliggöra de skillnader och nyanser som finns i kalltanken både över
tid och i samma tid. Min förhoppning är att detta ska bli klart för läsaren. 

Källmaterial 
De källor som använts har i hög grad bestått av olika typer av protokoll, sty-
relseprotokoll och liknande, men framför allt diskussionsprotokoll från sjuk-
sköterskeföreningens utbildningskurser. Tidskrifter har också varit ett
betydelsefullt källmaterial liksom årsberättelser samt, i den mån det funnits,
böcker och uppsatser. 

I det avhandlingsavsnitt som behandlar 1800-talets tre dominerande vårdut-
bildningsanstalter har årsberättelser och så kallade ”rundbrev” utgjort ett viktigt
primärmaterial. Ersta diakonissanstalts arkiv och museum innehåller en rikhaltig
mängd material. Jag har valt att främst använda anstaltens stadgar, förvaltning-
sutskottsprotokoll och årsberättelser samt tidskriften Olivebladet – ett lutherskt
nyhetsblad. Den första föreståndarinnans brev till förvaltningsutskottet samt
hennes dagboksanteckningar har också legat till grund för framställningen. Jag
har dock inte haft tillgång till originalet till föreståndarinnans dagbok utan en
avskrift av valda delar av dagboken, varför denna spelar en underordnad roll i
beskrivningen av de idéer som präglade diakonissanstalten. 
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Röda korsets och Sophiahemmets historiska material är mindre omfattande
och mer svårtillgängligt än materialet från Ersta diakonissanstalt. Eftersom Röda
korsets verksamhet inte varit hårt bunden till en speciell plats finns materialet
kring dess tidiga historia utspritt på olika ställen. Rullan över de första sjuk-
sköterskorna inom Röda korset finns på Röda korsets högskolas arkiv. Rullan,
liksom det allmänna Röda korsmaterial som härbärgeras av Riksarkivet, har dock
liten relevans för det syfte min avhandling har. Kunskap om de idéer som i beg-
ynnelsen präglade vårdutbildningen inom Röda korset har jag därför främst
hämtat ur Tidskrift för hemmet, samt ur den första föreståndarinnans brevväxlin-
gar med centralgestalter ur svensk kvinnorörelse och vårdhistoria. Några av
breven finns i handskriftssamlingen på Kungliga biblioteket. Andra brev finns
utgivna i en omsorgsfullt redigerad och sammanställd nutida publikation. Sophi-
ahemmets historia finns arkiverad både på Sophiahemmet och på Sophiahem-
mets sjuksköterskehögskola. Sjuksköterskehögskolans arkiv innehåller några
rundbrev och årsberättelser från 1890-talet och framåt, men för övrigt mest
material från 1900-talet. Tillsammans med rundbreven bevarade i sjuksköterske-
högskolans arkiv har de första stadgarna, elevers antagningsvillkor och ansökn-
ingshandlingar samt en dagbok efter den första föreståndarinnan ur
Sophiahemmets arkiv bidragit till förståelsen av denna utbildningsanstalts kall-
tanke. Valet av källor kring 1800-talsinstitutionerna har delvis varit beroende av
det bitvis svårtillgängliga och knapphändiga källäget. Men källvalet har även
präglats av den funktion 1800-talsavsnittet har i avhandlingen, den utgör en
bakgrund till avsnittet om Svensk sjuksköterskeförening. Jag har därför i första
hand betraktat källforskningen som ett sätt att kontrollera och komplettera
sekundärkällorna för att kunna ge en rimlig bild av kalltankens uttryck under
1800-talet. 

De viktigaste källorna kring 1900-talets sjuksköterskor och kalltanken har
varit föredragsmanuskript och diskussionsprotokoll från sjuksköterskeförenin-
gens fortsättningskurser samt artiklar och insändare i yrkesföreningens tidskrift
Svensk sjukskötersketidning. Tidningen kom ut med tolv nummer per år och den
innehöll rapporter om yrkesangelägenheter, exempelvis statliga utredningar,
propåer från medicinalstyrelsen, referat från internationella och nordiska sjuk-
sköterskemöten samt dödsrunor över avlidna kårmedlemmar. Tidningens idéin-
nehåll vetter i stort åt två områden: det medicinska och det andliga. Läkare
förekommer ofta som skribenter kring medicinska spörsmål som antiseptik,
nerv- och sinnessjukas vård, muskelreumatism och tuberkulos. Präster syns inte
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lika ofta som skribenter – de får vanligtvis formulera den julbetraktelse som pub-
liceras varje decembernummer. Den religiösa idépåverkan framkommer dock på
många andra sätt, som genom diskussionsinlägg från tidningens läsekrets, i
bokanmälningar, redovisningar av Fredrika-Bremer-förbundets årsberättelser,
annonser om sjuksköterskemöten där rubrikerna informerar om bibelstudier och
andaktsstunder. Ibland publiceras tal som hållits vid sjuksköterskeinvigningar,
det är inte ovanligt att dessa tals upphovsmän är läkare eller präster. Mitt intresse
har främst varit inriktat på texter där yrkesideal och yrkesetik på ett eller annat
sätt framkommer eller där man diskuterar utbildningsfrågor. Det är i dessa sam-
manhang kalltanken ofta finns med som ett underliggande förhållningssätt.

Diskussionsprotokoll och föredragsmanuskript från fortsättningskurserna är
mycket idétäta och intressanta, men som källor är de behäftade med vissa prob-
lem. Protokollen, som kan vara allt ifrån ett fåtal till flera sidor långa, kan av
förståeliga skäl endast referera delar av en diskussion. Man kan anta att den som
för tillfället håller i pennan har stort inflytande över vad som faktiskt vidarebe-
fordras i skriftlig form. Det är även uppenbart att kursledarna har inverkan på
diskussionens inriktning. Vad får det för konsekvenser för idéutvecklingen under
diskussionen och vilken riktning skulle diskussionen ha tagit i en annan situa-
tion där till exempel inte kursledaren varit med, är källkritiska frågor som funnits
med i bedömningen av texterna. Föredragsmanuskripten är inte heller oko-
mplicerade som källa. Som läsare vet man till exempel inte om föredragshållarna
tilldelades varsitt givet ämne eller om de fick välja fritt vad de ville prata om.
Mot slutet av undersökningsperioden framgår det att kursdeltagarna själva fick
välja föredragsämne, men var det så från allra första början? Om föredragshål-
larna fick välja – varför valdes då ungefär samma ämnen år efter år? Kan det ha
varit så att ämnena i stort sett blev desamma från år till år därför att kursdelta-
garna utgick från de manuskript som fanns bevarade från tidigare kurser? Dessa
frågor manar till försiktighet i tolkningen. Det vore emellertid fel att framkalla
bilden av en kursverksamhet som är hårt styrd uppifrån, det framgår tydligt att
kursdeltagarna ibland har olika uppfattningar. Allt emellanåt dyker till och med
en och annan rebellisk kursdeltagare upp. Min uppgift har dock inte varit att
fokusera på uttryck för avvikande idéer utan istället på de uppfattningar som
dominerade. Sammanfattningsvis kan sägas att jag strävat efter att beakta i vilka
sammanhang olika saker sägs. Uppfattningar och idéer formuleras sannolikt
olika om de uttrycks i möte med medicinalstyrelsen, i en diskussion bland sjuk-
sköterskor eller i en yrkesrådgivningsskrift riktad till ungdomar.
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Disposition
Avhandlingen består, förutom av en ”Inledning” och en ”Epilog”, av tre huvud-
delar: ”Kallet – en bakgrund”, ”Kalltanken och 1800-talets vårdutbildningsan-
stalter” samt ”Kalltanken och Svensk sjuksköterskeförening”. I den första delen
beskrivs den kristna idébakgrunden till sjuksköterskornas kalltanke. Den luther-
ska kallelseläran och dess arbetsetik ägnas stor uppmärksamhet eftersom den
influerade såväl 1800-talets diakonisskall som 1900-talets sjuksköterskeyrke. Den
andra delen behandlar de tongivande vårdutbildningsanstalternas idégrund och
framväxt under 1800-talet. Likheter och skillnader mellan diakonissanstaltens,
Röda korsets och Sophiahemmets utbildningar diskuteras men även institution-
ernas respektive attityder gentemot den på 1800-talets uppmärksammade kvin-
nofrågan liksom de olika utbildningsanstalternas skiftande tolkningar av
kalltanken. Diakonissanstalten får ett jämförelsevis något större utrymme. Detta
motiveras av att formuleringarna kring diakonissornas kalltanke får inflytande
över den vidare utvecklingen. 

Avhandlingens tredje del tar upp Svensk sjuksköterskeförenings användning
av kallbegreppet på 1900-talet. Denna del skiljer sig från de två tidigare genom
att i huvudsak vara strukturerad i fyra tematiserade kapitel. Under det första
temat ”Yrkesideal och yrkesetik” ges en samlad bild av sjuksköterskornas positiva
och religiöst präglade uppfattning om sitt arbete. Temat ”Sjuksköterskeyrket –
ett kvinnligt kall” diskuterar de könade inslagen i yrket. Bland annat ifrågasätts
här om sjuksköterskeyrket kopplades till något entydigt kvinnligt könat. I dessa
första två 1900-talskapitel möter vi två yrkesgrupper som omgav sjuksköter-
skekåren och som i varierande grad intresserade sig för deras göranden, nämligen
präster och läkare. Dessa yrkesgrupper förekommer även i de följande två
kapitlen. Under temat ”Status och professionalisering” uppmärksammas läkarkå-
rens inverkan på sjuksköterskornas professionaliseringssträvanden. Kampen för
yrkesstatus sker i hög grad i relation till läkarkåren. Ett betydelsebärande
fenomen som lyfts fram i detta sammanhang är att yrkeshierarkin mellan sjuk-
sköterskan och läkaren bar på en implicit könshierarki. Under temat ”Den prob-
lematiska samtiden” diskuteras sjuksköterskorna och kalltanken ur ett
modernitetsperspektiv. Varför talar representanter ur sjuksköterskekåren så ofta
om samtiden i kritiska ordalag och vilken roll hade präster och läkare i denna
diskussion, är frågor som ställs. Man kan säga att kalltanken i detta kapitel sätts
in i ett tolkningssammanhang av förändringar i det större samhället, men även
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det mindre vårdsamhället. Avsnittet om Svensk sjuksköterskeförening och kall-
tanken avslutas med ett framåtsyftande kapitel, ”Kallidealet ifrågasatt”, som ger
en översiktlig bild av den kritik och förändrade inställning som utvecklas kring
kalltanken från början av 1930-talet och några decennier framåt. Avhandlingen
avslutas med en Epilog där nutiden diskuteras och slutsatserna kring kalltanken
summeras.
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del I

Kallet – en bakgrund

Arbete och kristen tro

Hvad vill jag? Tjena vill jag. Herren vill jag tjena. Herren uti hans sjuka
och elända. Och hvad är min lön? Jag tjenar varken för lön eller tack utan
af kärlek. Min lön är att jag får tjena.1 

detta citat är hämtat ur Olivebladet, en tidskrift som stod den svenska dia-
konissrörelsen nära. Orden förekommer ofta i samband med diakonissor och
sjuksköterskor i slutet av 1800-talet. Trots sin ordknapphet förmedlar citatet
något centralt i den arbetsetik som präglade de första kvinnliga vårdyrkena.
Arbetets belöning sägs ligga i själva arbetet, kärleken framställs som en drivkraft
och arbetet har en religiös dimension. Detta synsätt var betydelsefullt för hur
diakonisskallet och sjuksköterskeyrket formades. En annan betydelsefull for-
mande faktor var att diakonissorna och sjuksköterskorna var kvinnor. Vid tillko-
msten av båda dessa yrken framhölls vissa förmodade kvinnliga egenskaper som
en motivering till att just kvinnor var speciellt lämpade som yrkesutövare. Dia-
konissans och sjuksköterskans arbete definierades som kvinnliga kall. 

Varifrån kommer då denna uppfattning om arbetet som i första hand något
självutgivande och hur växte idén om ett specifikt kvinnligt kall fram? Hos de
första grupperna kvinnliga vårdarbetare finner vi uttryckliga kopplingar till den
kristna tron. Detta gäller i särskilt hög grad diakonissorna. Att få tjäna Gud är,
säger diakonissorna, arbetets främsta syfte. Associationen till kristen tro finns
även med genom deras benämning av sitt arbete som ett kall, ett begrepp med en
lång tradition inom kristendomen. Synen på diakonisskallet är också påverkad av
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den kristna läran och dess uppfattningar om kvinnans uppgift och plats i familj
och samhälle. När diakonisskallet formeras hänvisas emellanåt till den kvinnosyn
som råder i Nya testamentet, liksom till det kall som Martin Luther på 1500-talet
beskrev som specifikt kvinnligt.

I slutet av 1800- och början av 1900-talet, alltså den period när sjuksköters-
keyrket börjar professionaliseras, är emellertid inte kopplingen mellan ”kall” och
kristen tro längre uppenbar. Det sker en uppluckring av det ursprungligen
religiösa innehållet i kallbegreppet. Termerna kall och kallelse används nu utan
explicita kopplingar till den kristna religionen. De kan exempelvis användas för
att i största allmänhet betona hur betydelsefull en människas uppgift är eller för
att framhålla en yrkesetik som inte sätter den egna vinningen i centrum. När
uttrycket kvinnligt kall används kring sekelskiftet 1900 är inte heller det nödvän-
digtvis förknippat med ett kristet idéarv. Det ”kvinnliga kallet” kan då mer all-
mänt associeras med den vårdande funktion samtidens kvinna hade av tradition. 

I dessa nya sätt att använda kallbegreppet finns dock kopplingar till kristet
tänkande, även om de inte framträder öppet. Ursprunget till en yrkesetisk hålln-
ing som framhåller självuppoffring har en kristen historia, liksom det ”kvinnliga
kallet”. Även idén om upphöjdhet, att vara betydelsefull, är kristet präglad. Den
kristna kalltanken är emellertid inte entydig utan innehåller en rad kompo-
nenter. I detta kapitel kommer jag att göra en beskrivning av kallbegreppet inom
den kristna traditionen genom att ange i vilka betydelser det använts och hur det
utvecklats. Först för jag en övergripande diskussion där jag urskiljer i huvudsak
tre olika innebörder i kallbegreppet: ”Utkorelse och bestämmelse”, ”Kallelse till
tro” och ”Luthers kallbegrepp”. Jag beskriver sedan kort de sätt på vilka ”kallelse
till tro” kommer till uttryck i Nya testamentet. Ett längre avsnitt behandlar det
jag valt att benämna ”Luthers kallbegrepp”. Den förhållandevis större uppmärk-
samhet som ges åt det lutherska kallbegreppet motiveras av att de kristna kop-
plingarna i diakonissornas och sjuksköterskornas kall främst fick sitt idégods från
den lutherska läran. I framställningen om Luthers kallbegrepp lyfter jag i första
hand fram det samhällstänkande och det moraliska syfte som låg i just detta kall-
begrepp. Det kvinnliga kallets kristna anknytning, som det formulerades av
Luther, kommer även det att beröras. Avslutningsvis ges en översiktlig beskrivn-
ing av kallbegreppets användning i 1500-, 1600- och 1700-talens Sverige, med
särskild tonvikt på ”kvinnans kall”. 
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”Kallelse” och ”kall” – en inledande diskussion

Begreppet kallelse är av religiöst ursprung och har något skiftande betydelser i tid
och rum. Ursprungligen innebär ”kallelsen” en gudomlig utkorelse att i ord och
handling förkunna en högre makts ord och vilja. Utkorelsen innebär en
upphöjelse av en enskild människa. De högre makterna har valt ut just henne för
sina syften. Bestämmelsen för hennes liv ligger i någon annans händer och hon
styr inte längre sitt öde. ”Kallelse” blir alltså i denna mening både en utkorelse
och en bestämmelse. Religionsstiftare som Jesus och Muhammed var kallade av
Gud, men även en schaman är kallad till att förmedla budskap mellan en
översinnlig värld och denna. Begreppet är således inte förbehållet kristendomen.
Inom den kristna tron har dock kallelseidén fått en stor betydelse och har
använts i olika situationer och sammanhang. Förutom att vara kallad till förkun-
nelse, har begreppet kallelse givits meningen ”att vara kallad till tro”. Den urs-
prungliga innebörden, utkorelsen, finns i viss mån fortfarande med; att kallas till
tro av Gud kan tolkas som att man är utvald.

I och med reformationen kommer en annan aspekt i kallbegreppet att lyftas
fram, nämligen kallet som uppgift.2 Kallbegreppet förknippas därmed alltmer
med det vi i modern tid benämner som arbete. Den kristna innebörden försvin-
ner emellertid inte. Reformationens tolkning av kallbegreppet innehåller både en
relation till Gud och en upphöjelse. Den uppgift människan blir tilldelad i livet
är bestämd av Gud och framstår som oundgänglig för samhällets fortbestånd.
Det är Gud som inrättar människornas olika kall. Allt bygger på den ordning
han önskar att de skall leva efter. Till idén om ett kall kopplas även ett samhäll-
stänkande. I samhället som är ordnat efter Guds vilja, är varje människas kall
viktigt för att allt ska fungera. När den lilla människan sköter sin uppgift väl
ingår hon som en oumbärlig kugge i samhällsmaskineriet. Häri ligger
upphöjelsen.

Det finns en viss skiftning i innebörd mellan ”kallelse” och ”kall”. ”Kallelse”
syftar i första hand på en relation till något översinnligt och en bestämmelse.
”Kall” beskriver däremot mer en uppgift. Emellanåt ges dock termerna synonym
betydelse, vilket strax ska exemplifieras. Termen kall är möjligen av ett yngre
datum och associeras till att börja med framför allt med kyrkliga tjänster. Från
mitten av 1500-talet börjar ordet kall att användas i diskussioner om högre sam-
hälleliga tjänster och ämbeten. I Svensk Riksdagsakt från 1568 kan man exempel-
vis läsa om ”Thett höge kall, som är archebiscops embethe” och i hustavlan som
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ingår i Svebilius katekes från 1689 står att var och en skall ”achta och wårda hwad
hans Kall kräfwer”.3 I dessa exempel kan vi se att kall används i meningen
uppgift. Den mer uppgiftsinriktade betydelsen i kallbegreppet tränger dock inte
undan de övriga. De tidigare betydelserna i kallbegreppet är en förutsättning för
reformationens ”kall” och ingår dessutom som delaspekter i den delvis omfor-
mulerade kalltanken. 

Idén om att Gud kallar människan till tro är en av grundpelarna i den protes-
tantiska läran. Den ingår i det man inom luthersk ortodoxi brukar benämna
”nådens ordning”. Enkelt uttryckt innebär detta att tron kommer till människan
som en nåd från en givande och kärleksfull Gud. I Nya testamentet finns något
olika skildringar av denna kallelse. Ibland innebär kallelsen till tro samtidigt en
föreställning om utvaldhet. Idén om utvaldhet saknas dock helt i andra samman-
hang. I Petrus första brev sägs att de kristna är ett utvalt släkte och att Gud har
kallat dem från mörkret till sitt underbara ljus. Paulus hälsar i sitt brev till
romarna ”alla Guds älskade, som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga.”
Senare i samma brev säger Paulus att Gud kallar dem han förutbestämt och att
dessa rättfärdiggörs och förhärligas.4 

Denna skildring av kallelsen till tro, som förknippad med utvaldhet, har inget
större genomslag i den lutherska trosriktningen, men däremot inom kalvinis-
men. Enligt kalvinismen är bara en liten del av mänskligheten kallad av Gud.
Resten av mänskligheten är fördömd.5 Enligt lutherskt tänkande är det däremot
Guds vilja att alla människor skall frälsas till tro. I Matteus och Lukas evange-
lium beskrivs hur Jesus kritiseras av fariséerna för att han bryr sig om ”publi-
kaner och syndare”. Han säger då att han inte kommit för att kalla de rättfärdiga,
utan syndarna. När Paulus skriver till galaterna är han missnöjd med att de avfal-
lit från Gud som kallat dem.6 I dessa fall innebär ”kallelsen” helt enkelt en
omvändelse från ett liv i synd. Paulus ägnar för övrigt ”kallelse” och omvändelse
mycket uppmärksamhet, och han anses ha haft stor betydelse för Luthers senare
vidareutveckling av kallbegreppet. 

Det är särskilt ett resonemang i ett av breven till korintierna som framhålls
som viktigt för Luther, och det har troligtvis bidragit till den nya framtoning av
kallbegreppet som kommer till stånd i och med reformationen.7 I det första bre-
vet till korintierna används kallbegreppet både för att ange en människas bestäm-
melse och hennes plats i tillvaron, samt för att beskriva hennes kallelse till tro.
Paulus skriver här att var och en ska vandra den väg som Herren har bestämt åt
honom, var och en i den ställning vari Gud har kallat honom. Med det vill han
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säga att människan ska förbli på den plats Gud har bestämt även efter frälsnin-
gen. Detta upprepas senare i kapitlet, dels i snarlika formuleringar som i den
redan nämnda, dels i en formulering där ordet kallelse används på ett sätt som
möjliggör olika tolkningar. Det står: ”Var och en förblive i den kallelse, vari han
var, när han blev kallad.”8 Vad menar Paulus med kallelse här? I Luthers tolkning
får kallelse i detta citat närmast meningen syssla eller uppgift och detta är ett
exempel på hur termerna kallelse och kall kunnat ges samma innebörd. Paulus
torde dock inte ha syftat på uppgift utan snarare på ställning, alltså det begrepp
han på andra ställen i samma kapitel vill sammankoppla med människans kal-
lelse till tro. I den svenska bibelöversättningen från 1981 ligger tolkningen av Pau-
lus närmare denna innebörd. Där är motsvarande passage formulerad så här:
”Var och en skall förbli vad han var när han blev kallad.” 

Det är inte förvånande att just detta kapitel ur brevet till korintierna senare
associerats med Luthers kallelselära. I Korintierbrevet uppmanas nämligen män-
niskorna att inte förändra sina liv när de blir frälsta till tro på Gud. Detta kom-
mer senare att bli ett genomgripande budskap hos Martin Luther. Tron på Gud
kräver, enligt Luther, mycket få yttre förändringar. Det är delvis med hänvisning
till Paulus som han ger form åt sina idéer om kallet, idéer som inbegriper både
människans förhållande till Gud samt hennes plats och uppgift i tillvaron. 

Den lutherska kallelseläran
Luthers idéer om samhällets ideala organisering och ordning var starkt präglade
av det hierarkiska ståndssamhälle som omgav honom. Det var mot denna bakgr-
und Luthers uppfattningar om människans plats i tillvaron kom till. I huvudsak
var samhället ett patriarkalt präglat jordbrukssamhälle där människors arbete
framför allt bestod av sysslor i jordbruket. Det fanns ingen strikt uppdelning av
arbete och fritid eftersom arbetet bedrevs i eller kring det egna hemmet. De flesta
arbeten var inte lönearbeten utan hörde i hög grad samman med personliga rela-
tioner mellan över- och underordnad där den överordnades åtagande var att ha
omsorg om de underlydande och dessa i sin tur var förpliktigade att lyda sina
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herrar. Människorna föddes till bestämda platser i detta samhälle där förändrin-
gar vad gällde samhällsposition i princip inte existerade. I sin kallelselära ger
Luther en religiös bekräftelse på och förklaring till den ordning som människo-
rna levde efter. 

Ett genomgående tema i kallelseläran är betonandet av arbetets betydelse.
Enligt Luther är det i sig en etisk handling att arbeta. Den etiska ståndpunkten
hör ihop med hans trosuppfattning. Ett centralt problem rör frågan om hur
människan blir rättfärdiggjord inför Gud. Luther hävdar att människan inte själv
kan rättfärdiggöra sig genom att utföra vissa handlingar. Vi blir inte rättfärdig-
gjorda genom att försöka visa Gud hur goda vi är, exempelvis genom att utföra
goda gärningar gentemot våra medmänniskor, inte heller genom att fasta och
späka våra kroppar. Det enda människan kan göra är att tro och förtrösta på
Gud. Med sin givande kärlek kommer Gud att skänka henne tron som en nåde-
gåva. Det här innebär dock inte att människan efter rättfärdiggörandet kan
strunta i sina medmänniskor. Luther understryker hur viktigt det är att vi visar
omsorg om varandra och han anser att det faller sig naturligt att utföra goda
gärningar efter det att vi verkligen tagit emot tron i våra hjärtan. Goda gärningar
är för den kristne ett självklart sätt att låta tron komma till uttryck. Men de goda
gärningarna är inte per definition religiösa handlingar, de är inte hänvisade till
något sammanhang avskilt från det världsliga livet i arbete och familj. De goda
gärningarna utförs av alla människor, oavsett tro, i och med att de vardagliga
sysslorna sköts och människan arbetar med sina händer.9 De goda gärningarna,
människans omsorg om sin nästa, är alltså en viktig hållpunkt i Luthers arbetse-
tik. 

Beruf – en språklig nykonstruktion

Ordet ”Beruf” fanns inte i det tyska språket före Luther, utan skapas sannolikt av
honom.10 Det tyska uttrycket ”Beruf” är numer helt sekulariserat och betyder
helt enkelt yrke, arbete.11 Men från början förenades i ”Beruf” en idé om en
religiös kallelse och en uppfattning om att världsligt arbete är viktigt, lika viktigt
som ett heligt liv i klostermiljö. När Luther börjar översätta Bibeln till tyska och
när han författar sina teologiska verk, använder han sig gärna av ordet ”Beruf”. I
de tyska bibelbearbetningarna före Luther användes ordet ”Ruf” (”rop”, ”kal-
lelse”) och då för att beteckna människans kallelse till tro. I översättningen av
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exempelvis ”Var och en förblive i den kallelse, vari han var, när han blev kallad”,
väljer Luther termerna ”Beruf” och ”berufen”. Man kan ställa sig frågan varför
han gör det, han hade ju kunnat bruka begreppen ”Stand” och ”Ruf” istället och
då kanske kommit Paulus innebörd närmare. Luthers ordval är säkert medvetet.
Budskapet formas för att komma närmare den trosform som han själv och de
andra reformatorerna förespråkar. Reformatorernas arbete med bibelöversättning
var sannolikt ett redskap för att föra ut det protestantiska tänkandet. Tillkomsten
av det nya begreppet, ”Beruf”, kan dock inte enbart förknippas med reformator-
ernas översättningsarbete. Luther använde sig tidigt av termen ”Beruf” i sina
egna skrifter. Första gången det över huvud taget uppträder är i hans Kirchenpos-
tille från 1522.12

Termen ”Ruf” var alltså den som vanligtvis förekom i bibelns skildringar
kring människans kallelse till tro, men det finns också exempel på hur ordet
”Ruf”, före Luther, använts i sammanhang där världsliga sysslor kommenteras.
Den tyske dominikanermunken och mystikern Johannes Tauler använder sig på
1300-talet av ordet ”Ruf” när han skriver om bönders världsliga arbete: de går för
att mocka och hörsammar då sin kallelse, till skillnad från prästerna som inte ger
akt på sin.13 Det är naturligtvis svårt att dra några slutsatser om huruvida Luther
lät sig inspireras av Tauler. Det kan ändå vara intressant att notera att Luther
läste och diskuterade hans skrifter.14

Kallelsen, medmänniskorna och Guds skapelseverk

Luthers kallelselära finns inte nedtecknad som en enhetlig lära av honom själv
utan är en senare renodling av hans uppfattningar kring arbetets syfte och värde.
Det är framför allt Luthers idéer om goda gärningar samt hans tvåregementslära
som fått ge stoff till det som rubriceras som hans kallelselära. Han använder sig
gärna av begreppet kallelse när han behandlar frågor som gäller människans
arbete, därav namnet kallelselära. 

Enligt denna lära har varje kristen en livsuppgift som Gud har givit henne, en
kallelse. Kallelsen bör av en kristen uppfattas som en förpliktigande gåva av Gud
att under jordelivet tjäna sina medmänniskor. Kallet skall skötas på den plats i
tillvaron där Gud har satt oss. I Luthers tänkande är det hierarkiskt strukturerade
ståndsamhället, som Gud har inrättat för människornas bästa, den absoluta
grunden för människans kallelseliv. Varje människa är kallad till ett stånd, exem-
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pelvis som äkta make eller hustru, son eller dotter, dräng eller piga. Kallelsen
begränsas alltså inte till arbetet, utan omfattar också den biologiska ordningen.
Att vara förälder och barn, far eller mor är ett kall. Av det följer att livet i arbetet,
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, liksom livet i hemmet, förhål-
landet mellan man och hustru, föräldrar och barn, är kallelseliv.15 Genom att visa
omsorg om de underordnade och lydnad mot de överordnade fullgör var och en
sin kallelse.

Det finns huvudsakligen två syften med den ordning Luther beskriver.
Genom stånden tjänar vi våra medmänniskor. Människorna arbetar för varan-
dra. Det är det första syftet. Det andra syftet är att människan, genom sitt arbete,
för Guds skapelse vidare. Den ordning Gud har skapat, och fortsättningsvis vill
se i världen, upprätthålls via arbetet. Kärleken utgår från Gud och den strömmar
sedan ner mot jordens människor genom alla kallelser, genom både andligt och
världsligt regemente.16 

Luthers uppfattningar om det andliga och det världsliga regementet hör sam-
man med kallelseläran. Människornas positioner gentemot varandra är inte desa-
mma i det andliga och det världsliga regementet. I det andliga regementet, inför
Gud, är alla människor lika. I det världsliga regementet, inför människor och i
samhället, råder däremot en över- och underordning. Den kristne bör under-
ordna sig överheten eftersom den är inrättad för att upprätthålla fred och ordn-
ing samt för att stå emot det onda. För att främja ordningen på jorden ska var
och en sköta sina sysslor. Arbetet bör betraktas som något gott eftersom det gag-
nar medmänniskan och dessutom bidrar till att skapa ett samhälle av rättvisa och
ordning. Här framträder tydligt det andra syftet med den ordning Luther
beskriver. Kallelsen är ett instrument för Gud så att han ska kunna fortsätta sitt
skapelseverk på jorden. Hans skapelseordning upprätthålls genom människornas
arbete. Skapelsen pågår hela tiden och människans kall är en del av Guds skapar-
akt. Det går en direkt linje från hans skapelseverk i naturen till hans skapelseverk
i ämbetena. 

Människans behov av ordning

Luthers kallelselära bär inom sig en ihärdig strävan efter ordning och moral.
Ordningen är hierarkisk och arbetets moral genomsyras av budskapet om lyd-
nad. I hustavlan som ingår i Lilla katekesen betonas vikten av att lyda överheten
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och att samtidigt arbeta villigt. Med hänvisning till olika ställen i Bibeln ges den
sociala hierarkin auktoritet. Tjänstefolk förmanas att lyda sina lekamliga herrar
och att som Kristi tjänare göra Guds vilja av hjärtat.17 Varför är lydnad viktigt?
Det är för att människorna ska kunna hålla stånd emot djävulen. Enligt Luther
är inte människan någon pålitlig bundsförvant i den ständiga kampen för ordn-
ing. I grund och botten styrs hon av sin egoism. En av Luthers uttolkare, Olov
Svebilius, förklarar i sin utformning av Lilla katekesen vilka de huvudsakliga hin-
dren är i förverkligandet av Guds vilja: ”Vilka försöker hindra oss från att göra
Guds vilja på jorden? Djävulen, världen och vårt eget kött.”18 Ondskan kommer
alltså inte bara från djävulen och världens frestelser. Den bor också inom männi-
skan, i hennes kött. Den samhälleliga ordningen och människans arbete är ett
nödvändigt stöd för den människa som Luther beskriver, hon som lätt faller offer
för djävulen och sin egen köttslighet. 

Tron på Gud fungerar som ett stöd för ordningen men den har också en pos-
itiv inverkan på människan och hennes gärningar. Luther beskriver två sidor av
människan, den ”invärtes” och den ”utvärtes”. Den utvärtes människan behöver
underkuvas och detta sker bland annat när hon sköter sina sysslor.19 Det pågår,
enligt Luther, ett viktigt växelspel mellan de två sidorna hos människan. Den
utvärtes människan lider när hon arbetar. Lidandet kommer att driva henne när-
mare Gud. Om den invärtes människan ännu inte väckts till tro så lär det ske
genom alla de svårigheter den utvärtes människan möter i livet. För att orka med
det dagliga slitet kommer tron på Gud att väckas och stärkas. Då kommer också
arbetet att skötas bättre. Människan blir god då hon har en levande tro på Gud
och arbetet gör att hon lättare uppnår denna tro. Arbetet framstår här inte bara
som en ordningsskapande princip i samhället, utan också som en viktig faktor
för höjandet av individens personliga moral. Det finns vissa element i kallelselä-
ran som är särskilt inriktade på danandet av människans moral. Luther betrak-
tade särskilt egoismen som ett hot mot ordning och moral.

Egoism och självuppoffring

Egenintresse kontra offervilja är ett återkommande tema i den kristna tradi-
tionen, ibland uttryckt som eros och agape. Eros innebär en begärande, egocen-
triskt präglad kärlek och människans väg till eller begär efter Gud. Agape innebär
däremot offer, fullständig osjälviskhet och Guds väg till människan. Begreppet
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representerar ett teocentriskt gudsförhållande.20 I Nya testamentets evangelier
och berättelser om apostlarnas gärningar illustreras den ideala offerviljan gärna
med exempel ur Jesu liv. Trots att han är Guds son är ingen människa för
oansenlig eller syndig, ingen uppgift för låg eller smutsig för honom. Hans
uppgift är att tjäna människorna. Det slutgiltiga offret är att han dör för männi-
skornas skull. Jesu barmhärtighet och offervilja beskrivs som oändlig. När Luther
diskuterar människornas plikter mot varandra, tjänandets och barmhärtighetens
moral, hänvisar han till Guds lagar och Jesu liv. Enligt Luther är Jesus ett
föredömligt exempel på hur vi människor ska förhålla oss till varandra. I Lukas
evangelium skildras detta ideala förhållningssätt i berättelsen om den barmhär-
tige samariten. I början av berättelsen formuleras det kristna kärleksbudskapet:
”Du skall älska Herren din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all
din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.”21 Vi får lite
senare i texten klart för oss att kärleksbudskapet gäller alla människor, oavsett om
de är vänner eller fiender. 

I Luthers diskussioner kring barmhärtighetsidealet och kärleken betonas vik-
ten av att de goda gärningarna utförs utan några som helst själviska motiv. Den
kristnas barmhärtighet får inte vara så beskaffad att ”hon söker sitt”.22 Det räcker
inte med att älska sin nästa såsom sig själv. Man ska älska sin nästa mer än man
älskar sig själv.23 Varför är då det så viktigt? Spelar det någon roll vilken känsla
eller vilket syfte som ligger bakom en god gärning? Är inte huvudsaken att det
goda blir gjort? Man kan skönja en viss dubbeltydighet hos Luther kring den här
frågan. Å ena sidan tycks huvudsaken vara att människan gör sin plikt, oavsett
vad hon känner inför den. Å andra sidan framhålls ofta trons betydelse för gärn-
ingarna. Luther tycks mena att det är först när människan kommit till tro som
hon utför kärleksgärningar i ordets rätta bemärkelse. I Gudsrelationen erhåller
nämligen människan en förmåga till självutgivande kärlek. Människans kärlek är
i grunden begärande, medan Guds kärlek, agape, är givande. En förutsättning
för människans godhet är att hon först tagit emot kärlek och barmhärtighet av
Gud och det sker genom tron.24 Den troende kommer på ett naturligt sätt att
vilja tjäna sin nästa. Därför är det eftersträvansvärt att förena sitt arbete för med-
människorna med en Gudstro. De troende framställs också av Luther som mer
förnöjsamma i sina sysslor. Lätta om hjärtat tjänar de sina medmänniskor. Tron
gör, säger Luther, att Kristus syns övermåttan ”älskvärd och smakar dig ljuvt i
hjärtat; och då följer kärlek och goda gärningar otvunget efter. Och om de inte
följer så är tron helt säkert inte där; ty där tron är där måste också den helige
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Ande vara och i oss verka kärlek och allt gott”.25 Tron på Gud har alltså också
betydelse för att människan ska må bra. Den är betydelsefull för att hon ska orka
med de bördor som hennes kall för med sig. Denna tankegång får stor betydelse
för 1800-talets diakonissor.

Luther formulerade många av sina uppfattningar utifrån en oppositionell
position gentemot den katolska kyrkan. Hans kritik gällde till exempel kloster-
traditionen som innebar att människor drog sig undan från världen för att ägna
sig åt sin relation till Gud. Luther menade, i enlighet med sin tolkning av Paulus,
att varje kristen människa istället borde leva och verka i denna världen och sköta
den livsuppgift som Gud gett henne. Detta är hans grundläggande ståndpunkt.
Men trots Luthers ofta så polemiska ton är hans erfarenheter av ett liv som munk
och hans beroende av tidigare kristen tradition uppenbar. 

Enligt den katolska kyrkan gjordes alltså en uppdelning av de kristna moral-
reglerna. Höjden av ett etiskt liv tänktes vara att dra sig tillbaka från världen och
leva ett liv i munkaskes. Det var det bästa sättet att behaga Gud. Luther ville till
skillnad från detta att ett etiskt liv skulle praktiseras av alla människor i deras
vardagsliv. Enligt hans etiska tänkande upphöjs människans arbete till något mer
eftersträvansvärt än klosterlivet. Man kan ändå se hur många av de inslag som
präglade klostren, ges utrymme i kallelseläran.

Spår av klosterideal syns till exempel i Luthers återkommande betoning av
lydnad.26 Lydnaden var betydelsefull i klosterhierarkin men betonades också i
relationen gentemot Gud. Den asketism som genomsyrade livet i klostren låter
oss förstå att även lidandet här hade en speciell mening. Luther kritiserar det
konstlade lidandet i klostren, men lidandet har en plats också i hans tänkande.
Det ingår, som jag tidigare nämnt, som en aspekt av arbetet. I sin förlängning för
lidandet i arbetet, oss närmare Gud.

Luthers framhållande av hur viktigt det är för människan att tjäna sin nästa är
ytterligare ett inslag som har en lång kristen tradition och som hade en självklar
plats inom den katolska kyrkan. Att hjälpa sjuka och fattiga människor, blev
tidigt en viktig uppgift för klostren. Många klosterordnar hade till och med som
specialitet att ge omsorg åt behövande.27 Det var ett sätt att förverkliga det
kristna kärleksbudskapet. 

Vid sidan av det vårdande och hjälpande arbetet ansåg man i klostren att
arbetet i naturen var betydelsefullt. Man ville forma naturen i syfte att försöka
skapa en ny lustgård. Denna tanke påminner om Luthers idé om att människan
hade som uppgift att fortsätta Guds skapelseverk på jorden. Luther framställer
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människan som Guds medarbetare. Gud ikläder sig den arbetande människans
gestalt och utför dennes syssla hur obetydlig den än verkar vara.28 I och med att
arbete och skapelseakt på detta sätt förknippas med varandra kommer arbetets
värde att höjas. 

Arbetets värde

Luther följer genom sin positiva inställning till arbetet en lång historisk tradi-
tion. Man kan i huvudsak urskilja två sätt att se på arbetet. Det ena framhåller
arbetets positiva värde, det andra ser arbetet som ett nödvändigt ont. Inom kris-
tendomen ryms båda dessa uppfattningar. I Första Mosebok beskrivs männis-
kans arbete både enligt en negativ och enligt en positiv modell. Den ena innebär
tvång och plåga. Den andra är ett uttryck för frihet att skapa, någonting vi har
gemensamt med Gud.29 Båda dessa uppfattningar har varit närvarande i den
kristna kulturen. Hos några av kyrkofäderna dominerar det negativa synsättet.
Hos andra, som Luther, dominerar det positiva.

Vi finner flera uttryck för denna positiva inställning till arbete i Nya testa-
mentet. I Petrus första brev uppmanas församlingsmedlemmarna att tjäna varan-
dra därför att de är förvaltare av Guds nåd, och i Paulus brev till efesierna
uppmanas tjänarna att villigt tjäna sina jordiska herrar som om det gällde Kris-
tus.30 Arbete kommer därigenom att innebära ett förvaltande av Guds nåd, och
utförs för någon annans skull. Båda bibelställena förmedlar en tanke som återko-
mmer hos Luther. När vi arbetar förverkligar vi något som vi fått av Gud och
skaffar oss samtidigt möjlighet att utöva kärleksverksamhet. Vi tjänar inte bara
oss själva utan också andra. Denna sociala dimension i arbetet syns både hos
Luther och i den klostertradition som föregick honom.

Luthers syn på kvinnans kall

I Luthers Lilla katekes finns, som jag tidigare nämnt, tvingande påbud kring en
hierarkisk ordning. I hustavlan uppmanas varje kristen att, i enlighet med helig
ordning, akta och vårda vad var och ens stånd kräver. Enligt Luther finns tre
stånd och dessa är ”ecclesia” (kyrkan), ”politia” (staten) och ”oeconomia” (hush-
ållet). Kyrkan företräder det andliga regementet och de båda sistnämnda det
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världsliga regementet. Det är i hushållsståndet kvinnans plikter finns. Kvinnan
hänvisas enligt ståndsläran till det husliga livets sfär medan mannen och hans
verk tillhör det offentliga livet.31 Det budskap om lydnad och underordning som
genomsyrar hela hustavlan kommer för kvinnans del att handla om lydnad inför
mannen. Kvinnan ska i enlighet med den heliga ordningen, och utifrån sitt
stånd, underordna sig sin man. I en del katekesutgåvor motiveras detta med att
mannen är hustruns huvud på liknande sätt som Kristus är församlingens
huvud.32 Luther kopplar uteslutande kvinnans kallelsegärning till de reproduk-
tiva förmågorna. Hennes plats och verksamhetsområde definieras utifrån de
funktioner hon har som hustru och mor.33 

När Luther diskuterar rollfördelningen mellan man och kvinna förhåller han
sig till ett klassiskt kristet idékomplex med vidhängande problematik, nämligen
föreställningarna om att människan skapats till Guds avbild och att alla männi-
skor har lika värde inför Gud. Motiveringen till att kvinnan ska underordnas
mannen är kopplad till syndafallet. Eva var enligt Luther ursprungligen likställd
med Adam. I och med syndafallet föll en dom över kvinnan – representerad av
Eva – att för all framtid straffas för sin synd. Straffet var den underordnade posi-
tionen gentemot mannen.34 Luther hänvisar här till skapelseberättelsen i Första
Mosebok där det står att mannen ska råda över kvinnan. Men han finner även
stöd i Nya testamentet för sin syn på kvinnans plats i kallelseläran.35 I flera av
breven från apostlarna ges klara direktiv till de kristna församlingarna om hur
män och kvinnor ska leva tillsammans. I Paulus brev till efesierna samt i breven
till Titus och till Timoteus betonas kvinnans underordning. Hon ska i stillhet
låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Hon ska inte själv uppträda
som lärare, inte heller råda över sin man. Hennes väg till frälsning går via
barnafödandet och ett liv i tro och kärlek. Kvinnorna uppmanas att föra en tuk-
tig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män.
Luther relaterar även till aposteln Petrus.36 I Petrus första brev förmanas hustrur
att underordna sig sina män. Deras prydnad sägs vara hjärtats fördolda männi-
ska, smyckad med saktmod och en stilla ande. Abrahams hustru Sara anges som
en förebild i lydnad. Männen ska, säger Petrus, på ett förståndigt sätt leva
tillsammans med sina hustrur då hustrun ju är det svagare kärlet. Samtidigt ska
hon äras eftersom hon är mannens medarvinge till livets nåd.37 Med det sist
nämnda torde Petrus ha syftat på att man och kvinna har samma värde inför
Gud. 
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Det är inte bara i termerna underordning och överordning som förhållandet
mellan man och kvinna diskuteras i Nya testamentet. Ibland betonas en uppfatt-
ning om ett ömsesidigt beroende, ett mer komplementärt synsätt, mellan könen.
Det framgår bland annat av Paulus första brev till korintierna. Paulus förklarar
här hur de båda könen ska undvika otuktssynder genom att gifta sig med varan-
dra. Han fastställer att mannen och kvinnan ska ge åt varandra i samma utsträck-
ning. De bestämmer inte själva över sina egna kroppar, utan mannen råder över
hustruns och hustrun råder över mannens. Om de vill dra sig undan från varan-
dra ska det ske med ömsesidigt samtycke. Dessa anvisningar ges i anslutning till
Paulus påbud om att var och en ska förbli i den ställning han var när han blev
kallad till tro. Är man till exempel gift så ska inte äktenskapet brytas.38 

I den lutherska uppfattningen om kvinnans kall kombineras den komple-
mentära och den hierarkiska modellen. I Den Augsburgiska Bekännelsens Förs-
varsskrift,39 framstår föreningen mellan man och kvinna, det komplementära i
relationen, som oerhört viktig för kvinnans kall. Man får dessutom en god
inblick i hur den lutherska kvinnosynen hör samman med reformationens reak-
tion mot den katolska kyrkans jungfru- och celibatideal.40 Könens dragning till
varandra framställs som naturlig och helt enligt Guds ordning. I äktenskapet får
människan möjlighet att föröka sig och samtidigt hjälp och bot mot det onda
begäret. För ”de trogna” är äktenskapet ett rent och heligt stånd eftersom det är
helgat genom Guds ord i Skriften.41 Både man och kvinna har således intresse av
att leva tillsammans. Kvinnans vinst av äktenskapet framställs emellertid som
avgörande för hennes frälsning. Hennes saliggörande är nämligen beroende av
barnsbörden.

Paulus säger, att kvinnan varder salig genom barnsbörden. Hvad kunde han
förträffligare säga emot coelibatets skenhelighet och skrymteri, än att
kvinnan varder salig genom, det är uti och under, själfva äktenskapets
gärningar, äktenskapets bruk, barns födande och öfriga hushållsförrätt-
ningar? Men hvad menar Paulus? Läsaren må iakttaga, att apostelen läg-
ger tron härtill, och att hushållssysslorna icke varda berömda förutan tron;
”om hon blifver”, säger han, ”i tron”.42

I citatet syns tydligt hur kvinnans reproduktiva funktioner och sysslor i hemmet
förknippas med hennes religiösa liv. De framstår som ett och detsamma. En
kvinna som lever enligt sin biologiska bestämmelse och som tror på Gud lever ett
optimalt religiöst liv. I anslutning till ovanstående citat heter det att kvinnans
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sysslor och hennes tro behagar Gud och att den kvinna blir salig som gudfruktigt
tjänar i sin kallelses plikter. Den lutherska kallelselärans definition av kvinnans
kall vilar alltså på ett komplementärt tänkande enligt vilket man och kvinna ska
verka i olika samhällssfärer och kvinnans uppgifter grundas i hennes reproduk-
tiva funktioner.43 Man kan också se att idéerna kring kvinnans kall ingår i kri-
tiken mot den katolska kyrkan. Nunnans liv framstår inte som heligare än vad en
samvetsgrann och troende kvinnas liv gör, som lever i sitt stånd och enligt sin
kallelse. Som den lutherska trosriktningen formulerar kvinnans kall, hamnar
hennes bestämmelse och uppgift inom hushållsståndet – ”oeconomia”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetets betydelse betonas i den lutherska
kallelseläran. När människan arbetar tjänar hon både sina medmänniskor och
Gud. Arbetet framstår som ett vapen mot den mänskliga egoismen och ett stöd
för moralen men även som en ordningsskapande princip i samhället. Arbetet har
alltså en central plats i kallelseläran. Det har även det hierarkiska tänkandet.
Varje människa är kallad till ett stånd, det vill säga en socialt och biologiskt
grundad position. Att visa omsorg om sina underordnade och lydnad inför sina
överordnade är att fullgöra sin kallelse. Människan är alltså kallad till en plats i
hierarkin. Den lutherska lärans framhållande av kvinnans reproduktiva roll och
underordnade position i hierarkin är genomgripande. 

De inslag i kallelseläran som accentuerar det etiska i själva arbetet, som
fastslår hierarkier och som representerar utvaldhet får stor betydelse när diakonis-
skallet och sjuksköterskeyrket börjar växa fram under 1800-talet, vilket varit skäl
till att stanna upp något vid dessa idéer. Det nordeuropeiska samhällslivet gen-
omsyrades emellertid av den lutherska kallelseläran från 1500-talet och fram till
1800-talet. Det är därför motiverat att ge en översiktlig beskrivning av hur kall-
begreppet, kopplat till arbete och kvinnan, användes i Sverige under denna
period. 

Idéer om kvinnans kall från 1500-tal till 1800-tal
Vad händer med kallbegreppet under perioden fram till 1800-talet? Fortsätter
”kvinnans kall” att förknippas med hushållsståndet? Det är inte möjligt att inom
ramen för detta avhandlingsarbete ge en heltäckande bild av kallbegreppets väg
från svenskt 1500-tal och fram till 1850-talets diakonissor. För att skapa en brygga
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till 1800-talets bruk av kallbegreppet, bör ändock något sägas. Ser man till exem-
pel i Ordbok över svenska medeltidsspråket tycks det som om begreppet från 1500-
talet börjar användas i meningen syssla. I medeltidsordboken förekommer term-
erna ”kalla”, ”kallan” och ”kallilse”/”kallilsa”. Det framstår här som om kallbe-
greppet i medeltidssamhället främst användes i ett religiöst sammanhang.
Begreppet kopplas till den helige ande, till apostlarna och till ett helgon.44 Under
1500-talet tycks det som om kallbegreppet även används i anslutning till världs-
liga arbeten. I handlingar efter kung Erik XIV finner man dåtida icke-religiösa
sysselsättningar som ”jernschriffwere” och ”clädeschriffwere” benämnas som
kall.45 Samma användning syns gällande slaktare, bönder och fiskare på 1600-
talet.46 Dessa 1500- och 1600-talsexempel framstår emellertid som undantag från
regeln att ”kall” och upphöjelse, det vill säga status, hör samman. Ett allmänt
intryck är att när kallbegreppet används i anslutning till icke-religiösa uppgifter
handlar det om uppgifter eller ämbeten av mer upphöjd karaktär. Den kanske
mest upphöjda uppgiften som kallbegreppet förknippas med är kungens. Gustav
II Adolf förknippar i olika urkunder sin position med ett av Gud givet kall,
1700-talsförfattarinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht beskriver kungens makt
som gudagiven och talar om kungens ”dyra purpur-kall” och Thomas Thorild
räknar även in folket och kungens eget hjärta som uppdragsgivare till kungens
kall.47 Andra högt uppsatta tjänster som betecknas som kall är guvernören, land-
shövdingen, häradshövdingen och högsta domstolens ledamöter.48 I samtliga fall
handlar det om sysslor för män. Det tycks alltså som om mannens kall är
förknippat med vad vi idag skulle benämna yrke – om det så är som slaktare eller
på en mer statusfylld position i statens eller kyrkans tjänst.

Vad händer då med det kvinnligt kopplade kallbegreppet? Svenska Akade-
miens ordbok anger endast ett fåtal exempel från denna tidiga period där kallbe-
greppet förknippas med kvinnan. Det skulle kunna bero på hur
ordboksredaktionen riktat sitt intresse samt hur man valt källor – möjligen skulle
”kvinnokallet” finna fler exempel i texter av ensidig religiös karaktär – men det
kan också vara ett uttryck för att idéer om kvinnans kall inte utvecklades på
samma sätt som idéer om mannens kall. I Svenska Akademiens ordbok finner man
att exemplen där kvinnans kall är nämnda är hämtade ur Zacharias Livins Kyrko-
stötoschopia Saebyensis (1781), ur Olof Kolmodins Biblisk Qvinnospegel (1732) samt
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ur kyrkoordningsförslaget av år 1608. I Livins folkliga versepos talas om värdin-
nekall. I kyrkoordningsförslaget och i Biblisk Qvinnospegel förknippas kvinnans
kall med moderskap och med skötsel av hushåll, med allt vad det innebär. Så här
framställs kvinnans kall i kyrkoordningsförslaget från 1608: 

Dok skola samma barnmoderskor alltid gifva quinnomen ett godtt hop
till lifs och icke förfära them i theras wånda /…/ och guifa them thet in,
att the aldrigh kunna någon tidh bättre döö än äwen nw medan the
stadde äro wthi theras rätta kall, huarföre the och skola wara fulwissa på
Gudz nådh och hans saliga rike, ther om och S. paulus rörer säijandes
quinnorna warda saliga genom barnsbördena, om the blifua i tronne.49 

Citatet är en anvisning till barnmorskor om hur de ska förhålla sig vid nödsitua-
tion under förlossning, i det här fallet nöddop. Barnmorskan ska försäkra kvin-
nan om att hon kan känna sig viss om Guds nåd, även om både hon och barnet
dör under förlossningen. Kvinnan utövar nämligen när hon föder barn sitt rätta
kall. Detta ligger både i innehåll och framställning mycket nära den lutherska
dogmatiken.50 Temat om salighet i barnsbörden förekommer även i Kolmodins
bibliska kvinnospegel. Han skriver där i anslutning till berättelsen om Rakel som
dör när hon föder Benjamin: ”Och fast the [kvinnorna] i sin nöd sin anda måst
uppgifwa, The likwäl saliga uti barnsbyrden blifwa.”51 Av dessa två urkunder att
döma tycks uppfattningarna om kvinnans kall främst ha haft en reproduktiv
grund och placerats inom äktenskapet och hushållet, vilket alltså följer ett luther-
skt tänkande.52 

Det svenska 1700-talet är dessvärre ett mindre utforskat århundrade vad
gäller kvinnohistoriska aspekter än 1600-talet.53 Det är därför svårt att i en kort-
fattad översikt ge utfyllnad åt de källor som finns. Med utgångspunkt från
Kolmodins fylliga text tycks det åtminstone inte som om ”kvinnokallet” flyttat
ut från hushållssfären. Själva uttrycket kall förekommer här relativt sparsamt.
Det är dock uppenbart att kvinnans kall är förknippat med idéer om moderskap,
det framgår av det ovan nämna citatet rörande salighet vid barnsbörd. I en annan
passage säger Kolmodin mer explicit att det är kvinnans främsta kall att föda
barn.54 Han talar för övrigt en hel del om plikter. Även om själva ordet kall inte
förekommer, ligger det nära till hands att se begreppen ”plikt” och ”kall” som i
princip synonyma i hans bok. Kvinnans plikter har till stor del med moderskapet
att göra. Hon ska inte skada det barn hon bär på när hon är gravid, det är en
plikt att själv amma och sköta om sina barn och att dessutom sörja för deras kris-
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tliga uppfostran.55 Kolmodin konstaterar att människan har två kallelser, nämli-
gen att söka Guds rike samt att vara flitig i sin kallelse – det vill säga i sitt arbete.
Gud har nämligen befallt att människan troget och med flit ska sköta sitt
jordakall. Kvinnans kall kopplas i detta sammanhang till hushållet, det är något
hon inte får glömma bort. Hon ska inte heller försöka vända upp och ned på
Guds ordning. Riktigt vad Kolmodin syftar på här är oklart. Genom hans
beskrivning av människans kall kan man dock skönja en värld där var och en har
sin plikt och sin gåva och där alla är lemmar i en kropp. Det ämbete man fått ska
man akta och villigt göra de sysslor som kommer för en. Kvinnor som inte vill
arbeta flitigt utan föredrar att spela kort, dansa och charma män framställs
naturligtvis mycket negativt.56 Måhända är det dessa Kolmodin syftar på när han
varnar för att vända upp och ner på Guds ordning. Den rätta ordningen är att
kvinnan är underordnad mannen – ett tecken på det är till exempel att kvinnan
kommer ur mannens revben – och den goda hustrun är entydigt stödjande, upp-
muntrande och tröstande, för ”Tå är hon rätt hans hielp, therpå han lita kan; Tå
hedrar hon sig sjelf, tå ärar hon sin man”.57 Mannens och kvinnans inbördes
positioner och sfärer uttrycks kärnfullt som: ”En konung styrer land och har ej
där sin like:/ Så gör en hustru i sitt hushålls lilla rike.”58

Som tidigare nämnts är tillgången på kvinnohistorisk forskning kring svenskt
1700-tal begränsad. Litteraturvetenskapliga studier med könsperspektiv visar
emellertid att 1700-talet är ett århundrade då nya idéer om relationerna mellan
könen börjar spira och debatteras. Detta trots att inte själva begreppet ”kvinnans
kall” är under diskussion Ett par litterära exempel på dessa nya idéer är den tidi-
gare nämnda Hedvig Charlotta Nordenflycht som i sin Fruentimrens försvar
(1762) polemiserar mot de könsrollskonserverande teser den franske filosofen
Jean Jaques Rousseau driver i boken Émile eller om uppfostran (1762). Även den i
samtiden så uppskattade författarinnan Anna Maria Lenngren riktar en udd mot
det ojämlika förhållandet mellan könen, till exempel i dikten ”Några ord till min
k. dotter – i fall jag hade någon” (1798). I den press som börjar växa fram under
nämnda århundrade är en återkommande fråga den om kvinnan och kvinnans
rätta plats.59

Ett par levande exempel på tolkningar av kvinnans kall under 1700-talet
finner man inom väckelserörelsen, jag syftar här på herrnhutarna och de radikal-
pietistiskt präglade gråkoltarna. I båda dessa till antalet tämligen små rörelser
behandlades kvinnorna relativt jämbördigt och de kunde ha framträdande roller
som andliga förmedlare och förkunnare.60 Gråkoltarna, som var aktiva kring
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1730, är särskilt intressanta med sin för den svenska samtiden avvikande livsstil.
Det avvikande tog sig uttryck i deras klädsel som bestod av enkla grå vadmal-
skoltar, men även i deras sätt att leva samman i vad som närmast kan betecknas
som en storfamilj. Kvinnorna inom rörelsen kan knappast sägas ha levt i enlighet
med rådande uppfattningar om det kvinnliga kallet. I stället för moder- och hus-
truskap prioriterades det religiöst andliga livet. Kvinnorna förkunnade och
förmedlade Guds ord och vilja. De kom också att ställas inför rätta på grund av
olovlig konventikelverksamhet, den säregna dräkten och sin sällsamma livsstil.61

I sin samtid ansågs kvinnorna inom denna radikalpietistiska sekt vara fanatiska.62

Ur ett historiskt perspektiv kan deras livsstil förstås som en omtolkning av vad
kvinnans kall i livet var. De kvinnliga gråkoltarna kan kanske – även om det inte
fanns direkta samband – ses som ett förebud om de inomreligiösa omtolkningar
av kvinnans kall som skulle komma att göras på 1800-talet, bland annat av diako-
nissorna. 

Kan man av detta dra slutsatsen att idéer om det kvinnliga kallets plats och
innebörd under 1500-, 1600- och 1700-talen i Sverige tolkades inom ramen för
hushållssfären? Det finns mycket som tyder på det. En mer systematisk och förd-
jupad forskningsinsats skulle säkert ge en mer nyanserad bild av kallbegreppets
användning under denna period, än vad som kunnat presenteras här. Det tycks
som att medan kallbegreppet för mannens vidkommande delvis ändrar
innebörd, kvarstår för kvinnan ett kallbegrepp som i stort sett är oförändrat.
Mannen kunde sägas ha ett kall som inte nödvändigtvis var inom kyrkans ramar,
utan som statlig ämbetsman eller för den delen som fiskare eller bonde. Kvin-
nans kall var hela tiden kopplat till hennes reproduktiva förmågor, hon var i
första hand maka och mor och hade sin självklara plats inom hushållet. Uppfatt-
ningen om hierarkin mellan de två könen börjar ifrågasättas något under 1700-
talet och en granskning av kvinnans och mannens förgivet tagna positioner
inleds. I fallet med gråkoltarna är det till och med som om positionerna så smått
skakas om. Uppfattningen om kvinnans kall som förknippat med hemmet och
äktenskapet framstår ändå som den allmänt rådande fram till början/mitten av
1800-talet. Denna uppfattning bekräftades dessutom av det sätt på vilket männi-
skor levde sina liv. Samhällsförändringar och nya tänkesätt skulle under 1800-
talet komma att driva fram nya idéer kring och praktiker av kvinnans kall. Män-
niskovårdande sysslor kom att utgöra ett av fälten för detta kall. Detta är vad
nästa del av avhandlingen ska behandla.
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del II

Kalltanken och 1800-talets 
vårdutbildningsanstalter 

Vårdutbildningsanstalternas jordmån
kvinnans förändrade situation och förändrade idéer om kvinnan, var av
avgörande betydelse för de vårdutbildningsinstitutioner som växte fram under
artonhundratalet. Som orsaker till omdaningarna brukar nämnas en rad samver-
kande faktorer: influenser från demokratiska idéströmningar, demografiska
förhållanden samt strukturella samhällsfluktueringar.1 De idéer om jämlikhet
och frihet som formulerades i och med franska revolutionen var, trots att de inte
direkt omfattade kvinnor, av väsentlig vikt för 1800-talets tankar om kvinnans
frigörelse. Idén om kvinnans likvärdighet med mannen hade både artikulerats
och åskådliggjorts och kunde därför inte framledes negligeras. Tankegångarna
styrktes ytterligare av den befolkningssituation som utvecklades under första
hälften av 1800-talet. På grund av höga födelsetal i början av århundradet växte
folkmängden i snabb takt efter 1830 och på samma gång sjönk giftermåls-
frekvensen. Antalet ogifta kvinnor i åldrarna 20–45 år ökade med 45% mellan
1830 och 1845.2 Detta innebar stora försörjningsproblem för många ensam-
stående kvinnor. Stötestenen var att kvinnor hade bristfällig utbildning och att
lagstiftning begränsade deras möjligheter. Eftersom de var omyndiga var de till
exempel beroende av förmyndare. Kvinnor var också utestängda från stora delar
av skråsystemet – åtminstone om de ville driva någon form av hantverksverksam-
het själva.3 Svårigheterna accentuerades ytterligare av den rådande könsideologin
som inte accepterade regelrätt lönearbete för kvinnor, framför allt inte för de som
kom ur medel- och överklassen. Den demografiskt grundade problematiken
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samverkade med samtida samhällsförändringar. Trots att man inte kan tala om
någon egentlig industrialisering i Sverige under första hälften av 1800-talet, flyt-
tades allt fler arbetsuppgifter successivt ut från hushållet till butiker och verk-
städer – en marknadsekonomi började ta form. Många ensamstående kvinnor ur
samhällets mellanskikt kunde inte längre finna sin försörjning inom hushållets
ram. Att gå till kungs och söka dispens för att få lov att försörja sig blev allt van-
ligare under seklets första femtio år. År 1846 beviljades kvinnor näringsfrihet
under vissa villkor.4 De snäva gränser som sattes för kvinnors liv, till exempel vad
gällde omyndighet och begränsad äganderätt, kvarstod dock ytterligare några
decennier och gav ved till elden under den så kallade kvinnofrågan.

Kvinnofrågan bör ses i ett sammanhang av flera problemområden som upp-
stod i samband med 1800-talets samhällsförändringar, nämligen till exempel
arbetarfrågan, fattigvårdsfrågan och bostadsfrågan – tillsammans ingick de alla i
det som benämndes den sociala frågan.5 Kring den sociala frågan fördes under
större delen av århundradet en debatt som i hög grad hämtade bränsle ur
besuttna gruppers rädsla för vilka konsekvenser den ökande fattigdomen och
proletariseringen, skulle kunna få. I Sverige fanns inte någon egentlig industriar-
betarklass i början av 1800-talet, men debattörerna hämtade intryck från situa-
tioner och händelser i utlandet.6 Lösningarna på den sociala frågan varierade
utifrån debattörernas och aktörernas respektive ståndpunkter. De initiativ till
lösningar som främst är av intresse här, baserades på uppfattningen att en kristlig
barmhärtighetsverksamhet var den rätta vägen att komma till rätta med de
sociala problemen. Förutsättningen för ett bättre socialt läge ansågs vara en inre
mission som syftade till en andlig förnyelse bland folket.7 Idéer om inre mission
och andlig förnyelse figurerade huvudsakligen i grupper som kännetecknades av
väckelsepräglad religiositet. Här betraktades de sociala problemen främst ur ett
religiöst moraliskt perspektiv. Samhällets förändring i positiv riktning var i första
hand beroende av att människan, individen, förbättrades i religiöst och moraliskt
avseende. I förbättringsprojektet spelade kvinnorna en viktig roll. Under första
hälften av 1800-talet bildades ett flertal bibelsällskap och fruntimmersföreningar
för kvinnor med uttalat syfte att sprida ”ordet” – det vill säga det kristna budska-
pet. Kvinnor ansågs inte sällan passa bättre för välgörenhetsarbete än män, efter-
som de betraktades som mer ömsinta och mer övertygande.8 Inom den kristet
missionerande filantropi som utövades av diakonissorna finner man likartade
uppfattningar.
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Det är värt att notera att kvinnofrågan på samma gång som den var en del av
den sociala frågan, delvis fann sin lösning inom den sociala frågans problemfält.
Många av de arbetsuppgifter som kvinnor initialt kom att ägna sig åt hade
anknytning till vård av sjuka, fattiga och andra socialt utsatta människor. Under
århundradets gång möttes dessutom kvinnors behov av arbete av ett växande
behov av personal inom den expanderande institutionaliserade vården. 

Fram till mitten av 1800-talet hade sjuka och andra hjälpbehövande främst
tagits omhand av kvinnor i hemmen. I Sverige brukar Serafimerlasarettet som
kom till 1752 benämnas som det första sjukhuset.9 Kvinnor var en del av den osk-
olade arbetskraft som fanns där liksom på andra mindre lasarett som växte fram
på landsorten. Ofta bodde och arbetade hela familjer på sjukhusen. Man och
hustru utförde sina respektive göromål men även barnen var med och hjälpte till
med olika sysslor. Patienterna utgjorde också en viktig del av arbetsstyrkan. I
mitten av 1800-talet började dock en förändring ske, den institutionsbundna
vården växte till alltmer. En orsak till det var, vilket tidigare nämnts, samtida
samhällsförändringar i form av en begynnande industrialisering. En annan orsak
till vårdens expansion hade med den medicinska vetenskapens landvinningar att
göra. Perioden mellan cirka 1850 och 1900 präglades av ett par betydelsefulla vet-
enskapliga framsteg inom medicinen. Jag syftar här på insikterna om antiseptik-
ens betydelse samt utvecklingen av narkosmedel.10 I och med denna medicinska
kunskaps- och institutionsexpansion ökade behovet av assisterande personal.
Samtidigt fanns, som tidigare konstaterats, en stor grupp oförsörjda ensam-
stående kvinnor ur samhällets övre skikt som sökte försörjning. Ur ett nutida
perspektiv framstår det som självklart att kvinnor tar hand om patienters person-
liga omvårdnad. I mitten av 1800-talet var emellertid detta inte självklart.
Sjukvården tedde sig tvärtom närmast antitetisk mot uppfattningen om vad en
sann kvinnas uppgift var. Men behovet av arbetskraft ökade och det var således
fruktbart att motivera kvinnors arbete i termer av ett samhällsbehov.

Samhällets behov av kvinnor uttrycks till exempel av en av de tidiga förgr-
undsgestalterna inom svensk borgerlig kvinnorörelse, författarinnan Fredrika
Bremer. Hon förknippade kvinnans frigörelse med visionen om ett bättre sam-
hälle. Genom kvinnans speciella förmåga skulle samhället genomsyras av en
känsla för det heliga, för skönheten samt det moderliga och det vårdande.11 I
filantropiskt präglade göromål – det vill säga sysslor inom fältet för den sociala
frågan – såg Bremer en uppgift för den ogifta kvinnan att verka i enlighet med
sin natur.12 Detta framgår med all önskvärd tydlighet i boken Ett par blad från
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Rehnstranden eller Marienberg och Kaiserswerth 1846, där hon beskriver hur kvin-
nor ur alla samhällsklasser får utbildning för vårdande och pedagogiska uppgifter
utifrån anlag och gåvor. I diakonisskallet såg Bremer en möjlighet för den ensam-
stående kvinnan att försörja sig själv och samtidigt bli en ”aktad, ädel och nyttig
medlem av samhället”.13 

Fredrika Bremers idéer är av särskilt intresse i ett sammanhang där kalltan-
kens könade aspekter studeras. Hennes uppfattningar om kvinnofrigörelsen for-
muleras inte sällan i termer av en kallelse. Hon menade att samhället kringskurit
kvinnors kall genom att sätta hustru- och modersrollen före den medborgerliga
rollen och på så vis försvårat både för kvinnorna och för samhällsutvecklingen.14

Idéerna om kvinnans kall kopplades även till en mer explicit uppfattning om
Guds specifika kallelse till kvinnorna genom att kvinnans uppgift artikulerades
som en frälsningskallelse.15 I ett brev till författarinnan Mathilda Foy formuleras
det sålunda:

Qvinnorna i vårt tidehvarf, och i framtiden, ha ett stort värf att utföra
som Herrens tjenarinnor. Må de allt klarare erkänna detta, allt friare och
fullare egna sig deråt! Då skall öfvertalet af fruntimmer i verlden, som nu
förskräcker de klenmodiga visa sig vara till välsignelse, och medel i Guds
fadershand för att befordra hans rike.16 

Det frälsningskall som beskrivs av Bremer kan skönjas i diakonissornas kalltanke,
men då inte kopplat till kvinnofrågan. I citatet ovan anar man att det inte bara är
världen som behöver kvinnorna; det handlar om ett ömsesidigt behov där kvin-
norna också behöver världen. I detta skiljer sig Bremers resonemang från diako-
niss-sällskapets. Från sällskapets sida betonas istället att uppgiften behöver
kvinnorna. Kvinnorna – det vill säga de blivande diakonissorna – framstår gener-
ellt som utan behov. Ja det tycks nästan vara viktigt att betona ett icke-behov hos
dem. Detta gäller för övrigt inte bara kvinnorna vid diakonissanstalten, utan i
varierande grad även vid de andra vårdutbildningsinstitutionerna samt den
yrkesförening – Svensk sjuksköterskeförening – som behandlas i avhandlingen.
Kvinnofrågan, som ju lyfte fram kvinnornas behov och som är explicit hos till
exempel Bremer, är sällan klart uttryckt i samband med utvecklingen av de
kvinnliga vårdyrkena. Tillkomsten av de olika vårdutbildningsanstalterna eller
Svensk sjuksköterskeförening motiveras inte utifrån ett behov av arbeten för
kvinnor, utan utifrån ett behov av kvinnor för en uppgift som väntar på att bli
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omhändertagen. Trots det kan man ofta förnimma kvinnofrågan som ett under-
liggande tema och den finns med i utmarkerna av de olika aktörernas liv och/
eller resonemang. Detta gäller även diakonissverksamheten som är den första av
de tre vårdutbildningsanstalter som nu ska behandlas. 

Diakonissverksamheten
Den europeiska diakoniverksamheten för kvinnor uppstod i Tyskland på 1830-
talet.17 Flera faktorer bidrog till dess utveckling. En förutsättning var väckelsen
där man ville förverkliga en enkel och bibeltrogen kristendom.18 Med väckelsen
kom en förändrad inställning till kvinnors deltagande i kristen verksamhet. I de
sammanhang där tänkbara arbetsuppgifter för diakonissan diskuterades,
motiverades den förändrade inställningen gärna genom att framhålla kvinnornas
betydelse under den tidiga kristna tiden samt de fornkyrkliga diakonissorna.19

Genom väckelserörelsens föreningsliknande arbetsform gavs kvinnorna
möjlighet att göra en insats i församlingarna. Det blev tänkbart att ge kvinnor
förtroendeuppdrag av socialvårdande karaktär. Väckelserörelsen kom dessutom
sedermera att bli ekonomiskt beroende av kvinnornas ideella arbete i exempelvis
syföreningar.20 

En för tyska förhållanden viktig inspiratör till kvinnors insatser inom den
evangeliska kyrkan var köpmansdottern Amalie Sieweking från Hamburg. År
1824 skrev hon ett regelförslag för evangeliska barmhärtighetssystrar. Hon tänkte
sig att systrarna skulle ägna sig åt sjukvård, undervisning och missionerande så
att evangeliet skulle kunna komma de fattiga till del. Den verksamhet som
Sieweking skisserat för evangeliska barmhärtighetssystrar blev emellertid aldrig
realiserad. Sannolikt var inte tiden mogen ännu. Sieweking själv berättar dock
hur hon inspirerats av katolska ordenssystrar och skriver att hon som ung kom
till slutsatsen att:

äfven i den protestantiska kyrkan måste den ogifta qvinnan kunna vinna en
värdighet och en lycka som tillfredsställer hennes hjertas djupaste behof.
Medlet, vägen dertill är tjenande kärlek.21
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I Siewekings citat finner man ett engagemang för den ogifta kvinnans situation.
Författarens förslag till lösning är den tjänande kärleken, det vill säga sjuk- och
fattigvård.22 Siewekings tankegångar är knappast unika, utan kan snarare ses som
tidstypiskt exempel på lösningsförslag på kvinnofrågan. Det kan i det här sam-
manhanget vara värt att notera att Sieweking säger sig vara inspirerad av katolska
systrar. De katolska systrarnas sociala och sjukvårdande verksamhet torde ha varit
en viktig inspirationskälla till diakonissverksamheten. I exempelvis Tysklands
grannland Frankrike fanns från mitten av 1600-talet och fram till 1800-talet, ett
antal katolska sammanslutningar av barmhärtighetssystrar som inte var bundna
till kloster och vars verksamhet i hög grad påminde om diakonissornas.23 En
annan inspirationskälla till den tyska diakonissverksamheten var den engelska
filantropin. Denna stod för det mesta i nära relation till, eller var en del av, olika
missions- och bibelsällskap.24 Detta torde för övrigt ha gällt även i andra Nor-
deuropeiska länder. Kopplingen mellan välgörenhet och väckelse tilltalade den
tyske präst, Theodor Fliedner, som på 1830-talet startade den första diakonissut-
bildningen i Tyskland. Han anses ha tagit djupt intryck av den omfattande vår-
dande verksamhet som bedrevs inom väckelsen i England.25 

Även i Sverige är kopplingarna mellan väckelsepräglad religiositet och
kvinnlig diakoni uppenbar. I sällskapet som tog initiativ till den svenska diako-
nissutbildningen fanns som centralfigurer två präster som är starkt förknippade
med den svenska väckelserörelsen: Per Magnus Elmblad och Carl Olof Rose-
nius.26 Elmblads hustru Emilie deltog i det sällskap som skisserade diakonissut-
bildningen och anses genom personliga kontakter ha bidragit till idéöverföring
från den tyska diakonissverksamheten.27 Men de kanske mest betydelsefulla
urkunderna för diakoniss-sällskapet var en regelbok från Fliedners diakonissan-
stalt i Kaiserswerth och en årsberättelser från Strassburganstalten.28 De två
anstalterna hade många gemensamma drag, men skilde sig åt på ett par punkter.
I Kaiserswerth hade utbildningen av diakonissor för skolundervisning och vård
en mer yrkesmässig prägel. Kvinnorna erhöll exempelvis lön för arbetet vilket
inte var fallet i Strassburg. Diakonissverksamheten i Strassburg beskrivs av teolo-
gen Gunnel Elmund som mer karismatisk. Här betonades den inre kallelsen och
det evangeliska systraskapet. Verksamheten organiserades så att den i mångt och
mycket påminde om katolska systrars levnadssätt.29 Även verksamheten i Kaiser-
swerth tycks ha influerats av katolska systraskap. Exempelvis torde moderhus-
modellen som diakonissorna organiserades i, ha hämtat intryck från katolska
systraskap.30 Moderhuset sågs av makarna Fliedner som en ersättning för det
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föräldrahem som diakonissan lämnat.31 Det skulle fungera som ett hem varifrån
man skickades ut på uppdrag och till vilket man kunde återvända för vila och
rekreation. Moderhuset skrev kontrakt med arbetsgivaren och tog också ekono-
miskt ansvar för en diakonissa som blev sjuk eller inte kunde arbeta längre på
grund av hög ålder. Elmund skildrar Kaiserswerth som mer patriarkalt organise-
rad, med Fliedner som högsta auktoritet. I Strassburg däremot valde diakonis-
sorna en medsyster till ledare. En styrelse som bestod av kvinnor som inte var
diakonissor skötte förvaltningen av anstalten.32 Gemensamt för de båda institu-
tionerna var att den inre missionen var ett övergripande mål för verksamheten. 

Den svenska diakonissanstalten

Hur motiverades då tillkomsten av den svenska anstalten? Uppfattningar om rätt
sorts filantropi och den inre missionen var viktiga. Per Magnus Elmblad med
flera, hade i slutet av 1840-talet försökt bilda en förening för inre mission. Men
försöket stupade på grund av allt motstånd man mötte från olika håll, man fick
bland annat inte det stöd man ville ha från kungen, Oscar I.33 Diakonissan-
stalten sågs som ett alternativ till det havererade projektet med föreningen för
inre mission.34 Hur såg man då på filantropin? De tankar Elmblad utvecklar i
uppsatsen Industri och philantropi är tämligen karaktäristiska för de uppfattnin-
gar som rådde. Den religiöst moraliska grundsynen framstår tydligt när Elmblad
anklagar såväl industrin som filantropin för egoism.35 De beskrivs båda som
frukter av ett samhälle i förändring, drivna av en vilja att tillgodose sina egna
intressen. Elmblad framställer det gamla husbondesamhället som ett ideal där
husbonden och tjänaren står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. I
motsats till detta målas en mörk bild upp av samtiden där de två parterna står i
motsatsställning till varandra och slåss för sina respektive rättigheter. Egoismen
är orsaken till problemen, som hos de rika är njutningsbegär och hos de fattiga
lättja och dryckenskap som leder till än större fattigdom. Lösningen är att utrota
den omänskliga industrin och ersätta den ytliga, självkära filantropin med en
människokärlek byggd på sann gudsfruktan. Vill man riktigt gå till roten med
problemen är flitigt arbete, förnöjsamhet och sann människokärlek den rätta
vägen att gå.36 Det finns ett bakåtsträvande drag i Elmblads uppsats, en önskan
att bevara den gamla samhällsstrukturen. Han tecknar bilden av ett närmast uto-
piskt samhälle som lever av svenska produkter, där den fosterländska andan gyn-
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nas och där sederna behålls oförstörda av att den utländska lyxen uteblir.
Elmblad vill återföra den svenska nationen till den människokärlek och guds-
fruktan som ”fordom gifvit Sverige ett stort namn i verldshistorien”.37 Den sanna
kristna filantropi som Elmblad beskriver i sin uppsats var ett huvudmotiv vid
den svenska diakonissverksamhetens tillkomst.

Ett annat motiv är kopplat till sjukhusvården. Initiativtagarna pekade på och
kritiserade den vård som erbjöds de sjuka vid lasaretten. Kritiken gällde främst
bristen på andlig vård. Sällskapet var enigt om att de blivande diakonissorna
skulle utbildas till dugliga sjuksköterskor i såväl kroppssjukvård som i vård av
anden. Sjukvården tänktes, åtminstone till att börja med, bli det huvudsakliga
verksamhetsområdet. Det är dock den andliga sidan av diakonissverksamheten
som är mest framträdande i diakoniss-sällskapets verksamhetsberättelser. En sjuk
behöver, menade man, tröst för hjärtat och näring för själen. Varför var det vik-
tigt? Herrens ord kan lättare få fäste i den sjukes hjärta som är uppmjukat av
plågor och tårar. Hans – patienten antas oftast vara en man – sinne är vanligtvis
mer öppet än hos friska. Därför behövs en röst som upprepar Guds ord: ”Synda
icke härefter, att dig icke vederfares något värre!”38 Sällskapet leddes alltså av upp-
fattningen att sjuka människor är själsligt uppmjukade och att det därför är läm-
pligt att missionera just för dem. Möjligen kan man även i det lilla citatet här
ovan skönja en moraliserande sjukdomsuppfattning, det vill säga ett sätt att se på
sjukdom som syndastraff.39 Detta är emellertid inte något framträdande tema i
övriga resonemang. 

Varför skulle just kvinnor genomföra det missionerande uppdraget? Ett skäl
som angavs var att prästen inte kunde hinna med alla sjuka. Ett annat skäl var att
det i första hand var ”qvinnans lott och kall, likasom det är den rätta Christliga
qvinnans glädje, att få tjena Herran Jesus i de fattiga och sjuka”.40 Varför det
skulle vara just kvinnans lott och kall att tjäna Jesus utreds inte närmare i detta
sammanhang, men synen på kvinnans roll i verksamheten framkommer när det
motiveras varför kvinnor är med i styrelsen. I en förening som främst avser kvin-
nokönets välgörande verksamhet vid sjukbäddarna anser man det vara i sin fulla
ordning att kvinnor sitter med i styrelsen. Motiven som anges är att många
frågor bedöms bäst av det ”finare” kvinnohjärtat, och uppfattas bäst av kvinnan
med sitt medfödda sinne för det passande. Man talar även om det milda kvinno-
hjärtat som, om det är ”fattadt af Christi kärlek”, omhuldar de sjuka med varm
kärlek.41 Kvinnan anses alltså vara mer kärleksfull och därför lämpad för att ta
hand om sjuka, men hon tillskrivs också ett medfött sinne för det passande –
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sannolikt syftas på en högre moral. Tillsammans gör det henne lämplig både som
diakonissa och som ledamot av diakoniss-sällskapets styrelse.42 Det framgår
emellertid tydligt att det för vårduppgiften inte räckte med att vara kvinna, den
kristna sjuksköterskan tänktes vara ”upplivad” – det vill säga frälst – av kärlek till
Herren och driven av sin tro att både med ord och levnadssätt ”förkunna Evan-
gelium”.43 

Föreståndarinnan 

En av sällskapets första uppgifter blev att finna en lämplig föreståndarinna för
den blivande anstalten. Valet kom att falla på prästdottern Marie Cederschiöld
(1815–1892) från Forsheda i Småland. Hennes uppväxt i en troende miljö torde
ha utgjort grundkriteriet vid bedömningen av hennes lämplighet för uppgiften
som föreståndarinna. Hon hade dessutom en god skolunderbyggnad, var väl för-
trogen med det tyska språket och var inte obekant med filantropiskt arbete.
Förutom detta var hon en flitig besökare vid missionsböner och positivt inställd
till väckelserörelsen.44 Efter diverse överläggningar med förvaltningsutskottet
reste den blivande föreståndarinnan våren 1850 till Kaiserswerth för att få en
inblick i samt erfarenhet av hur arbetet på en diakonissanstalt kunde te sig. Hon
stannade utomlands i cirka ett år. Tiden tillbringades mestadels i Kaiserswerth
men studiebesök gjordes även vid andra vårdinrättningar, bland annat hos barm-
härtighetssystrarna i Koblenz och Bonn samt vid diakonissanstalten i Strassburg.
Av Cederschiölds egna dagboksanteckningar och brev att döma tycks utlandsvis-
telsen ha inneburit en hel del svårigheter för henne. Mötet med kaiserswer-
thanstalten var något av en chock. Hennes sociala bakgrund gjorde det svårt att
finna sig tillrätta. Inkvarteringen bestod till att börja med av en större sovsal som
hon delade med tolv andra provsystrar. Hon fick dessutom dela säng med en
flicka som hon bedömde vara en piga, något hon upplevde som förödmju-
kande.45 Trots att hon på egen begäran snart lyckades ändra sin inkvartering till
det bättre tycks hon även fortsättningsvis ha upplevt en viss social förödm-
jukelse.46 I inledningsskedet av kaiserswerthsvistelsen hade Cederschiöld också
problem med de praktiska göromålen. De arbetsuppgifter hon ålades – städning,
tvätt och barnavård – var ovana för henne. Dessutom var hon ofta sjuk och tvun-
gen att tillbringa sin tid till sängs.47 Hennes egen förståelse av de svårigheter och
förödmjukelser utbildningstiden innebar, var att de sänts henne som en sorts
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prövning från Gud. Hon fick – med Jesus som förebild – lära sig hur svårt det
var att lyda och hon övades i självförsakelsens och ödmjukhetens dygder. Via
svårigheterna fostrade Gud henne att utöva sin kallelse samt lärde henne att helt
lita till hans kraft. Även sjukdomarna som drabbade henne sattes in i ett fos-
trande sammanhang; med hjälp av dem hade Gud velat ta henne avsides för att
ge henne tillfälle att rannsaka sig själv.48

Inte bara prövningarna var
utbildande. De samtal hon hade
med Theodor Fliedner och hans
hustru Karoline ingick också i för-
beredelserna inför den kommande
uppgiften. Båda två menade att
hon borde ha en självständig
ställning gentemot diakoniss-säll-
skapets förvaltningsutskott i
Stockholm. De uppmuntrade
henne att hävda sina egna idéer
vid utformandet av den svenska
diakonissanstalten, vilket fick
henne att brevledes råda och
avråda i viktiga frågor som sällska-
pet i Stockholm diskuterade under
hennes bortavaro. En av de saker
hon tar upp i sina brev rör eko-
nomin på den blivande anstalten. I
enlighet med fru Fliedner anser
Cederschiöld att en av systrarna bör ansvara för ekonomin, inte någon som står
utanför verksamheten.49 I relation till förvaltningsutskottet ter sig Cederschiöld
som viljestark och idérik. Hon kan knappast betecknas som ett viljelöst instru-
ment i diakoniss-sällskapets händer utan snarare som en drivande aktör i utfor-
mandet av diakonissanstalten i Stockholm. Samtidigt som hon betonar det
dygderika i att vara lydig och ödmjuk, framstår hon alltså som tämligen auktori-
tativ. Denna spänning mellan framhållandet av underordning och samtidigt
kraftfullt handlande karaktäriserar även framledes många av aktörerna i det
kvinnliga vårdarbetets framväxt. 

Marie Cederschiöld, föreståndarinna i Stock-
holm. (Ersta museum)
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Marie Cederschiöld återvände till Sverige våren 1851 för att påbörja sitt
föreståndarinnearbete. På hösten startade diakonissutbildningen i liten skala i ett
hus på Kungsholmen i Stockholm. Inledningsvis öppnades tre sjuksalar med
totalt 12 vårdplatser. Verksamheten expanderade snabbt till skola för fattiga barn
och ett barnhem. Ett så kallat Magdalenahem införlivades också med diakonis-
sanstalten inom ett decennium efter dess tillkomst.50 År 1864 flyttade verksam-
heten slutligen till Södermalm och tog namnet Ersta diakonissanstalt. 

Marie Cederschiöld var diakonissanstaltens föreståndarinna under dess första
tio år. Som själasörjare verkade Per Magnus Elmblad. Cederschiöld anses ha haft
stor inverkan på anstaltens utveckling under denna period. År 1862 lämnade hon
sitt arbete på grund av sviktande hälsa. Efter hennes avgång utsåg förvaltning-
sutskottet en präst som föreståndare, professor Johan Christoffer Bring, och
under honom sattes en husmor att leda systrarna. Härmed tycks alltså ett relativt
stort kvinnligt inflytande brytas till förmån för den prästerliga föreståndaren.51 

Diakonissorna 

Det hörde till föreståndarinnans eller föreståndarens uppgift att se till att kvin-
norna som sökte sig till utbildningsanstalten levde upp till de krav som ställdes
på dem. Grundkraven hade formulerats av förvaltningsutskottet. Dessa var: en
”något beprövad” kristendom, kyrksamhet, bevistandet av kyrkliga samkväm
samt läsning av kristliga ”uppbyggelseskrifter”. Men detta var i sig inte tillräck-
ligt. Det som dessutom måste finnas sedan lång tid tillbaka var kärlek till Guds
ord och som en följd av det – kunskap i kristendomens huvudläror samt känne-
dom om de viktigaste berättelserna i Gamla och Nya testamentet. Diakonissan
måste även äga erfarenhet om människohjärtats ”naturliga fördärv” liksom av
den nåd man kan finna i Kristus eftersom han lär människorna att misströsta på
sig själva och att lita endast på Honom. I totalt sju paragrafer sammanfattas
önskvärda egenskaper samt förkunskapskrav hos de blivande diakonissorna.
Förutom de som redan angetts kan nämnas att man ansåg det vara viktigt att den
som sökte till anstalten hade ett gott rykte, vilket skulle bekräftas via bifogat
intyg, att hon redan skulle ha gett prov på hur tro kunde bevisas genom gärnin-
gar genom visad arbetsamhet, fördragsamhet samt självuppoffrande kärlek till
sina medmänniskor. Till och med diakonissans personlighet var viktig; hon fick
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inte vara svårmodig eller ha ett retligt lynne, utan skulle vara vänlig, glad och
kärleksrik. Om nu den blivande diakonissan inte nådde upp till alla dessa posi-
tiva egenskaper, var det ändå viktigt att det förelåg ett allvarligt evangeliskt strä-
vande efter ständig tillväxt av dessa.52 

Vid ansökningstillfället får den sökande till sina handlingar bifoga en form av
levnadsbeskrivning där den religiösa aspekten är en viktig del av själva ansökan.
En av de första kvinnorna som ansöker om inträde till anstalten är tjänsteflickan
Charlotta Ljungberg. I sin levnadsberättelse skriver hon om sin religiösa utveck-
ling. Hon säger sig länge varit nöjd med att bara vara from, att vara en flitig
kyrkobesökare och att läsa Guds ord, men hon kände aldrig någon riktig sorg
över synden eller glädje över förlossningen. Så kom väckelsen från Herren och
hon fick lära vad synd var, men även känna på salighet över att hennes stora synd
är betald. Nu, säger hon, lever hon i kraft av den dagliga förlåtelsen hos Gud.53

En annan samtida diakonissaspirant är Augusta Ketscher som är dotter till en
änka och som ditintills dragit sig fram på kortare anställningar hos en snör-
makare och en notarie. Vid tillfället för ansökan tycks hon bo hos sin syster på
landet. Om sitt andliga liv skriver hon att Herren alltsedan nattvardsgången rört
hennes hjärta, men att hon först nu insett att hon är beroende av Guds barmhär-
tighet och nåd, utan den vore hon evigt förtappad. Ketscher tror att hon av nåd
kan få vara Guds barn och Jesus medarvinge och nu är hennes högsta önskan att
Herren ska sätta henne på den plats han finner lämplig.54 

De här två fallen illustrerar hur samspelet mellan diakonissanstalten och de
sökande kunde se ut. Anstaltens anspråk på någon form av väckelse och en
innerlig relation till Gud finner sin motsvarighet i de berättelser om frälsning
och gudsförtröstan som kvinnornas brev visar prov på. Det är naturligtvis svårt
att veta hur pass innerligt troende kvinnorna som sökte till anstalten i själva ver-
ket var. Kanhända kände de till spelets regler och adopterade den retorik som sit-
uationen krävde. Det ligger nära till hands att tänka sig att diakonissarbetet för
både Ljungberg och Ketscher måste tett sig som bättre alternativ än deras
dåvarande livssituation. Men måste mer pragmatiska motiv utesluta en religiös
drivkraft? Så är naturligtvis inte fallet. Det var fullt möjligt att både praktiska och
religiösa motiv låg bakom en önskan att bli diakonissa. Mycket tyder dessutom
på att det var svårt för kvinnor som inte var djupt religiösa att orka med de krav
som ställdes vid diakonissanstalten. Till detta återkommer jag senare.
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Utbildningen

En ledande princip i diakonissanstaltens utbildningsprogram var att ta till vara
varje kvinnas anlag och gåvor och utveckla dem. Under den blivande diakonis-
sans tjänarinne– och provsystertid, skulle hennes anlag prövas eftersom hon
tänktes delta i varje verksamhetsgren vid anstalten. Anstalten erbjöd utbildning i
sjukvård, undervisning, barnavård, hushållsarbete, trädgårdsskötsel och sömnad.
Eleverna fick sin träning vid diakonissanstalten, man använde bland annat sjuk-
salarna och barnhemmet som praktikplatser. Mångsidigheten i utbildningen
motiverades med aposteln Paulus bild av kyrkan som en kropp, vars lemmar har
olika uppgifter efter den gåva som anden skänkt.55

Tyngdpunkten i sjukvårdsutbildningen låg på praktiska övningar, men efter-
som inträdeskraven vad gällde skolunderbyggnad var små, fick systrarna också
undervisning i vanliga skolämnen. Både praktisk och teoretisk undervisning sågs
som viktig men det som framhölls som grundläggande för diakonisskallet var
den andliga mognaden. Utbildningstiden var uppdelad i två etapper. Den bli-
vande diakonissan arbetade först i minst sex månader som tjänarinna för att se
om diakonissarbetet passade henne. Tjänarinnetiden vid anstalten ansågs vara
den tid då den blivande diakonissan andligen prövades och fördjupades. Efter
tjänarinnetiden följde en provsystertid. Provtiden var satt till ett minimum på
tolv månader men i praktiken sträcktes den ut till två, tre år för de flesta av elev-
erna.56 Ett stort antal kvinnor lämnade, eller blev tvungna att lämna, diakoniss-
banan på ett tidigt stadium. Det var i synnerhet under tjänarinnetiden som
avskiljandet från utbildningen skedde. Orsakerna till tjänarinnornas utträde är
bara delvis kända. De skäl som ibland anges handlar om bristande begåvning,
dålig hälsa samt otillräckliga andliga förutsättningar.57 Avsaknaden av andliga
förutsättningar tycks ha varit en avgörande stötesten. Det tjänande sinnet som
tänktes uttrycka sig genom ödmjukhet och självförsakelse bedömdes inte alltid
vara tillräckligt. Ödmjukheten förstods som att inte tänka högt om sig själv och
sin förmåga, så att man lätt skulle kunna tillgodogöra sig undervisning, ta emot
tillrättavisningar samt villigt utföra alla slags sysslor. I villkoren för provsköter-
skornas antagande framställs den idealt ödmjuka diakonissan som en som ”gerna
låter lära sig af andra och misstror sig sjelf. Allt egenvilligt sjelfförtroende måste
vara bannlyst”.58 Självförsakelse innebar att sätta sina egna intressen i andra hand
och att tjäna andra utan tanke på tack eller lön. De praktiska och teoretiska kun-
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skaperna ansågs inte vara till någon nytta om inte det rätta tjänande sinnelaget
och det ödmjukt försakande sinnet fanns. Inspirationen och kraften tänkte man
sig att systrarna skulle hämta genom att identifiera sig både med de nödlidande
och med Jesus.59 

Som en särskild bekräftelse på att man var färdigutbildad inrättades 1855 en
avslutande rituell procedur, en ”invigning”.60 Ritualen inleddes med sång och
bön och sedan med att diakonisstadgan lästes upp för de som deltog. Systrarna
fick svara på frågan om de ville inträda i anstaltens tjänst på de fastslagna villko-
ren. Ett jakande svar bekräftades sedan med deras namnunderskrift. Diakoniss-
tadgan reglerade dels diakonissornas anställning och ekonomiska villkor, dels
deras relationer till varandra och till andra de skulle komma i kontakt med i sin
verksamhet. I årsberättelsen beskrevs det som att diakonissorna i vården av de
nödställda, hade att utöva ett trefaldigt tjänande som Herren Jesus tjänarinnor,
de fattigas, sjukas och barnens tjänarinnor samt som varandras tjänarinnor.61 I
själva invigningsritualen ingick också en löftesgivning där varje syster inför en
mindre församling fick bekräfta sitt trefaldiga tjänande. Efter löftesgivningen
bads en bön för de knäböjande systrarna och en välsignelse lästes. Som en form
av intyg eller diplom fick sedan varje nyinvigd diakonissa diakonisstadgan och en
så kallad minnestavla som föreställde den barmhärtige samariten.62 I slutet av
1850-talet fick diakonissan också en speciell dräkt i anslutning till invigningen.

Invigningsritualen är bara ett av flera inslag i diakonissanstalten som kan
associeras till klosterkulur och ritualer bland systrarna katolska systrar. Detta var
en känslig fråga inom den svenska diakonissrörelsen. Man var i allmänhet
mycket mån om att markera ett avståndstagande från katolicismen och att fram-
häva sina band till den lutherska läran.63 Invigningen blev ett problem. Trots att
diakonissanstalten strävade efter att utforma ritualen på ett enkelt sätt som var
troget den protestantiska kyrkan fanns de som tyckte att den var stötande just på
grund av de associationer till katolicismen som väcktes.64 Invigningen försva-
rades med att löftet som diakonissan gav var, till skillnad från den katolska nun-
nans, begränsat till fem år och att hon kunde lämna anstalten i förtid om hon
hade synnerliga skäl. Med detta menades i allmänhet giftermål eller vård av
anhörig.65 Till saken hör dock att löftesgivning inte praktiserades bland alla
katolska systraskap, exempelvis förnyade de franska ”Filles de la Charité” sitt
löfte varje år.66 Ändå ställs diakonissan mot den katolska nunnan. Varför var
detta med katolicismen så känsligt? Sannolikt har det att göra med att religions-
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friheten fortfarande var begränsad i 1850-talets Sverige. Den katolska läran tycks
emellertid ha varit omgiven av särskilt negativa föreställningar.67 Det var antagli-
gen därför man ansåg det nödvändigt att tydligt markera att diakonissanstalten
och en del ritualer som tillämpades där inte var liktydiga med katolicismens. 

Det är svårt att veta vilka tankar som egentligen låg bakom att invigningen
infördes.68 Initiativet stod sannolikt Marie Cederschiöld för. Hon deltog vid dia-
konissinvigningar i Kaiserswerth och tog intryck av dessa. Trots att hon troligtvis
initierade ritualen finner man i hennes dagbok från tiden i Kaiserswerth prov på
en delvis kritisk inställning till invigningen, men inte på grund av att eventuella
katolska associationer kunde uppstå. I juli 1850 deltog Cederschiöld vid en
invigning av fyra systrar vid den tyska anstalten som hon tidigare delat rum med.
Det är uppenbart att hon hyste ambivalenta känslor inför den ritual hon åsåg. Å
ena sidan tyckte hon det var gripande, att löftesgivningen om att tjäna Herren
var mycket högtidlig. Å andra sidan tycks hon ha hyst misstro mot de systrar som
invigdes; hon befarade att de, som var simpla tjänstepigor, nu skulle upphöjas
och att de egentligen var lite för intresserade av den dräkt de skulle få bära.69 Det
missnöje Cederschiöld gav uttryck för kan naturligtvis ha att göra med att hon
själv kom från en något högre samhällsklass än de nya systrarna, och att hon
ogillade att de efter invigningen kunde jämställas med henne. Men här kan även
finnas en annan dimension. Cederschiölds resonemang kan möjligen ses som ett
exempel på en av de komplikationer som ryms i den lutherskt präglade kalltan-
ken. Där finns ett kvarlevande idéinnehåll om upphöjdhet och utkorelse och
samtidigt ett krav på enkelhet, ödmjukhet och avstående från favörer. Många
gånger måste det ha varit en svår balansgång; att som kvinna förena den tidens
normer om underordning och ödmjukhet, med idén om utvaldhet för ett kall.
Diakonissornas resonemang är ibland illustrativa exempel på detta, men även
sjuksköterskorna ger längre fram i tiden prov på samma fenomen.

Efter utbildningen kunde diakonissan bli kvar och till exempel arbeta på
anstaltens vårdavdelningar eller med undervisning av blivande diakonissor. Van-
ligtvis sändes hon ut på social- eller sjukvårdande uppdrag till församlingar,
sjukhus och räddningshem samt på utbildningsuppdrag till skolor. Den lön som
erhölls – men som togs omhand av moderhuset – var i nivå med en bättre betald
tjänstekvinna eller jämförbar med en samtida lågt avlönad skollärare på landsby-
gden. Utöver den fastställda lönen fick diakonissan inte ta emot gåvor från vare
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sig arbetsgivare eller hjälptagare. Diakonisskallet utmärktes av ett fattigdomsideal
och till det hörde ett öppet förordande av en asketisk livsstil. Det föreskrevs
systrarna att avhålla sig från all fåfänga i klädsel och hela sitt väsen. Diakoniss-
dräkten nämns särskilt som en hjälp i striden mot den ”kvinnliga fåfängan”.70 

Vilka var det då som sökte sig till diakonisskallet? Av de 161 elever som antogs
under åren 1851–1862 vigdes cirka en tredjedel, det vill säga 53 systrar till diako-
nissor. Om dessa 53 vet man att knappt hälften kom från samhällets mellanskikt.
En stor del av dessa var döttrar till hantverkare och vad vi idag skulle kalla för
lägre tjänstemän. Endast två var prästdöttrar. Resten av kvinnorna var i princip
rekryterade från allmogen och av dem var flertalet hemmansägardöttrar. En
handfull kvinnor kan betecknas ha sitt ursprung i arbetarklassen. Bland de första
diakonissorna var således samhällets lägsta klasser fåtaligt företrädda. Kvinnor
från samhällets översta skikt var helt frånvarande.71 Hantverkarnas döttrar var
som nämnts välrepresenterade bland de som genomgick hela utbildningen.
Möjligen kan man se ett samband mellan att dessa klarade av diakonissanstaltens
krav och att hantverkarna var en yrkeskategori som var rikt representerade inom
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.72 En kvinna från dessa kretsar kanske upplevde
diakonisskallet som en tillfredsställande lösning vad gällde arbete och uppehälle.
Hon kunde dessutom fördra diakonisskallets villkor eftersom hon var förtrogen
med alla de inslag som kom från väckelserörelsen. Kvinnorna från allmogen och
arbetarklassen såg antagligen diakonisskallet som ett socialt avancemang som
förde med sig en social och ekonomisk frigörelse. Majoriteten av den första gen-
erationens diakonissor var innan de kom till diakonissanstalten tjänstekvinnor
eller hemmadöttrar.

Bortfallet var dock stort. Sannolikt var inte ekonomiska och sociala motiv
tillräckliga för att klara av provtiden. Den låga genomströmningen tolkades
delvis som ett utslag av falskt frihetsbegär. Tidsandans frihetssinne hade, tänkte
man sig, smittat av sig även på de kristna så att de inte ville försaka något för
Kristi skull.73 De många avhoppen bland provsystrar och nyblivna diakonissor
betraktades även som ett uttryck för ”ostadighet” och ”halvhet”. Johan Christof-
fer Bring som var föreståndare för diakonissanstalten mellan 1862 och 1896
anklagar diakonissorna i sina rundbrev för att inte följa sin kallelse att tjäna de
lidande inom anstalten och att inte följa Guds vilja.74 Istället låter de sin egen
vilja råda – som de intalar sig är Guds vilja. Av rundbreven att döma händer det
att diakonissor lämnar moderhuset för någon annan arbetsgivare, eller att de
gifter sig med kort varsel. Trots att löftesgivningen var tidsbegränsad och dessu-
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tom möjlig att bryta vid synnerliga skäl, är det uppenbart att Bring ogillar att
diakonissorna lämnar sina tjänster. När han informerar om diakonissor som läm-
nat anstalten på grund av giftermål skriver han till exempel att han hoppas att de
besinnat sig när de tagit detta steg.75 Sannolikt var diakonissanstalten ett utbild-
ningsalternativ som främst tilltalade kvinnor med djupt religiösa behov. 

Diakonissorna och kvinnofrågan

Är det möjligt att urskilja hur diakonissrörelsen och de som sympatiserade med
den såg på kvinnors arbete i relation till kvinnofrågan? Faktum är att frågan näp-
peligen diskuteras. Man kan inte säga att idéer om kvinnans frigörelse är ett utta-
lat motiv i projektet med den kvinnliga diakonin; själva ordet emancipation
förekommer knappast i materialet runt diakonissanstalten – vare sig i positiv
eller negativ bemärkelse. I de första årens verksamhetsberättelser framställs det
inte som om kvinnorna behöver diakonissuppgiften, utan som om diakoniss-
verksamheten behöver kvinnorna.76 Att det fanns en omtanke om oförsörjda,
ogifta kvinnor bland inspiratörerna till diakonissanstalten, är dock tydligt. Både
Fredrika Bremer och Amalie Sieweking talar om betydelsen av försörjn-
ingsmöjligheter för ogifta kvinnor. Bremer gör dessutom en direkt koppling till
diakonissarbetet. 

Trots att det inte finns några tecken på att kvinnors behov av arbete skulle ha
varit ett explicit motiv för diakoniss-sällskapet, finns det skäl att anta att verk-
samheten delvis drevs fram av en sorts pragmatiskt förhållningssätt till det
samtida växande problemet med den ensamstående kvinnans utlämnade situa-
tion i ett samhälle statt i förändring. Man kan nog också utgå ifrån att aktörerna
kring diakonissanstalten hade en uppfattning om kvinnan som var trogen det
lutherska idealet och som stod i motsättning till sådana idéer som i grunden ville
ändra på den traditionella rollfördelningen mellan könen. Även om kvinnofrå-
gan och den kvinnliga emancipationen inte uttryckligen stod på dagordningen
just inom kretsen kring diakonissanstalten är det dock uppenbart att den var
föremål för diskussion inom den kristna rörelsen i stort – och att det inte förelåg
enighet i frågan.77 Ett tecken på att frågan ansågs viktig är den ökande utgivnin-
gen av skrifter som behandlar kvinnans uppgift samt äktenskap och familjeliv.
Vissa av skrifterna är sammanställningar och nyutgåvor av olika alster av Martin
Luther.78 I dessa böcker framhålls genomgående vikten av att kvinnan i äktensk-
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apet följer Guds ordning och är lydig och underdånig mannen.79 I enlighet med
detta var det i konservativt kristna sammanhang inte ens en gång säkert att man
ville stödja kvinnors deltagande i filantropisk verksamhet. Bland dem ansågs
istället kvinnans enda kallelse vara att fungera som maka och mor, att det var så
hon skulle tjäna sin nästa. Endast undantagsvis tycks diakonisskallet här kunnat
ses som ett alternativ till hustru- och moderskallet.80 

Hur hanterades då den spänning som uppenbarligen fanns i kristna samman-
hang, av de som utvecklade diakonissverksamheten? De som stod väckelse nära
och som ville gynna, eller ägna sig åt, en filantropisk verksamhet i form av dia-
koni använde sig av både Gud och den lutherska kallelseläran som ett stöd i
argumenterandet för kvinnors samhällsarbete. Visserligen anvisar Luther i sin
ståndslära kvinnan till det husliga livets sfär; hon definieras utifrån de funktioner
hon har som hustru och mor. Men när 1800-talets diakonissrörelsen förhåller sig
till den könsstruktur som gäller i deras kretsar, säger de att Gud har anvisat en
plats åt kvinnan där hon kan tjäna församlingen och samtidigt vara till hjälp för
mannen.81 I diakonissanstaltens första verksamhetsberättelse från 1849–1850,
argumenterar man för att det för kvinnan är en speciellt lämplig uppgift att ägna
sig åt vårdande tjänst; det är särskilt kvinnans lott och kall att tjäna de fattiga och
de sjuka. Detta kan sättas i samband med vad som enligt luthersk tradition upp-
fattades som kvinnans av Gud givna kallelse, nämligen att vara maka, mor och
husmor. I samma verksamhetsberättelse utvecklar man resonemang om det
milda kvinnohjärtat och kvinnans medfödda sinne för det passande – det vill
säga man banar väg för en speciell nisch just för kvinnorna. Liknande tankegån-
gar kan ibland skönjas i Olivebladet, exempelvis i en artikel från 1878 där ett mer
specifikt motiv till varför just kvinnlig diakoni har något särskilt att tillföra den
inre missionen artikuleras. Det sägs att diakonissan med sina gärningar tjänar
församlingen på det sätt som anstår henne som kvinna och att hon då verkar för
samma mål som ”ordets tjänare”. Genom sin tjänst i kärleken banar diakonissan
väg för ordet i människornas hjärtan.82 Här får vi en glimt av det delvis lutherskt
inspirerade könskomplementära tänkande som genomsyrade diakonissverksam-
heten. Diakonissan framstår i artikeln som en person som via sina speciella
kvinnliga förmågor och sin omsorg mjukar upp människorna så att de lättare ska
ta till sig prästens ord. I artikeln anges dock inte vad den kvinnliga förmågan mer
specifikt går ut på, men det ligger nära till hands att tänka sig att det är vårdande,
möjligen moderliga, egenskaper man menar.
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Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att moderlighet stod som ett ideal
för diakonissans verksamhet. Diakonisskallet har mycket riktigt tolkats i de
termerna.83 Att lägga stor vikt vid det moderskallsinspirerade, eller associera till
samhällmoderlighet, i tolkningen av diakonisskallet kan dock ifrågasättas. I den
svenska diakonissanstaltens antagningskrav läggs till exempel tyngdpunkten på
diakonissans religiösa kvaliteter framför hennes eventuellt vårdande företräden.
Själva termen moderlighet nämns inte men beteckningar som glad, vänlig och
kärleksrik förekommer, och de kan naturligtvis mycket väl förknippas med mod-
erlighet. Men inte heller i ”Belysning och förklaring av Stadgar för diakonissorna
vid diak. anst. i Stockholm”, eller i Rundbreven eller Olivebladet är moderlighet
ett framträdande tema. Betoningen ligger på diakonisskallets religiösa karaktär. I
stället för att sammankoppla diakonissans uppgifter med ett lutherskt formulerat
moderskall ställs det kvinnliga i diakonisskallet till exempel i relation till den
andliga förebilden Maria från Betania eller till Jesu lärjungar som sändes ut att
predika Guds rike.84 Kvinnan sägs ha en plats som en ”lem” bland många andra i
församlingskroppen. En viktig sak som lyfts fram är att hon i församlingsarbetet
dessutom blir till hjälp för mannen. Föreställningar om moderlighet kan
naturligtvis ha varit en av flera aspekter i uppfattningen om den ideala diakonis-
san. Den övergripande bild som dock tonar fram av det kvinnliga i 1800-talets
diakonisskall är dock mer den av en religiöst hängiven vägledare samt av en hjäl-
preda åt mannen, än av en kvinna som specifikt utövar – eller anses utöva –
moderlighet eller samhällsmoderlighet.85

Diakonissan som sjuksköterska

Trots att en viktig målsättning med diakonissanstalten var att utbilda diakonissor
för sjukvårdande uppgifter, dröjde det cirka ett decennium innan diakonissor
fanns som sköterskor i hem och på lasarett. Idén om att bruka skolad kvinnlig
personal för sjukvårdande verksamhet hade inte helt och hållet slagit igenom när
anstalten öppnade. Det fanns kanske också ett motstånd från anstaltens sida mot
att skicka ut diakonissor till sjukhus. När systrar sändes ut till skolor och räddn-
ingshem fick de åka ensamma, men i de lätträknade fall de eftersöktes för
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sjukhustjänst fann moderhuset det för säkrast att sända dem parvis. Möjligen
betraktades sjukhusmiljön som riskfylld ur sedlighetssynpunkt.86 De kvinnor
som redan fanns som arbetskraft på sjukhusen, Serafimerlasarettet exempelvis,
saknade skolning och hade ungefär samma status som samtida tjänstefolk.

Diakonissorna drog till sig uppmärksamhet som sjukvårdarinnor i samband
med epidemier och krig. I mitten av 1850-talet drabbades Stockholm av en kolera
och smittkoppsepidemi och diakonissorna fick tillfälle att bidra med hjälp. Flera
av dem insjuknade själva men fortsatte att vårda de sjuka med, som anstaltens
förvaltningsutskott uttryckte det, oförskräckthet och villig självförsakelse.87 Även
under dansk–tyska kriget (1864) fanns diakonissor på plats vilket bland annat
uppmärksammades av Svenska Läkaresällskapet. Vid en diskussion i sällskapet
sommaren 1864 framhölls diakonissornas föredömliga insats som ett argument
mot ifrågasättandet av kvinnors lämplighet i fältsjukvården. Önskvärda egen-
skaper som mod, självuppoffring, sinneskraft och kroppsstyrka hade inte
saknats.88 

Trots lovord och växande behov av vårdpersonal inom sjukvården tycks ändå
inte riktigt den vårdutbildnings- och yrkesmodell som utarbetades vid diakonis-
sanstalten ha slagit igenom. Diakonissornas betydelse ökar onekligen inom den
samtida sjukvården men deras etablering som vårdarbetare tycks ha varit tillfäl-
lig. Visserligen startar Ersta diakonissanstalt en separat sjuksköterskeutbildning
år 1903.89 Samtidigt fortsätter man att utbilda diakonissor som framledes ägnar
sig åt vad som närmast kan betecknas som socialt arbete. Det som från början var
diakonisskallets andemening – den inre missionen, andlig spis åt de sjuka – tycks
förlora mark. Vad kan det ha berott på? Det finns enligt min mening flera tänk-
bara förklaringar. En är att det religiösa inslaget i diakonissans utbildning och
arbete var för stort. Den nya tiden krävde möjligen en något annorlunda
inställning till arbetet än den diakonissorna hade. Den missionerande uppgift
som diakonissorna tänktes ha ansågs kanske inte passa in i sjukhusmiljön.
Många unga kvinnor som började på utbildningen hoppade, som tidigare påpe-
kats, dessutom av efter en kort tid. Möjligen upplevdes anstaltens starka beto-
nande av lydnad, fattigdomsideal och innerlig gudstro som alltför krävande. 

En annan förklaring till diakonisskallets relativt dåliga genomslagskraft är att
sjukvården ännu inte var beredd att släppa in kvinnliga vårdarbetare. Idén att
använda skolad kvinnlig personal för sjukvårdande verksamhet var inte riktigt
etablerad när diakonissanstalten inledde sin verksamhet. Det ansågs fortfarande
vara tveksamt att låta kvinnor arbeta på sjukhus, delvis på grund av att arbetet
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ofta innehöll inslag av fysisk intimitet mellan patient och vårdgivare. Det fanns
också ett visst motstånd från läkarkåren som oroade sig för att deras expand-
erande yrkesrevir skulle naggas i kanten om det kom in andra utbildade grupper
i vården. Läkarkårens roll i framväxten av de kvinnliga vårdyrkena är dock inte
entydig. Å ena sidan fanns behov av kvalificerad hjälp i och med att läkarens
arbetsuppgifter utökades. Å andra sidan fanns en rädsla för att andra grupper
skulle ta över uppgifter som läkarna ansåg höra till sitt yrkesområde. 

Vi kan se att under hela den process där kvinnoyrkena inom vården utvecklas
förhåller sig läkarkåren i stort kluven inför fenomenet. En del är mycket positiva
och stöttande medan andra är avvisande till hela idén. Överlag blev attityden
mer positiv allteftersom processen pågick. Ett gemensamt drag kan ändå sägas
vara att läkarna ville ha inflytande över utvecklingen.90 För läkarna kan det des-
sutom ha funnits ett specifikt problem just med diakonissorna. De ingick i ett
socialt kollektiv som höll Gud som den högste, och i en organisationsstruktur
som hade prästen, inte läkaren, som överhuvud. Diakonissanstalten innefattade
visserligen sjukvård men det som var mest framträdande i dess övergripande kar-
aktär som institution var missionerandet och den kristna kärleksverksamheten.
Prästen var det självklara överhuvudet här. I diakonissornas stadgebok läggs dock
stor tyngd vid att framhålla diakonissans lydnad gentemot läkaren. I sin kallelse
är hon, skriver man, i allt som angår den sjukes kroppsliga vård förpliktigad att
lyda.91 Fanns det tillfällen då hon inte borde lyda? I stadgeboken antyds inte ens
detta, såvida man inte ska tolka stadgebokens ständiga betoning av att diakonis-
san ska lyda läkaren vad gäller det ”lekamliga” som en antydan om att det kan
finnas en annan situation där lydnad inte säkert är det rätta. Kravet på lydnad
framstår dock inte som entydigt i diakonissan Hanna Geijers föredragsanteckn-
ingar från en diakonikonferensen i Kaiserswerth 1898. Diakonissan sägs här vara
läkarens hjälparinna, men i första hand är hon församlingens tjänarinna. Om
svårigheter uppstår ska Gud visa diakonissan den rätta vägen.92 Man svävar på
målet i frågan om vem diakonissan främst skulle visa lydnad. Är det läkaren eller
Gud? Att det över huvud taget kunde finnas en osäkerhet kring denna fråga kan
ha påverkat läkarkårens inställning till diakonisskallet, vilket i sin tur kan ha
angett riktningen för de närmast följande vårdutbildningarna. Jag syftar här
främst på Röda korset och Sophiahemmet som båda hanterar kalltanken på ett
något annorlunda sätt än man gjort vid diakonissanstalten. Deras respektive
utbildningsmodeller kan tolkas som ett uttryck för en strävan bort från en alltför
religiös yrkesroll. 
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Röda korset
Internationella Röda korset bildades 1864. Syftet var att organisera hjälp åt sjuka
i fält under ett neutralt skydd, men sjukvårdsundervisning i fredstid stod också
på programmet. En pådrivande faktor var den uppmärksamhet som riktats mot
soldaternas villkor under de olika artonhundratalskrigen i Europa och Nor-
damerika. Soldaters död på grund av bristfällig vård skapade en allmän uppfatt-
ning om vikten av god krigssjukvård. Ett av de krig som visat på stora brister i
organisation, hygien och omhändertagande av sjuka och sårade var Krimkriget
(1853–1856). Krimkriget hade emellertid även tjänat som exempel på vilka insat-
ser kvinnor kunde göra i vården. En av dessa kvinnor var Florence Nightingale.
Hon var en direkt inspirationskälla för initiativtagaren till Röda korset, affärs-
mannen och filantropen Henry Dunant.93 Men hon var även betydelsefull för
sjuksköterskeyrkets utveckling under 1800-talet, bland annat i Sverige. När Sven-
ska Röda korset startade den andra organiserade vårdutbildningen för kvinnor i
Sverige, fick Nightingales idéer mycket stort inflytande.94 Det finns därmed
anledning att granska dessa idéer.

Florence Nightingale

Florence Nightingale (1820–1910) är på många sätt en mytomspunnen person.
Både under sin livstid och efter sin död har hon fått tjäna som förebild och
förknippats med olika ideal. I England kom inom ett decennium efter hennes
död Sir Edward Cooks omfattande biografi över hennes liv och verk.95 Intresset
för Nightingale har fått ett uppsving i och med kvinnoforskningen som vuxit
fram från 1970-talet och framåt. Hennes liv har lästs utifrån ett köns- och/eller
klassperspektiv. Studierna har inte sällan haft ett kritiskt perspektiv och pekat på
det ikonografiska sätt som Nightingale använts på.96 Sammanfattningsvis kan
sägas att de senaste årtiondenas nightingaleforskning ger en komplex bild av den
kvinna som kommit att symbolisera sjuksköterskeyrket. Det har till exempel
blivit tydligt att hennes intresse inte begränsades till sjukvården. Hennes
omfattande engagemang och kunskaper i den på 1800-talet framväxande statis-
tiken är välkänd. Hon satte stor tilltro till statistiken som grund för sociala
reformer, ja för samhällets styre i stort.97 Målet var att göra samhället renare, häl-
sosammare och mindre fattigt, en fungerande sjukvård var en del av detta. I den
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här avhandlingen är det emellertid Nightingales sjukvårdsintresse, hennes tankar
om ”kallet”, den ideala vården och den ideala sjuksköterskan som står i för-
grunden. Hennes idéer fick nämligen betydelse för de svenska vårdutbildningsin-
stitutioner som följde diakonissanstalten. 

Florence Nightingale visste redan tidigt i sitt liv att hon ville göra något men-
ingsfullt i sitt liv. Hon ifrågasatte den materialistiska livsstil som rådde i de väl-
beställda kretsar hennes familj tillhörde, den framstod för henne som tom på
mening. År 1837, vid 17 års ålder, nåddes hon av en första kallelse från Gud, som
hon själv beskrivit som en kallelse till ett liv av tjänande.98 Sjukvårdsarbete var
inte en given verksamhet, men när idén om att bli sjuksköterska växte fram stötte
den på stort motstånd från föräldrarnas sida. Trots motståndet genomdrev
Nightingale sin vilja och åkte i trettioårsåldern till Kaiserswerth där hon tillbrin-
gade tre månader. I hennes sjukvårdsutbildning ingick även besök hos katolska
systraskap, bland annat i Paris. Under sina europaresor passade Nightingale des-
sutom på att insamla jämförande sjukhusstatistik från de stora sjukvårdsinrätt-
ningarna i Tyskland och Frankrike. Vid återkomsten började hon arbeta som
föreståndarinna vid ett vårdhem för högreståndskvinnor i London.99 

Den mest kända och omskrivna perioden i Florence Nightingales liv är san-
nolikt hennes insatser under Krimkriget. Vistelsen på Krim, som sträckte sig från
november 1854 till juli 1856, var omvittnat svår.100 Problemen var av skilda slag:
administrativa, hierarkiska, hygieniska samt hälsomässiga. Förutom smuts, trög
hierarki och stridigheter olika individer och grupper emellan, var sjukdomar
bland sköterskorna en kraftstjälande faktor. Florence Nightingale var själv sjuk
under en period. Möjligen var sjukligheten under hennes resterande liv ett resul-
tat av fysiska och psykiska påfrestningar från tiden på Krim.101 

Trots alla svårigheter och motgångar på Krim utgjorde händelserna och
erfarenheterna där i hög grad basen för Nightingales vidare verksamhet. Hon fick
bland annat mycket stor uppmärksamhet via tidningsrapporter till England och
var i princip helgonförklarad långt innan hon återvände till hemlandet. Trots att
framgångarna i hygien och vård på Krim var tämligen frånvarande under det
första halvåret, framställdes Nightingale och hennes medhjälpare som hjältinnor.
Det var, med historikern Mary Pooveys ord, som om Nightingale vägde upp en
känsla av misslyckande som väckts hos engelsmännen i samband med
Krimkriget.102 Ett konkret resultat av uppmärksamheten blev att pengar sam-
lades in till en speciell fond som det var tänkt skulle förestås av Nightingale och
som skulle finansiera en stilbildande sjuksköterskeutbildning. Krimvistelsen kom
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också att prägla Nightingales idéer om vård och om kvinnligt ledarskap inom
denna.103 Det är även under Krimtiden hennes uppfattning om att sjuksköters-
kan skulle ha ett kall grundläggs, men att yrket skulle organiseras sekulärt.104

Från Krim härrör dessutom hennes militaristiskt inspirerade vision om en
sjukvård präglad av en hierarkiskt upprätthållen disciplin. Denna vision kan
delvis skönjas i hennes Notes on Nursing: What it is, and What it is not (1859)105,
men utvecklas fullt ut i Subsidiary Notes on the Introduction of Female Nursing
into Military Hospitals in War and Peace (1863). Det var dock främst den först-
nämnda publikationen som nådde störst spridning såväl bland engelsk allmänhet
som internationellt, och som påverkade tänkandet kring kvinnors insatser inom
sjukvården. 

Boken Notes on Nursing

Hur ser då budskapet i Notes on Nursing ut? Nightingales mest kända publika-
tion är idétät och intressant. I hennes olika resonemang finner man, förutom
konkreta anvisningar om vård av sjuka, till exempel dåtida teorier kring
smittspridning, degeneration med mera.106 Anslaget i boken är kritiskt, här finns
civilisationskritik, kritik mot det rådande kvinnoidealet, mot läkarkåren – fram-
förallt medicinare – kritik mot de sanitära förhållandena i det engelska samhället,
och så vidare. Notes on Nursing är visserligen en bok om vård av sjuka, men den
är inte speciellt riktad till sjuksköterskor. Alldeles i början skriver Nightingale att
hon vill ge vägledning för kvinnor som har personligt ansvar för andras hälsa –
och detta har varje kvinna någon gång i sitt liv. Med andra ord, konstaterar för-
fattaren, är varje kvinna en sjuksköterska.107 Det är tydligt att Nightingale
genomgående ger kvinnan en central position i kampen för hygienen och
därmed mot ohälsan. Men det är inte givet att kvinnan själv ska hålla undan
lorten, i alla fall inte över- eller medelklasskvinnan. Däremot ska hon ta ansvar
för att det hålls rent. Och här kommer ett centralt drag i boken fram – kvinnan
som arbetsledare. Nightingale pläderar för en arbetsledarstil som går ut på att få
underordnade att utföra sina arbetsuppgifter utan att de ständigt övervakas. I ett
resonemang om hur en husmor ska försäkra sig om att det vädras även om hon
inte själv är där, säger författaren:
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This is what being “in charge” means. And a very important meaning it is,
too. The former only implies that just what you can do with your own
hands is done. The latter that what ought to be done is always done.108

I ett välorganiserat hem fungerar alltså allt även om inte husmodern gör syss-
lorna själv, eller finns till hands för att ge order. Nightingale talar om intelligent
lydnad, vilket hon menar är detsamma som sann disciplin.109 

Vad är det då för typ av kvinna som krävs för att få till stånd en effektiv
arbetsledning? Nightingale är inte särskilt positiv till det rådande viktorianska
kvinnoidealet. I hennes argument kan man skönja idéer om degeneration och en
tydlig civilisationskritik. Den bleka, undersysselsatta och veka kvinnan utmålas
som motsatsen till vad ett hälsosamt samhälle behöver. Hennes egen samtids
mödrar sägs föda döttrar som är sängliggande och sjukliga. Inte bara på grund av
undersysselsättning utan ofta i kombination med dåligt boende. Enligt Nightin-
gale kunde en hel familj eller ras degenerera på grund av undermåligt boende,
hon skriver: 

You may see poor little feeble washed-out rags, children of a noble stock,
suffering morally and physically, throughout their useless, degenerate
lives/…/.110

I en positiv motbild lyfts tidigare generationers kvinnor fram. Dessa levde,
åtminstone om de var lantbor, ett sunt liv. Nightingale målar upp bilden av hur
de bodde i hus som ständigt vädrades, hur de skurade, skrubbade och polerade
och levde ett utomhusliv som gjorde att en järnhälsa utvecklades.111 En outtalad
slutsats hos Nightingale tycks vara att ett liv fyllt av arbete, ett i hög grad aktivt
liv leder till att kvinnor blir friska och föder friska barn. Denna slutsats går emot
uppfattningen att kvinnans reproduktiva förmåga skulle kunna påverkas negativt
av intellektuella och fysiska aktiviteter, vilket var ett argument som inte sällan
fördes fram inom den samtida medicinen.112 Det är således ett handlingskraftigt
och aktivt kvinnoideal som förespråkas i Notes on Nursing.113 Detta innebär dock
inte att Nightingale var oreserverat positiv till den samtida kvinnorörelsen.

Det är svårt att ge en entydigt skildring av Nightingales inställning till kvin-
nofrågan. Några kallar henne feminist medan andra uppmärksammar en mer
försiktig hållning vad gäller kvinnofrågan.114 En hel del tyder på att hon ändrade
uppfattning genom livet. I sin ungdom skrev hon den upproriska kvinnopoli-
tiska uppsatsen ”Cassandra” där hon jämför engelska kvinnors begränsade liv
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med de fotbundna kinesiska kvinnornas liv och uppmanar sina medsystrar att
vakna upp.115 När John Stuart Mill år 1867 bad henne att bli medlem av ett säll-
skap för kvinnlig rösträtt avböjde hon – till att börja med. Inte för att hon inte
tyckte att kvinnor skulle ha rösträtt, men hon ansåg att frågan om gift kvinnas
äganderätt var viktigare.116 År 1860 varnar hon kvinnor för att lyssna på dravlet
om kvinnors rättigheter.117 Sjutton år senare skriver hon på en petition som
krävde att kvinnor skulle få tillgång till läkarutbildningen vid Londons univer-
sitet.118

Nightingales till synes ambivalenta inställning kan tolkas på olika sätt. San-
nolikt var det ofta en fråga om anpassning till situationen när Nightingale intog
en modest hållning i kvinnofrågan. Hon ville antagligen inte att hennes sjuk-
sköterskeprojekt skulle omges av spänningar.119 Med tiden och med hennes
ökade inflytande över utvecklingen, var det kanske inte längre så viktigt vad hon
tyckte och tänkte i officiella sammanhang. Dessutom verkar det troligt att
Nightingale i takt med tiden och i likhet med många andra ändrade uppfattning
med åren. 

Nightingale om kalltanken

Hur såg då Nightingale på sjuksköterskearbetet? Ansåg hon det vara ett kall? En
viss inblick i hennes uppfattning om ”kallet” får man genom hennes agerande i
den konflikt kring registrering av sjuksköterskor som uppstod i England i slutet
av 1870-talet. Här tog Nightingale uttrycklig ställning mot själva yrkesbegreppet.
Hon såg sjuksköterskeutbildningen i första hand som en personlighetsträning,
en träning i disciplin och moral och hon ansåg att ett yrke som baserades på bok-
och examinationskunskap inte ledde till ett yrke i hög bemärkelse utan i låg.120 

I första utgåvan av sin bok Notes on Nursing diskuterar inte Nightingale själva
innebörden i kallet särskilt ingående. Kallbegreppet används här endast vid ett
par tillfällen. En kvinna med en sann kallelse för sjukvård framstår som liktydig
med en som sätter patientens bästa i första hand – det vill säga sköterskan ska
vara beredd att knäskura ett golv oavsett vilken samhällsklass hon kommer
från.121 Hon förknippar även sköterskans kall med nykterhet och ärlighet, och
dessutom med en religiös och hängiven kvinna som respekterar sitt arbete. Guds
dyrbara gåva – livet – placeras bokstavligen i sköterskans händer, så hon måste
vara en säker observatör och en förfinad och anständig kvinna.122 Kalltanken
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tycks således vara förknippad med en förmåga att göra uppoffringar, med nykter-
het, ärlighet, anständighet – det vill säga moral – och med religiositet. Intressant
nog får kalltanken mer utrymme i den tredje omarbetade utgåvan av Notes on
Nursing. I ett tilläggskapitel ställer Nightingale frågan vad det är att känna en
kallelse för något. Min tolkning av hennes svar är att kallelsen handlar om en
drivkraft, en entusiasm, som gör att man inte bara vill göra sitt bästa för att
någon kan komma på en med att slarva. En sjuksköterska som har en kallelse gör
ett bra jobb utan att bli tillsagd. Förutsättningen för att hon ska bli en riktigt bra
sjuksköterska hänger samman med en kallelse.123 Kallelsen blir i den här ver-
sionen inte nödvändigtvis sammanhängig med en relation till någonting
översinnligt. Framställningen av kallelsen ger snarare bilden av en individuellt
upplevd drivkraft – som ett engagemang och ett starkt intresse. 

Det religiösa inslaget är dock inte frånvarande utan föreligger i båda
utgåvorna av Nightingales bok, men det religiösa fick inte uttryckas som en mis-
sionerande uppgift hos sjuksköterskan. Nightingale ansåg, i enlighet med sin
samtid, det fullt naturligt att en sjuksköterska hade religiösa drivkrafter.124 Hon
var själv djupt religiös, vilket bland annat syns i Notes on Nursing där Gud ofta
används som referenspunkt, till exempel för stöd åt vissa resonemang. Liksom
diakonissorna tänkte sig Nightingale att sjuksköterskor skulle fungera som Her-
rens tjänarinnor.125 Hon ville emellertid skilja av sjuksköterskeyrket, och
sjukvården, från en religiös struktur. Detta var en betydelsefull synpunkt som
bibringades den fortsatta utvecklingen av sjuksköterskeyrket. En annan viktig
aspekt som följer av Nightingales resonemang – även om detta kanske inte var
hennes avsikt – är att Gudsrelationen i princip kan ersättas med en individuellt
upplevd drivkraft. Denna begynnande sekularisering av yrket framträder som
den största skillnaden mellan Ersta diakonissanstalts utbildning och den som föl-
jer därefter, nämligen Röda korsets. 

Röda korsets vårdutbildning – en kvinnofråga

Redan året efter den internationella föreningens tillkomst organiseras, i början av
år 1865, en svensk Röda korsförening med prins Oscar i en av de ledande posi-
tionerna.126 Det framgår tydligt att man redan tidigt diskuterar vårdutbildning
för kvinnor och att det finns en medvetenhet om kvinnofrågan i den nybildade
organisationen. Vid Svenska Röda korsets första möte beslutas att ”fruntimmer
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icke är förhindrade” att ingå som ledamöter i föreningen, och vid dess andra
möte diskuteras utbildning för ”qvinliga sjukbiträden”.127 Den senare frågan
kom att innebära upptakten till ett handfast engagemang från redaktörerna för
Tidskrift för Hemmet, Sophie Leijonhufvud och Rosalie Olivecrona.128 Dessa rea-
gerade nämligen på Röda korsets verksamhetsutskotts beslut att det borde krävas
intyg om det blivande sjukbiträdets hedrande vandel av två kända och aktade
män på hennes hemort.129 I en artikel i Tidskrift för Hemmet från försommaren
1865 lyfts vikten av kvinnligt inflytande fram; betydelsen av kvinnligt ledarskap
över såväl urval som utbildning av sjukbiträdena betonas. Det understryks 

att således qvinnans klarsynthet och moraliska finkänslighet måste rådfrågas
vid valet af de anmälda sjukbiträdena, hennes vitsord i fråga om de sökandes
vandel icke blott möjliggöras men i föreskrifterna tydligt fordras, och slutligen
att ledningen och den väsentligaste praktiska bildningen af de blivande sjuk-
biträdena måste anförtros åt ädla, upplysta, för sitt kall bildade qvinnor.130 

Genom citatet kan man skönja en vision av en vårdsfär där kvinnor utifrån köns-
baserade argument leder kvinnor. Tidskriftsartikeln bildade underlag till en
skrivelse till Röda korset, och den föranledde ett snabbt agerande från förenin-
gens verksamhetsutskotts (VU:s) sida. En kommitté tillsattes omgående till
vilken redaktörerna Leijonhufvud och Olivecrona knöts. I enlighet med denna
kommittés förslag beslöt VU att en av de två personer som skulle intyga det bli-
vande sjukbiträdets vandel, skulle vara ett ”inom samhället aktadt fruntim-
mer”.131 Dessutom föreslog arbetskommittén – vilket senare även beslutades av
VU – att man skulle utbilda en sjukvårdsföreståndarinna, förslagsvis vid Florence
Nightingales skola i London.132 

Hur kan det komma sig att skrivelsen så lätt fick gehör? En sannolik förklar-
ing har med den samtida diskussionen om kvinnans uppgift att göra. Kvinnofrå-
gan var förvisso inte ny på 1860-talet men den framstod som alltmer
pockande.133 Detta kan ha bidragit till lyhördheten för synpunkterna från
Leijonhufvud och Olivecrona. En annan tänkbar orsak till följsamheten från
VU:s sida kan ha varit att de båda kvinnorna kom ur högreståndskretsar. De var
dessutom djupt involverade i den av änkedrottning Josefinas initierade ”Damko-
mmittén” inom Röda korset. Damkommittén startades sommaren 1865. Delta-
garna kom alla från samhällets övre skikt och de ägnade sig företrädesvis åt
praktiska bestyr som att sy och sticka, att samla och ordna linne och förbandsar-
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tiklar samt sjukvårdspersedlar till olika krig.134 Det intressanta med damkommit-
tén är att den sannolikt fungerade som ett diskussionsforum och en träffpunkt,
en sorts nätverk, som hade en ”lobbyingeffekt” på den större organisationen.
Lobbyingen torde till exempel ha utövats inom familjerna. Drottning Josefina
var mamma åt ordföranden i Röda korsets VU och hovdamen Lotten Edholm
var gift med överfältläkaren Edward Edholm, vilken även var aktiv centralt inom
Röda korset.135 Detta var bara ett av de nätverk för kvinnosaken som Olivecrona
och Leijonhufvud var delaktiga i.136 Den vårdutbildning som initierades av Röda
korset kom i alla händelser att bli ett kvinnoprojekt, men inte ett kvinnoprojekt
av samma slag som diakonissanstaltens. I Röda korsets utbildning skulle
ansträngningar komma att göras för att föra fram kvinnor på ledande positioner. 

Föreståndarinnan för Röda korsets utbildning

Att finna en passande ledarfigur för Röda korsets vårdutbildning blev också
mycket riktigt en uppgift som Sophie Leijonhufvud, på uppdrag av Röda korsets
verkställande utskott och bistånd av Rosalie Olivecrona, tog sig an. Tanken var
redan från början att den blivande föreståndarinnan skulle skickas till England
för att utbildas vid S:t Thomassjukhuset. Kontakter togs med Florence Nightin-
gale som lovade att hjälpa till.137 Detta tycks ha varit det minst problematiska i
processen. Att finna en lämplig kandidat framstår som betydligt mer
komplicerat. Under hela proceduren förs en diskussion mellan Leijonhufvud och
Olivecrona. I slutet av sommaren 1865 har man fem kandidater, men Leijonhuf-
vud är inte riktigt nöjd. Ingen av dem vill hon rekommendera reservationslöst.
Om inte kunskaper och bildning fattas, så brister kandidaten i det kristliga allvar
och den fasta tro som Leijonhufvud menar är ett huvudvillkor för en blivande
”lady-probationer” – eller så saknas den självständighet som fordras.138 Under
hösten samma år får man emellertid via ombud kontakt med den småländska
godsägardottern Emmy Carolina Rappe (1835–1896) som man tror ska kunna
uppfylla kraven. Hon visar sig vara villig att åta sig uppgiften. Skälen till att
Rappe ansågs vara lämplig kan ha legat i hennes bakgrund. Dels hade hon vuxit
upp i en miljö präglad av väckelsefromhet. Familjen var intensivt engagerad i
väckelserörelsen, som man exempelvis gav sitt stöd genom ekonomiska gåvor.
Dels fanns en lång tradition inom familjen att gynna filantropiska projekt.
Emmy Carolinas eget filantropiska bidrag bestod av en söndagskola som hon
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bedrev med godsets barn. Det är
även värt att notera att Rappe
hade familjeband till samma
kristet filantropiska kretsar som
präglat Emelie Elmblad och
Marie Cederschiöld (se kapitlet
om diakonissanstalten).139 Det
fanns således gott om idéim-
pulser och praktiskt filantropiska
exempel i den miljö som var
Rappes.
Trots att det inte tycks som om
Rappe tidigare i livet visat något
större intresse just för sjukvård
verkar hennes engagemang inte
ha varit svårväckt. I ett brev till
en moster uttrycker hon sin
glädje över att Gud vill ha henne
till befattningen som förestån-
darinna och sin förhoppning om

att Han ska vara hennes hjälpare i det maktpåliggande kall som väntar. Hon
skriver också att hon behöver någon verksamhet som kan ta hennes krafter i
anspråk, om inte livet skall kännas ödsligt och tomt för henne.140 Rappe framstår
här i hög grad som en representant för den grupp 1800-talskvinnor ur de högre
samhällskikten som var beroende av en manlig anförvant och som längtade ut i
världen. 

Emmy Rappes utbildning i England

I maj 1866 reser Emmy Rappe över till England och påbörjar sin skolning till
föreståndarinna. Vistelsen kommer att räcka ett år under vilket hon utbildas vid
sjukhuset St.Thomas i London. Hon auskulterar även vid flera andra
sjukvårdsinrättningar. Under utbildningsåret för Rappe noggranna anteckningar
om det hon lär, ser och upplever. Det engelska sjukvårdssystemet anser hon i
huvudsak vara mycket bra. Rappe tycks inte minst tilltalas av ordningen och dis-

Emmy Rappe var den första föreståndarinnan
för Röda korsets sjuksköterskeutbildning. (TAM)
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ciplinen som vanligtvis råder bland personal och patienter på de sjukhus hon
besöker. Detta gäller kanske främst St. Thomas sjukhus där Florence Nightin-
gales högra hand, Mrs Sarah E. Wardroper, är föreståndarinna. I sin antecknings-
bok har Rappe skrivit ner de regler som förmedlats av Mrs Wardroper.
Anvisningarna för proveleven, ”the Probationer”, är detaljerade och inbegriper
till exempel hur hon ska förhålla sig till sina kamrater: hon får inte gå arm i arm
med kamrater när hon är på väg till och från sjukhuset, samtala med kamrater på
patientsalarna eller brevväxla med någon som lämnat sjukhuset för en annan
institution. Gentemot patienterna ska proveleven vara återhållsam, hon ska
exempelvis inte utföra små tjänster åt dem som att skriva brev eller köpa något åt
dem.141 Reglerna som gäller patienterna är även de detaljerade och inbegriper
vissa inslag som ur ett nutida perspektiv ter sig tämligen främmande. Patienterna
instrueras till exempel att inte slå, eller stjäla mat och dryck från varandra.142 

I stort sett tycks Rappe ha uppskattat den disciplinerande sjukhusmiljön.
Hon gör negativa anmärkningar då hon besökt sjukhus som präglas av oordning
eller ovärdighet. När hon tillsammans med Mrs Wardroper besökt Londons äld-
sta sjukhus, St. Bartholomew’s sjukhus, beskriver hon den kvinnliga vårdperson-
alens utseende som otrevligt. De ser ut som ”riktiga sluskor” och som om de
druckit för mycket engelsk porter:

Ingen hade dock otrefligare utseende än föreståndarinnan sjelf: en mörk
dame med gulbrun ansigtshy och svarta, förvirrade ögon, tillgjord och
med många gester, mera passande för en kringvandrande skådespelare än
för en person på så vigtig och ansedd plats.143

En annan ton har Rappe när hon besökt St. Mary’s eller King’s College sjukhus.
På St. Mary’s tycker hon att sköterskorna ser ”hyggliga ut”, och sköterskorna på
King’s Colleges tilltalar Rappe därför att deras arbete helt och hållet är ett fritt
kärleks- och barmhärtighetsverk.144 Värdighet hos en sköterska anser Rappe vara
viktig. Följaktligen sympatiserar hon med uniformsreglerna som Mrs Wardroper
utformat för sköterskorna på St. Thomas’s. Enligt dessa ska sköterskorna bära
uniform för att kunna skiljas ut från sköterskor från andra institutioner, men
även för att åstadkomma ett prydligt och rent yttre samt för att sköterskorna ska
ha en sorts garanti – uniformen ger värdighet och respekt.145 Sannolikt är Rappe
inspirerad av det engelska systemet när hon så småningom inför sköterskeuni-
former för Röda korsets sköterskor i Uppsala.146
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Av de brev som Rappe sänder till hemlandet under englandsvistelsen framgår
att hennes intresse för sjukvårdsfrågor inte bara är lättväckt, hon skapar sig des-
sutom snabbt egna uppfattningar om vården och om sin uppgift. Med Leijon-
hufvud diskuterar hon till exempel sjuksköterskans funktioner och det syns
tydligt att hon inte ser sina, eller de framtida sjuksköterskornas, uppgifter som
begränsade till fältsjukhusen. Hon tänker sig snarare att sjuksköterskorna ska
reformera den svenska sjukvården; de ska göra svenska sjukhus till det de bör
vara – barmhärtighetsinrättningar. Hon önskar också att svenska kvinnor ur den
ädlare klassen ska upptäcka att det går bra och är ”ett själ och hjärta uppfyllande
kall, detta att tjäna sin lidande nästa”.147 Rappes mer omfattande definition av
sitt uppdrag föranleder henne att försäkra Leijonhufvud att hon trots sitt något
mer vidsträckta synsätt inte tänker försumma sina plikter och hon hoppas att
inte bli framställd som ”någon otrogen tjänarinna för sina Herrar förmän”, det
vill säga läkarna.148 

Tjänarinnor eller arbetsledare?

När Emmy Rappe återvände till Sverige kom hon – efter en del underhandlande
med olika sjukvårdsinrättningar – att hamna på det då nybyggda Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Hon blev översköterska på kirurgiska avdelningen samt
föreståndarinna för den sjuksköterskeskola som stationerades dit. Utbildningen
av sköterskor bedrevs till att börja med i blygsam omfattning. I medeltal antogs 5
elever om året. De påbörjade inte den sex månader långa utbildningen samtidigt
utan en och en eller någon gång parvis.149 Ambitionen att utbilda ledare kvar-
stod och projektet följdes med bitvis bekymrat intresse från Leijonhufvuds och
Olivecronas sida. Skulle ”Herrar läkare” inse betydelsen av kvinnlig uppsikt över
kvinnlig arbetspersonal? Leijonhufvud antyder att Sverige ligger efter i utvecklin-
gen av denna ordning och att man ännu inte förstått vilken oordning och vilket
moraliskt elände som frånvaron av denna uppsikt medför.150 

Rappe å sin sida förefaller stå inför en situation där hon måste balansera
ledarskapsprojektet mot förväntningarna på henne att vara läkarnas lydiga
tjänarinna. Redan innan hon lämnar London diskuterar hon saken brevledes och
förklarar att hon under en inskolningsperiod tänker vara läkarnas lydiga
tjänarinna. Hon sätter dock gränsen vid att skura. Hennes tid ska inte användas
till sådant och de blivande sköterskor hon ska vara med och fostra ska heller ald-
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rig ägna sin tid åt att skura.151 Sannolikt var det tänkt att underordnad personal
skulle ta hand om städningen. En sådan arbetsorganisation hade varit rådande
vid de flesta sjukhus Rappe besökt i London. Emmy Rappes syn på sjukhusdisci-
plin och på sig själv som moralisk övervakare över den underordnade personalen
illustreras väl i ett brev från början av hennes tid som sköterska i Sverige. Adres-
saten är Sophie Leijonhufvud. I brevet beskriver Rappe hur hon kommit till
insikt om att en piga på sjukhuset vid mer än ett tillfälle besökt en ”mamsell på
söder”. Av sammanhanget att döma förstår man att pigan varit gravid. Rappe är
förskräckt över att pigan obekymrat meddelat henne detta utan minsta tecken på
blygsel och hon är indignerad över att en föreståndarinna inte har makt att
avskeda denna sortens sköterskor. Hon anklagar vidare läkarna för att de inte
skulle bry sig om pigans moral. ”Men vad läkare är det, som icke med längtan
skulle emotse den tid, då deras sjukhus, deras patienter voro anförtrodde åt en
annan sorts sköterskor.”152 

Man kan konstatera att Leijonhufvud, Olivecrona och Rappe var inbegripna i
ett gemensamt projekt som i hög grad gick ut på att skapa en arbetsledarroll för
kvinnor inom sjukvården samt att genom att formulera uppgiften i moraliska
termer höja statusen för densamma. Av Leijonhufvuds och Rappes utsagor att
döma ser de sig själva som pionjärer i en tillvaro som ännu inte förstått vikten av
moralisk resning inom sjukvården. 

Kalltanken

Såväl Rappe som Leijonhufvud talar ibland om sköterskans arbete i termer av ett
kall. Men vad lägger de för innebörd i detta ord? Hur ser till exempel Rappe på
kallaspekten i arbetet? Faktum är att hon använder termen tämligen sparsamt.
Vid något tillfälle talar hon till exempel om sitt arbete som ett maktpåliggande –
det vill säga krävande – kall, och att detta att tjäna sin nästa uppfyller ens själ och
hjärta. Hos vare sig Rappe eller Leijonhufvud finns något överflöd på förstär-
kande ord i samband med kallbegreppet – av typen ”ädelt” eller ”högt”. Kall
tycks närmast vara liktydigt med krävande arbete, engagerande och viktig
uppgift. Men det kristna sammanhanget är närvarande hos både Leijonhufvud
och Rappe. Sophie Leijonhufvud motiverar i själva verket kvinnans ledningsup-
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pgift med att hennes såväl fysiska som sedliga kraft står under den kristliga kärle-
kens allmakt.153 Denna tanke känns igen från Fredrika Bremer. I enlighet med
Bremer var kvinnans frigörelse för Leijonhufvud intimt sammanbunden med
den kristna tron.154 

Som nämnts ovan såg Leijonhufvud som ett av villkoren för den blivande
föreståndarinnan att hon hade ett kristligt allvar och en fast tro. Detta villkor
uppfyllde Rappe vars religiösa resonemang främst handlar om Gud som kraft-
källa. I brev till olika adressater hänvisar Rappe ofta till sitt beroende av Guds
hjälp i arbetet. Hon ber honom om nåd och hjälp när hon ska bekläda sin
ledande befattning, att han ska göra henne passande för sin uppgift, och hon
försäkrar att hon vill underordna sig hans vilja.155 Trots de olika aktörernas djupa
religiösa tro var Svenska Röda korsets utbildning den första sekulära vårdutbild-
ningen för kvinnor. Målsättingen med den var inte att, som i fallet med diako-
nissutbildningen, bedriva kristen mission. I stället var huvudsyftet att bygga upp
en välfungerande sjukvård. Men Rappe beklagar ibland avsaknaden av religiösa
motiv för sin verksamhet. I likhet med Leijonhufvud beundrar hon diakonis-
sorna och gör sitt bästa för att delge såväl patienter som elever kristen förpläg-
nad.156

Ytterligare en aspekt av kalltanken kan skönjas i Emmy Rappes sätt att tänka
kring den ekonomiska ersättningen för vårdarbetet. Hon prisar till exempel de
ädla sköterskorna vid King’s College sjukhuset och understryker vilken skillnad
det gör om en kristen kvinna helt offrar sig för sitt arbete utifrån kristen kärlek
till nästan och inte för pengar.157 Men det finns en dubbelhet hos henne som
skapar frågeställningar. Hon klagar ibland över sin fattigdom, att hon till exem-
pel inte kan besöka sina vänner i England och hon finner det tröttsamt att lyssna
på sin arbetsgivares ständiga jämmer över små ekonomiska medel – hon tror
emellanåt att de önskar ha bort henne för att hon kostar pengar. Ändå har hon,
förklarar hon i ett brev till Florence Nightingale, aldrig bett om en penny även
om de naturligtvis måste ge henne ett rum att bo i och mat att äta.158 Det tycks
verkligen ha varit så att Rappe aldrig bad om pengar. I själva verket skrev hon år
1868 ett brev till Röda korset och erbjöd dem att sänka hennes lön – ett erb-
judande som togs emot med tacksamhet.159 Hur kan man förstå detta? Min
tolkning är att det inte bara var utifrån kristet barmhärtighetstänkande som
Rappe ville sänka sin lön. Det handlade även om en rädsla att inte få vara kvar
och att inte räcka till. I sina brev till Nightingale beklagade hon ofta sina egna
tillkortakommanden, hon visste inte om hon var passande för uppgiften och var
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osäker på om hon över huvud taget gjorde någon nytta.160 Att föreningen
uppskattade henne är tämligen säkert. År 1870 ville de till exempel inte skicka
henne till krigshärden i Frankrike därför att de var rädda att förlora henne.161

Möjligen var det doktorernas uppskattning Rappe saknade. Ur ett historiskt per-
spektiv är det emellertid uppenbart att Rappes insats vid Röda korsets sjuk-
sköterskeutbildning i Uppsala angav tonen för och utgjorde början till den vidare
utvecklingen av sjuksköterskeyrket i Sverige. 

Röda korsets utbildningsmodell

Inledningsvis tycks inte Röda korsets utbildningsmodell ha varit tillräcklig för att
göra sjuksköterskeyrket till en passande sysselsättning för kvinnor ur det övre
samhällsskiktet. Flertalet av de kvinnor som utbildades hos Rappe kom, i
enlighet med hennes önskemål, från vad som närmast kan betecknas som präk-
tiga lanthem.162 Utbildningen som hade skiftande längd bedrevs till att börja
med i blygsam omfattning vilket innebar att mängden skolade Röda korssjuk-
sköterskor inte växte så snabbt. Totalt sett hade 127 sköterskor utbildats av Röda
korset fram till år 1881. Av dessa var då 71 i aktiv tjänst.163 Under några år i slutet
på 1870-talet utbildades Röda korssköterskor även vid Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg. Denna utbildning lades dock ner år 1881 då utbildningen förlades till
det nybyggda Sabbatsbergs sjukhus. I och med detta kan man säga att Röda kor-
set gick in i en ny fas. 

Hur gick det då med de visioner som föregick Röda korsets sjuksköterskeut-
bildning? Om vi ser till visionen om kvinnligt ledarskap tycks inte Röda korsets
sjuksköterskeutbildning i sitt inledningsskede riktigt ha inneburit någon stärkt
position för en arbetsledande sjuksköterska. Emmy Rappe beklagar ofta detta i
sina brev till Nightingale. Som vi kunnat se uttrycker hon ofta att den svenska
sjukvården ligger efter den engelska på många sätt, till exempel när det gäller
sjuksköterskans position. Hon klagar över att de svenska läkarna inte riktigt
förstått vikten av att ge en översköterska auktoritet.164 Under Rappes verksam-
hetstid, fram till mitten av 1870-talet, tycks inte detta ha förändrats nämnvärt.
Men i slutet av 1880-talet kan influenser från drottning Sophias nystartade Hem-
met för sjuksköterskor – det blivande Sophiahemmet – skönjas i Röda korsets
utbildningspolitik. Kraven på skolunderbyggnad hos de som ville gå Röda kor-
sets utbildning justerades i samma riktning som vid drottning Sophias institu-



Ett högt och ädelt kall

92

tion, det vill säga de höjdes. Likaså förlängdes sköterskeutbildningen. I enlighet
med Hemmet för sjuksköterskor inrättade även Röda korset ett ”hem” åt sina
elever och anställda. Tidigare hade eleverna i hög grad varit inackorderade hos
privatpersoner. Röda korsets sjuksköterskehem invigdes 1891 och kom att få
funktioner av moderhuskaraktär, som vid Ersta diakonissanstalt och Sophiahem-
met. I samband med sjuksköterskehemmets tillkomst blev Röda korsets sköter-
skedräkt enhetlig – den behöll för övrigt sin karaktär ända fram till 1960-talet.
Genom den första föreståndarinnan vid Hemmet infördes också seden att elever
och sköterskor började tilltala varandra som ”syster”, vilket ditintills varit förbe-
hållet diakonissorna.165 Fröken Fanny von Otter, som hann verka som sjuk-
sköterskehemmets föreståndarinna under så gott som hela 1890-talet och en bit
in på 1900-talet, hade varit verksam vid Sophiahemmet. Hennes bakgrund satte
med all säkerhet sin prägel på Röda korsets sjuksköterskehem. Röda korset kom,
i likhet med Sophiahemmet, att bli en av de mer statusfyllda skolorna i Sverige.
Sophiahemmet hade en avgörande betydelse för att arbetsledarprojektet roddes i
land.

Sophiahemmet
Liksom i Röda korset spelade kungahuset en viktig roll i Sophiahemmets tillko-
msthistoria. Initiativet togs av drottning Sophia, gemål till kung Oscar II. Det
som drev drottningen var hennes engagemang i den sociala frågan, de intryck
hon hämtat från engelsk sjukvård samt hennes nära relation till väck-
elserörelsen.166 När planerna på skolan började läcka ut i pressen väckte de ingen
större entusiasm. Trots det var det inga problem att via upprop i samma medium
samla in medel till den nya institutionen.167 Drottningen hade dessutom som
stöd samlat en grupp välvilligt intresserade kring sig. Gruppen bestod av per-
soner från hovet och väckelserörelsen – en viktig person här var hovfröken
Märtha Eketrä som förmedlat kontakter mellan kungahuset och representanter
från väckelserörelsen, och som framgent engagerade sig djupt i drottningens
skola. Några framstående stockholmsläkare spelade även de viktiga roller, och
bland dem fanns den välvilligt inställde kirurgen John Berg och medicinaren
Frans Wilhelm Warfvinge som introducerat diakonissor som avdelningssköter-
skor på Sabbatsbergs sjukhus.168 
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Det blev den engelska sjukvården som kom att stå som den främsta före-
bilden för drottningens planerade sjuksköterskeinstitutionen. Våren 1881 åkte
drottningen på studieresa till England och besökte där bland annat diakonissan-
stalten Mildmay i London. Hon var väl insatt i Florence Nightingales idéer, vars
sjuksköterskeskola blev vägledande för planeringen av drottningens skola.169 I
John Nilssons bok om Sophiahemmet nämns dessutom boken Syster Dora som
indirekt inspirationskälla för drottningen. Hon fick boken refererad för sig av fri-
herrinnan Augusta Alströmer som tagit intryck av berättelsen om den engelska
sjuksköterskan Dora.170 Kan det ha varit så att det i hovkretsar florerade en
romantiserad bild av offervilliga sjuksköterskor? Det är inte otroligt, men syster
Dora framställs egentligen inte som särskilt tillbakadragen. Hon är visserligen
djupt religiös, ödmjuk och självuppoffrande men hon ter sig samtidigt som täm-
ligen kraftfull och handlingskraftig. Om så behövs tar hon över doktorssysslor
och läxar dessutom vid behov upp läkare som hon anser har betett sig olämp-
ligt.171 Möjligen befanns denna kombination av ödmjukhet och kraftfullhet
tilltalande. Sannolikt var det just det engelska översköterskesystemet som attra-
herade drottningen. I England var, som nämnts i kapitlet om Röda korset, ett
översköterskesystem redan infört. Engelska sjuksköterskor på arbetsledarposi-
tioner hade ett relativt stort inflytande över vårdavdelningarna och förhållande-
vis hög status. Systemet var en iögonfallande illustration över att kvinnor kunde
uppbära arbetsledande roller. Drottning Sophia ville antagligen gynna en likar-
tad utveckling i Sverige.

Det går inte att på samma tydliga sätt som i fallet med Röda korset förknippa
Sophiahemmet med ett kvinnosaksprojekt, att se den nya institutionen som
associerad till kvinnofrågan eller den borgerliga kvinnorörelsen. Kring Sophia-
hemmet fanns ingen kvinnopolitisk propaganda i likhet med den Leijonhufvud
och Olivecrona bedrev i Tidskrift för Hemmet. Däremot inbegreps kvinnor redan
från början i styrelsen för drottningens skola, och i stadgarna för det senare
etablerade Sophiahemmet påbjöds en kvinnlig representation.172 Skolan bidrog
även, trots en tämligen frånvarande kvinnosaksprofil, till att stärka kvinnors roll
inom sjukvården genom att tillskapa en gedigen sjuksköterskeutbildning.173 Det
går här inte att bortse från det betydelsefulla sociala kapital som kungahusets
engagemang bibringade den nya gruppen kvinnliga vårdarbetare. 
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Utbildningen

År 1884 startade utbildningen i
liten skala och skolan gick till att
börja med under namnet Drott-
ningens sjuksköterskeskola, eller
Sjuksköterskehemmet och var de
första åren förlagd till en lägenhet
på Upplandsgatan invid Sabbats-
bergs sjukhus. Praktiska fär-
digheter tänktes eleverna i första
hand inhämta på vårdavdelningar
på Sabbatsbergs sjukhus. Till
föreståndarinna utsågs sjuksköter-
skan Alfhild Ehrenborg (1857–
1929). Hon handplockades på
liknande sätt som Röda korsets
Emmy Rappe, men till skillnad
från Rappe var Ehrenborg redan
utbildad och innehade en befatt-
ning som arbetsledare för en
grupp nattsköterskor i Liver-
pool.174 Alfhild Ehrenborg hade

inlett sin vårdutbildning vid The Protestant Deaconess Institution i London och
avslutat den som extraelev vid Florence Nightingales skola. Sannolikt ansågs hon
inneha den rätta kombinationen av god bakgrund, bildning samt kunskaper i
vård byggd på korrekt idémässig grund. I den första kurs hon förestod ingick fyra
unga kvinnor som alla kom från väl bemedlade hem och motsvarade antagning-
skraven att tillhöra en protestantisk trosbekännelse, äga allvarlig håg för sjuk-
sköterskekallet byggd på sann Gudsfruktan, ha god hälsa, vara ogift eller änka,
ha åtnjutit nöjaktig skolundervisning, samt vara mellan 21 och 35 år.175 Ett viktigt
inslag i den nya utbildningen var att den skulle innehålla teoretiska inslag.
Utbildningen var också den ditintills längsta för sjuksköterskor. Den första
kursen var tio månader, vilket var fyra månader längre än Röda korsets. 

Alfhild Ehrenborg, föreståndarinna vid Drott-
ningens sjuksköterskeskola från 1884–1887.
(Nilsson, 1939)
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Sjuksköterskehemmet organiserades efter ungefär samma principer som dia-
konissornas systraskap. Eleverna levde tillsammans avskilda i lägenheten på Upp-
landsgatan. Tanken med Hemmet var primärt att ”ge hägn” åt och ”utöfva
uppsigt” över eleverna. Men det skulle också fungera som en form av adminis-
tratör och förhandlare som ordnade och gjorde upp villkor för sophiasysterns
anställning vad gällde lön och behövliga viloperioder. Hemmet tänktes också
vara en garant för en tryggad ålderdom.176 Organisationsformen påminde om
diakonissornas moderhus och man använde samma beteckning för sin organisa-
tion. Hemmet fick en själasörjare som kom på besök en gång i veckan. Sophia-
systrarna var enligt drottningens önskemål materiellt sett jämförelsevis väl
försedda.177 

Systrar med moraliskt uppdrag

Ett angeläget syfte med de nya sophiasystrarna var att de skulle införa vårdade
och finkänsliga manér i sjukhusvärlden. Förutom detta moraliskt präglade upp-
drag bidrog de första systrarnas klasstillhörighet till att de sågs som ett påbud om
en ny och noblare sjukhuskultur. Detta var en av orsakerna till att de bemöttes
med viss skepticism från läkarkåren när de installerades på Sabbatsbergs sjukhus.
Men vad innebar det moraliska uppdraget, vad var det som behövde förändras?
En del av svaret finner man i ett av bidragen till en jubileumsskrift som berättar
om Sophiahemmet. Sophiasystern Elise Paykull skriver där om hur hon i ett
samtal med en överläkare påtalat den ”underbara frånvaron af svordomar och
simpla ord [hos patienterna] inom sjukhusen” men hur samma patienter utanför
sjukhusen knappt kunde säga en mening utan att använda ett dåligt språk.
Paykull berättar vidare: 

”Ja”, sade han [överläkaren], ”detta ha Ni åstadkommit. Då vi hade de
gamla, obildade sköterskorna, voro karlarne likadana inom som utom
sjukhusen.” Detta var bland de mest uppmuntrande ord, jag hört, och det
innebar, att alla sjuka i lika hög grad äro i behof af skolade, bildade, goda
sjuksköterskor.178



Ett högt och ädelt kall

96

Här framgår tydligt hur sophiasysterns moralhöjande uppdrag riktades mot
patienterna. Hur skulle man uppnå denna moraliska förbättring? En viss inblick
i detta ges i föreståndarinnan Alfhild Ehrenborgs dagboksanteckningar. Hon kla-
gar till exempel över att eleverna när hon vänder ryggen till en stund springer
och passar upp patienterna, att de låter sängliggande patienter vara uppe ur sän-
garna, äta utan lov eller låter patienternas besök stanna för länge. ”Disciplinen
alltid slapp då jag är borta, det märker jag”, skriver hon och man anar en irriterad
ton.179 

Strävan efter en disciplinerad sjukhusmiljö känns igen från Emmy Rappes
hyllningar till reglerna vid St Thomas’s sjukhus och kan sättas in i ett större sam-
manhang, nämligen den idoga strävan att skapa kontroll och ordning som alltse-
dan 1700-talet präglat den framväxande sjukhusvärlden.180 I fallet med
sophiasystrarna var förbättringsprojektet inriktat på hela sjukhuskulturen, det
inbegrep således även personalen – inklusive läkarkåren. Ehrenborg klagar över
att läkarna saknar blygsamhet och finkänslighet och menar att detta är helt
oförenligt med fin och god sjukskötsel.181 En läkare gör sig till exempel löjlig
över att Ehrenborg satt en skärm för när en manlig patient ska blottas. Ehren-
borg kritiserar dock läkarna för att inte visa patienterna vederbörlig respekt: 

I operationsrummet assistera personer af alla bildningsgrader och kön s.s.
Doctorer och drängar, Fröknar och pigor. Patient ledes in i rummet spritt
naken – utom skjortan och sedan göres allting för så godt som öppna dör-
rar och utan den minsta blygsamhet. Ej underligt, om doktorerna se ner
på sköterskorna här.182

 
I det här citatet efterlyser Ehrenborg främst två saker: att patienternas nakenhet
ska skylas i större utsträckning än vad som sker och att hierarkin ska regleras.
Hon anser inte att pigor, fröknar, doktorer och drängar ska assistera vid opera-
tioner. Det ligger nära till hands att tänka sig att hon i stället vill vika assistent-
sysslan för sina sjuksköterskor. Intressant är även att patienternas oskylda
belägenhet sägs ställa sjuksköterskorna i ett sämre ljus. Ehrenborg antyder att
patienternas nakenhet gör att läkarna ser ner på sköterskorna. Logiken torde ha
varit att endast sämre sortens kvinnor hanterade halv- eller oklädda människor,
framför allt i närheten av män. Förbättringen av sjukhuskulturen hade knappast
patienternas moral som enda mål – eller att göra vården mer patientvänlig – utan
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var även viktig för att göra vårdyrket passande för kvinnor från samhällets övre
skikt och för att höja dess status. Ehrenborgs uttalande är en god illustration över
sin tids krav på sexuell oskuld hos kvinnor ur medel- och överklass med profes-
sionella ambitioner.183 

Sophiahemmets kalltanke

Det förbättringsprojekt som sophiasystrarna var inbegripna i påminner i mångt
och mycket om diakonissornas andliga missionerande. I sophiasystrarnas fall var
det moralhöjande inslaget påfallande och det kristna budskapet centralt – både
som grund för moralen och yrkesutövandet, och i form av explicit förkunnande
av Guds ord. Sköterskorna sjöng och läste religiösa texter för patienterna. Man
tog även emot besök av lekmän och präster som ville hålla andaktsstunder på
sjukhussalarna. Den religiösa delen av verksamheten leddes av hemmets själasör-
jare, pastor Gustaf Beskow, som knutits till drottningens sjuksköterskehem och
som en gång i veckan höll andaktsstund för sköterskor och elever. Beskow blev
sedermera hovpredikant och följde med till Sophiahemmet.

Sjuksköterskeelever vid Sophiahemmet 1897. (TAM)
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På Sophiahemmet spreds det kristna budskapet även via skrivet medium – som
på Ersta – i form av rundbrev.184 I dessa rundbrev kan man se hur Sophiahem-
mets kallideal formuleras, framför allt av pastorer och föreståndarinnor. Fram-
ställningarna påminner i hög grad om diakonissanstaltens. Tron och Jesu kärlek
beskrivs som grundläggande för att systrarna ska kunna ”fylla sitt kall” eller finna
styrka i ”Herrens kallelse och kraft”. Budskapet är att när vi tror på Gud tjänar vi
människorna bäst.185 Jesus är den som i första hand är förebild och föremål för
sjuksköterskan ”tjänande”.186 I Sophiahemmets brev förekommer vid något
tillfälle Maria från Betania – som även är en förebild för diakonissorna vid
Ersta.187 Lönen i arbetet är att få ge. Den yttre välsignelsen är inte eftersträvans-
värd, utan det är den inre välsignelsen som är rik, Gud själv är sköterskans stora
lön. En tacksamhet över att få vara medarbetare i Guds skapelseverk uttrycks och
det från Ersta kända citatet av den tyske lutheranen Wilhelm Löhe – som börjar
med ”Hvad vill jag? Tjena vill jag.”, och som slutar med, ”Min lön är att jag får
tjena” – finns med i Sophiahemmets rundbrev.188 

Ett inslag som däremot är annorlunda i jämförelse med Ersta diakonissan-
stalts brev är att kalltanken i Sophiahemmets rundbrev förknippas med
upphöjelse på ett lite annorlunda sätt än i Erstas rundbrev. I Erstas rundbrev
framstår upphöjelsen som implicit kopplat till identifikationen med Jesus. I
Sophiahemmet brev uttrycks detta mer explicit. Människan på jorden bör lik-
som Jesus stiga ner från sin höjd och ”ikläda sig ödmjukhetens tjänaredräkt”.
Läsaren sägs vara kallad att gå i hans fotspår – att, som jag förstår det, ikläda sig
det nya sinnet ”såsom Guds utkorade, heliga och älskade”. I ett av rundbreven
jämförs sjuksköterskornas kallelse med hur Gud kallade Jesaja. På samma sätt
som Gud renade och utkorade Jesaja ska Herren rena och rusta sköterskorna
med nåd och andens eld och kraft så att de ska kunna tjäna Herren i ”helig
skrud”.189 

Det upphöjda och religiösa inslaget i kalltanken förekommer inte bara i
Sophiahemmets rundbrev. I den jubileumsbok tillägnad drottning Sophia, som
tidigare nämnts, ställs ofta ”kallet” i relation till något fint och upphöjt. Här
benämns till exempel sophiasystrarna som en elitkår som sägs besjälas av en hög
syn på sköterskans kall, eller det sägs att det är ett högt och heligt kall att vårda
sina medmänniskor.190 Sjuksköterskeutbildningens prioritet vid Sophiahemmet
motiveras i termer av att systrarna utbildas för ett ansvarsfullt och högt kall – att
tjäna medmänniskorna – och att utbildningen strävar efter ”att utveckla goda,
fullödiga personligheter, som gå åstad, arbetande med trohet och hänförelse i sitt
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kall, burna af kraft, sökande Guds ära och ej sin egen”.191 Tanken om det ideellt
bedrivna arbetet ligger nära till hands här. Detta uttrycks ibland explicit, till
exempel som att det är en fara om sjuksköterskorna arbetar i själviskhetens
tecken, eller som att sjukvården liksom familjen behöver ”den bildade kvinnans
frivilliga insats av sina bästa och ädlaste krafter” för att arbetet ska blir riktigt
framgångsrikt.192 Det kan vara värt att reflektera något över det sista uttalandet.
Här förknippas nämligen det önskvärda ideella inslaget i det kvinnliga vårdarbe-
tet med kvinnans roll i familjen. Som jag förstår det är inte tanken om att Gud är
sköterskans lön närvarande här. I stället anar man en uppfattning om att
moderns kärleksfulla och moraliskt höjande roll i familjen är jämförbar med
sköterskans roll på sjukhusen. Detta är emellertid inte speciellt representativt för
Sophiahemmet vid denna tid. Det religiösa inslaget är betydligt mer vanligt
förekommande.193 

Hur förhöll sig sophiasystrarna till sin religiöst präglade institution? I ansökn-
ingshandlingar från hemmets första tid finner man en hel del som tyder på att ett
inte ringa antal sökande drevs av en religiös övertygelse. Det talas i ansöknin-
garna om gudsfruktan, om en innerlig önskan, eller en oemotståndlig längtan att
genom att vårda sjuka få ägna sig åt sjuksköterskekallet – ibland uttryckt som att
få tjäna Herren och/eller medmänniskorna.194 Långt ifrån alla ansökningar har
religiösa förtecken. Detta kan i och för sig bero på att det var så självklart att det
inte behövde nämnas men det kan också bottna i att den religiösa innerligheten
inte var lika självklar för sophiasystrarna som för diakonissorna. Denna nya ten-
dens framgår av två minnesteckningar – sannolikt nedtecknade på 1930-talet – av
sophiasystrar som utbildats alldeles i början av 1890-talet. Den ena sköterskan
berättar att hon vid tiden för sin utbildning inte tyckte sig höra till ”den frälsta
skaran”, att hon stod oförstående inför talet om att tjäna Herren i vår nästa och
att hon var kritisk till det väckelsebetonade i Sophiahemmets aftonböner. Den
andra sjuksköterskan beskriver hur hon som tonåring genomgick en andlig och
intellektuell kris och att detta ledde till en längtan att få arbeta för sina sjuka
medmänniskor. I första hand tänkte hon sig att bli diakonissa, men då en god
vän tipsade henne om drottningens sjuksköterskeskola var det sophiasysterns kall
hon kom att ägna sig åt. Ett val hon nu säger sig aldrig ha ångrat.195 Båda sjuk-
sköterskorna reflekterar kring det religiösa. Den första uttrycker kritik mot det
väckelsebetonade på Sophiahemmet. Den andra berättar att hon tvekat inför
konfirmationsläsningen, att hon läste Björnson, Ibsen med flera – och grub-
blade. Kanske är det inte så förvånande att religiositeten för 1880–1890-talens



Ett högt och ädelt kall

100

sophiasystrar inte ter sig lika självklar som den gjorde för diakonissorna. Många
samhälleliga fenomen och skeenden under de 35–40 år som hade gått sedan dia-
konissanstaltens tillkomst, torde ha haft betydelse för människors tänkesätt och
attityder. Jag syftar här inte minst på de diskussioner som väcktes och de attityd-
förändringar som uppstod genom kvinnofrågans utveckling, arbetarrörelsens
framväxt, kyrkokritiken och den liberala teologins uppkomst. Men trots allt
detta tycks det som om Sophiahemmet och sköterskorna där i stort sett behöll
sin religiösa karaktär en bra bit in på 1900-talet.

Sophiasystrarna och läkarkåren

Under sophiasystrarnas tid på Sabbatsberg – det vill säga under 1880-talet – ledde
såväl det allmänt moralhöjande som det religiösa missionerandet ibland till kon-
flikter med representanter ur läkarkåren. Genom Ehrenborgs dagboksantecknin-
gar skönjer man under det första verksamhetsåret, 1884, en stegrande irritation
från läkarnas sida. Beskrivningarna av doktorernas reaktioner benämns från bör-
jan som ”belåten” eller ”nöjd”. Ganska snart beskriver emellertid Ehrenborg
doktorn som tvär, särdeles ovänlig, förarglig då han kan, snäsig och otrevlig
nuförtiden, eller till och med oförskämd.196 Sannolikt tar det några veckor innan
läkarna på Sabbatsberg fullt ut inser att det är en grupp med egna ambitioner att
forma vårdkulturen de har att göra med. En del av konflikterna mellan vissa av
läkarna och Ehrenborg rör religionen. Redan efter en månad blir föreståndarin-
nan nedkallad till doktor Warfvinge som förmedlar klagomål över otillåten
kolportörsverksamhet och över knäfallande vid kvällsandakten. Något senare
under våren håller professor Netzel undervisning på Hemmet. Han var ”skapligt
tillmötesgående” skriver Ehrenborg och hade inget ”annat att anmärka visavis
sjukskötseln än att inga ’Fruar eller prester’ hade tillåtelse att predika för patien-
terna”.197 Spänningarna kring sjuksköterskornas religiösa aktiviteter ledde till att
drottningen och Ehrenborg vid ett par tillfällen såg sig nödgade att ingripa. Två
sjuksköterskor fick lov att lämna sitt arbete.198 

Friktionerna mellan läkarkåren och de nya sjuksköterskorna hade inte bara
med det religiösa missionerandet att göra, utan även i hög grad med att dessa
representerade en helt ny typ av sjuksköterskor. De kom från samma steg på den
samhälleliga klasstrappan – eller kanske till och med ibland från ett högre – än
läkarna, de hade en relativt god skolutbildning i botten och fick en grundläg-



Del II      •      Sophiahemmet

101

gande medicinsk-teoretisk skolning. Dessutom hade de genom drottningens
engagemang kungahusets stöd.199 Sjuksköterskorna från drottningens skola
kunde varken förknippas med eller behandlas som tjänstefolk. Många läkare var
övertygade om att ”fröknarna” inte skulle klara av arbetsförhållandena på
sjukhuset. I oktober 1884, då utbildningen bedrivits på Sabbatsberg i knappt ett
år, skriver Ehrenborg i sin dagbok att doktorerna är ointresserade av det de gör
och att de tror att företaget ”i och med denna månaden kommer att sluta”.200 Så
blev det nu inte, men sannolikt var ointresset för och ibland motståndet mot de
nya sjuksköterskorna en pådrivande orsak till att idén om en egen, kombinerad
utbildnings- och sjukvårdsinstitution realiserades. 

År 1889 invigdes Sophiahemmet. I den nya institutionens stadgetext står att
ändamålet ”är att, företrädesvis ur de bildade samhällsklasserna, dana och för den
offentliga och enskilda sjukvårdens behof tillhandahålla kunniga och skickliga
sjuksköterskor”.201 Det är här värt att notera att utbildningen av sjuksköterskor
faktiskt beskrivs som huvudsyftet med tillkomsten av Sophiahemmet. Ändå
verkar det rimligt att tänka sig att de läkare som var aktiva i tillkomstprocessen,
förutom sitt engagemang i sjuksköterskesaken, hade stor glädje av den nya insti-
tutionen. Kirurgen John Berg fick till exempel – vid sidan av Alfhild Ehrenborg
– vara med och planera sjukhusbyggnaden och ha synpunkter på vårdtekniska
detaljer, vilket måste ha inneburit stora fördelar. När byggnaden stod klar var
den sannolikt Sveriges då mest moderna vårdinstitution. Detta torde ha gynnat
alla inblandade parter.202 Hur var det med patienterna? Drottning Sophias
filantropiska läggning var vägledande för formuleringarna i kungaparets gåvo-
brev. Här framhålls, liksom i stadgarna, att Sophiahemmet skulle tjäna som
utbildningsanstalt för sköterskor och på samma gång ha till uppgift att erbjuda
en tidsenlig vård åt sjuka av alla samhällsklasser. Patienterna delades upp i två
kategorier – 1:a klassens och 2:a klassens – där första klassens betalade tre gånger
så mycket för vården som andra klassens. Patienterna sorterades också in på olika
avdelningar i enlighet med vilken klass de tillhörde. De som betalade mindre fick
kvarter på bottenvåningen, de som betalade mer en trappa upp.203 

I och med Sophiahemmets tillkomst gick sjuksköterskeutbildningen in i ett
nytt skede. Man hade nu helt nya möjligheter att sätta upp ramarna för sjuk-
sköterskeelevernas praktiska och teoretiska träning. De läkare som redan tidigare
engagerat sig i drottningens skola fortsatte att vara verksamma vid Sophiahem-
met. Därmed fick sophiahemseleverna sin teoretiska undervisning av läkare som
innehade respekterade positioner inom den svenska läkarkåren. Detta torde ha
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bidragit ytterligare till en höjning av sophiasystrarnas status. Den teoretiska
delen svällde och under 1890-talet förlängdes utbildningen från 18 månader till
två år.204 Eva Bohm, som skrivit en historik över Svensk sjuksköterskeförenings
första femtio år, menar att sophiasystrarna i hög grad förändrade synen på sjuk-
sköterskan. Yrket blev mer attraktivt än tidigare och kårens arbetsinsatser blev
alltmer oumbärliga.205 Bohm har med all sannolikhet rätt. 

Sammanfattande och jämförande diskussion
Hur förhåller sig de tre utbildningsinstitutionerna till varandra?206 Vilka likheter
respektive skillnader föreligger dem emellan? Ett gemensamt drag är att det
religiösa inflytandet är närvarande i alla tre institutionerna. Men närvaron tar sig
olika uttryck. Ersta diakonissanstalt och Sophiahemmet arbetar båda från en
uttalat kristen ståndpunkt, om än det kristet missionerande inslaget tonas ner
något i Sophiahemmet. Dessutom organiseras inte Sophiahemmet efter riktigt
samma religiösa modell som Ersta. Sophiasystrarna är visserligen anslutna till ett
moderhus men prästerskapets inflytande är mindre på Sophiahemmet än på
Ersta. De religiösa influenserna i Röda korsets utbildning ligger främst på ett
aktörsplan. De olika individer som agerar för en sjuksköterskeutbildning inom
Röda korset är alla djupt troende. Själva organisationen uttalar däremot inga
religiösa motiv för verksamheten, vilket den första föreståndarinnan beklagar. 

Är kallidealet detsamma hos diakonissan, Röda korssköterskan och sophiasys-
tern? Bortsett från individuella variationer, framstår som ett generellt drag att en
betoning av status ökar mellan diakonissan och sophiasystern. I urkunder från
sophiahemmet kopplas idén om sjuksköterskans kall oftare ihop med någonting
ädelt, högt och heligt. Diakonissanstalten skulle i och för sig inte framställa dia-
konissans kall som någonting lågt, men här framhålls mer ödmjukheten och
enkelheten – kallelsen till att vara Herrens tjänarinna. I Röda korset gäller
samma förhållanden vad gäller kalltanken och det kristna inslaget – kalltanken
tar sig uttryck på individplan men inte i föreningens struktur. Aktörerna kring
Röda korset använder emellertid termen kall utan något större överflöd på sta-
tushöjande hjälpord. ”Kall” används här oftast som liktydig med krävande arbete
eller engagerande och viktig uppgift. Emmy Rappe talar även om kallet i termer
av kristet barmhärtighetsarbete. 
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I alla tre institutionerna kan man skönja diskussionen från den på 1800-talet
omdiskuterade kvinnofrågan. I kretsen kring diakonissanstalten är det tydligt att
man, trots att inte själva frågan verkar vara på tapeten, förhåller sig till diskus-
sioner inom fältet. Kvinnors deltagande i diakoniss-sällskapets planeringsarbete
motiveras utifrån deras högre moraliska kvaliteter och diakonissans arbete rät-
tfärdigas med att Gud har anvisat henne en plats att tjäna församlingen och för
att hjälpa mannen. Man söker alltså stöd för sina argument hos Gud när man
argumenterar för kvinnors arbete och deltagande i diakoniss-sällskapets adminis-
trativa arbete. Även Luther får tjäna som stöd åt projektet med diakonissan-
stalten. I första numret av Olivebladet berättas om reformatorernas fruar som
gick i spetsen för den kärleksverksamhet som bedrevs bland fattiga och sjuka.
Luther sägs ha anbefallt församlingarna att se till att kvinnor undervisade i skolor
för flickor – det vill säga sådana sysslor som diakonissorna skulle ägna sig åt.207 

Inom Röda korset kommer kvinnofrågan upp på dagordningen mycket
tidigt. Detta har i hög grad att göra med ett handfast och envist engagemang från
ett par av den borgerliga kvinnorörelsens förgrundsgestalter, Sophie Leijonhuf-
vud och Rosalie Olivecrona. De tycks inte ha några större problem att få gehör
för sina kvinnopolitiska idéer om bland annat sjuksköterskeutbildningens
uppläggning. Leijonhufvud och Olivecrona ingår även i det kvinnliga nätverk –
damkommittén – som finns kring Röda korset och som i huvudsak består av
damer från högreståndskretsar, bland annat kungafamiljen. Det kvinnopolitiska
projektet inom Röda korset framstår i hög grad som ett projekt för att skapa en
arbetsledarroll för kvinnor inom sjukhusvården. Argumenten för en sådan mod-
ell baseras på idéer om kvinnans moraliska överhöghet. Inom Sophiahemmet är,
i likhet med Ersta, explicita diskussioner kring kvinnofrågan inte direkt synliga.
Här framträder inte samma tydliga kvinnosaksprojekt som i fallet med Röda
korset. Var ambitionen att inbegripa kvinnor i styrelsen för drottningens sjuk-
sköterskeskola ett kvinnopolitiskt drag? Det är möjligt, men samtidigt var det
kanske inte så ovanlig längre, på 1880- och 1890-talen, att räkna in kvinnor i vissa
sammanhang – och då särskilt de som hade med vård och omsorg att göra. 

Sammanfattningsvis måste sägas att alla tre institutionerna intar en relativt
försiktig ståndpunkt i kvinnofrågan. Den kanske mest långtgående rösten kom-
mer från Sophie Leijonhufvud, med sin uttalade ambition att skapa arbetsledar-
positioner för kvinnor inom vården. Denna ambition uppnås emellertid inte
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under Emmy Rappes tid som utbildningsledare. Först i och med Sophiahemmet
får sjuksköterskorna, med hjälp av den auktoritet kungahuset bidrar med och
den samhällsklass de första sköterskorna tillhör, mer auktoritativa roller inom
sjukhusvården.

Hur kan man förstå den försiktiga, eller rent av konservativa, inställningen
till kvinnofrågan hos de tre institutionerna? Var det ändå inte så att utbildn-
ingsinstitutionerna i sin förlängning gav möjligheter till kvinnofrigörelse för de
som anslöt sig till dem? Frågor om kvinnofrigörelse och filantropi i en kristen
kontext har tidigare diskuterats från olika synvinklar, till exempel av historikerna
Ingrid Åberg, Tuulikki Koivunen Bylund och Inger Hammar. Koivunen Bylund
och Hammar har uppmärksammat de olika innebörder emancipationsbegreppet
kunde ha i slutet av 1800-talet och visat på hur man i dåtida religösa skrifter skil-
jde mellan en ”sann” eller ”sund”, och en ”falsk eller ”osund”, emancipation.
Den falska/osunda emancipationen ansågs vilja omkullkasta den ordning mellan
könen som Gud har inrättat, det vill säga där kvinnan är underordnad mannen
och gör sina plikter enligt den kallelse hon fått som mor och maka. Den sanna/
sunda emancipationen däremot tänkte man sig innebar att kvinnan gör mannens
sak till sin och blir frigjord i sitt tjänande av nästan.208 

Såväl Hammar och Koivunen Bylund som Åberg är inne på frågan om den
dåtida filantropin bedriven av kvinnor kunde ha fungerat kvinnofrigörande.
Filantropin beskrivs av alla tre som en verksamhet i stort anpassad till den då
dominerande synen på könen vilken innebar ett särartstänkande som inbegrep
idéer om komplementaritet samt kvinnans underordning. Så långt är man eniga.
När det sedan kommer till framställning och tolkning av kristen filantropi bed-
riven av kvinnor skiljer forskarna sig åt. Ingrid Åberg framställer själva tillkoms-
ten av kvinnliga bibelsällskap, fruntimmersföreningar och liknande, som i stort
sett initierad och stödd av män – ofta präster.209 Koivunen Bylund och Hammar
beskriver snarare ett motstånd som mötte den kvinnliga filantropin, särskilt från
konservativa grupper inom kyrkan.210 Man är heller inte eniga i sina tolkningar
av det eventuellt emancipatoriska i det filantropiska projektet. 

Koivunen Bylund menar att även den ”sunda” kvinnorörelsen fick följder
som i mer konservativa sammanhang sågs som ”osunda”. Filantropi i form av
diakonissverksamhet var, trots betoningen av underordning och rollen som man-
nens hjälpreda, i många fall mycket självständig vilket på sikt kom att få en
emancipatorisk effekt. I längden underminerade diakonissornas faktiska arbete i
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församlingar och på sjukhus synen på kvinnan som enbart ett komplement till,
och ett stöd åt mannen. Även om diakonissrörelsen inte hade några uttalade
emancipatoriska mål på sitt program, kunde den vara ett frö till en vidare eman-
cipation.211 

Inger Hammar ger uttryck för en något annorlunda uppfattning när hon dis-
kuterar samt kritiserar tendenser inom svensk historieforskning. I forskningen
har ibland kvinnors filantropiska arbete tolkats i termer av frigörelsestrategier,
nämligen som ett sätt att aktivt försöka få tillträde till den offentliga sfären.212

Denna rörelse – från privat till offentligt – kan relateras till 1800-talets könsbase-
rade föreställningar kring begreppet offentlighet där en offentlig man var syn-
onym med en i staten aktad man, medan en offentlig kvinna var liktydig med en
prostituerad. Detta hade stor betydelse för det samtida motståndet mot kvinnors
tillträde till en sfär utanför hemmen. Motståndet som de kristna kvinnorna
mötte var särskilt starkt eftersom den lutherska kallelselärans traditionella kvin-
nosyn kolliderade med idén om arbete utanför hemmets väggar. För att dämpa
motståndet lyftes könskomplementariteten samt den kristna kärlekstanken fram.
På så sätt, menar Hammar, kunde de kristna kvinnornas rörelse in i
offentligheten ses som en naturlig följd av varje kristens skyldighet att hjälpa sin
nästa och samtidigt få som effekt att de kristna kvinnorna fick ”ett allt större ans-
var i samhällslivet utan att i grunden bryta med den lutherska kallelseläran”.213

Man riskerade därigenom inte att gynna sådana emancipationssträvanden som
uppfattades syfta till att förändra samhällets traditionella grunder. Som exempel
på de kristna kvinnorna nämns bland annat diakonissorna och dessa kan, enligt
Hammar, genom sin lojalitet med den lutherska läran, i förlängningen inte anses
ha varit några ”avantgardister i emancipationssammanhang”.214 

Ytterligare en intressant tolkning finner man i Ingrid Åbergs diskussion kring
kvinnoverksamheten inom den tidiga 1800-talsväckelsen. Liksom Hammar upp-
märksammar hon att kvinnornas särorganisering och speciella filantropiska
aktiviteter inom associationsrörelsen inte motiverades utifrån ett kvinnof-
rigörande perspektiv. Dessa kvinnor organiserades för att lösa en social problem-
atik i samhället, det vill säga samma motiv som låg till grund för
diakonissanstalten.215 Åberg beskriver vidare en ideologisk turbulens som fram-
står som lite av en kamp om världsbilder. På 1840-talet förlorade kyrkan sitt
forna inflytande över fattigvården. Ditintills hade sockenstämman och kyrkoråd
utgjort ett gemensamt organ för exempelvis fattigvården, men därefter delades
verksamheten upp i en kyrklig respektive en borgerlig kommun. Fattigvården
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överfördes till kommunen. Prästen var visserligen fortfarande en självklar leda-
mot i fattigvårdsstyrelserna, men kyrkans inflytande över fattigvården minskade
därefter alltmer.216 Den nya kommunala organisationsformen var en utmaning
mot den kristna människosynen och det kristna samhällsidealet. Fattigvården
befarades förlora sitt sammanhang av kristlig barmhärtighet, en farhåga som
känns igen från Per Magnus Elmblads uppsats Industri och filantropi. Husbonde-
samhället med familjen som samhällets strukturella bas höll på att avvecklas. Det
är, som jag förstår Åberg, i detta sammanhang man ska sätta in behovet av kvin-
nan – hon sågs som ett tänkbart bromsverktyg i utvecklingen mot ett modernt
samhälle.217 

Här finner man sannolikt grunden till den återhållsamma inställning som
generellt rådde kring kvinnofrågan i de första filantropiskt inspirerade vårdut-
bildningsinstitutionerna. Kvinnorna betraktades som redskap för en sak med
högre syften. Att valet föll på kvinnorna berodde på att kvinnorna utifrån ett
könskomplementärt tänkande ansåg vara mest lämpliga. Men kunde ändå inte
detta i förlängningen innebära en kvinnofrigörelse? Här går som vi kunnat se
meningarna isär. Koivunen Bylund svarar ja på frågan, och Inger Hammar nej.
Ingrid Åberg visar på tolkningssvårigheterna när hon lyfter fram två möjliga per-
spektiv. Å ena sidan kan fruntimmersföreningen – eller diakonissanstalten218 –
ses som ett uttryck för en ”manlig härskarstrategi”. Å andra sidan kan den sättas
in i ett sammanhang av kvinnofrigörelse. Inget av synsätten är, anser jag, vare sig
helt rätt eller fel. Betraktar man till exempel kvinnosammanslutningarna enbart
som ett redskap i kampen mot det moderna samhällets framväxt, förlorar kvin-
norna själva sina roller som aktörer, de blir offer. Och om kvinnofrigörelsen inte
sätts in i ett historiskt och kulturellt sammanhang utan betraktas utifrån en
nutida norm för vad en sann frigörelse är, förloras lätt blicken för de nyanser som
kan rymmas i ett skeende beroende på såväl klass- som könstillhörighet, på om
man bodde på landsbygden eller i staden samt på vilken världsbild man omfat-
tade. Det är dock inte denna avhandlings syfte att avge ett svar på frågan om det
eventuellt kvinnofrigörande i det kvinnliga vårdarbetets framväxt. Uppfattningar
om kvinnofrigörelsen samt föreställningar och diskussioner om den moderna
samtiden följer emellertid med in på 1900-talet och framstår alltfort som viktiga
för synen på kvinnors arbete inom vården. Detta kommer att framgå av nästa del
i avhandlingen som behandlar Svensk sjuksköterskeförenings olika uppfattningar
om och praktiker kring kalltanken.
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del III

Kalltanken och Svensk sjuksköterskeförening

i början av 1900-talet ökade aktivitetsivern inom sjuksköterskekåren. Kal-
lidealet framhölls med större hetta och utbildningsfrågan ansågs alltmer viktig.
Vid denna tid tog några sjuksköterskor i Stockholm initiativ till bildandet av en
yrkesförening. Vad var det som föranledde alla dessa aktiviteter? Varför organise-
rade man sig och hur kan det komma sig att kallideal och utbildning ansågs vara
så betydelsefulla i detta sammanhang? I det följande kommer jag att presentera
några samhälleliga förhållanden mot vilka den nya yrkesgruppen formades samt
diskutera tänkbara förklaringar till den ökade aktiviteten bland sjuksköterskor
kring det förra sekelskiftet.

Utbildning, organisering och arbetsmarknad kring sekel-
skiftet 1900
Under åren kring sekelskiftet sker en kraftig ökning av antalet utbildningsan-
stalter för sjuksköterskor. Fram till år 1889 fanns i Sverige totalt sex utbildning-
sanstalter; de följande två decennierna ökar antalet till tjugoen.1

Utbildningssituationen var dock inte enhetlig. På de större storstadsskolorna, i
Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala, var utbildningen jämförelsevis lång,
det vill säga längre än ett år. Ett redan nämnt exempel är Sophiahemmet. Men
även de andra stockholmsskolorna – Röda korset, Ersta och Sabbatsberg – hade
långa utbildningar.2
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Det var emellertid i första hand vid de olika landsortssjukhusen som sjuk-
sköterskeutbildningar växte fram i snabb takt kring år 1900 och där var den van-
ligaste utbildningslängden mellan sex och tolv månader. Vid en del
lasarettsskolor erbjöds de blivande sjuksköterskorna utbildningar som bara var
tre månader långa. Ibland bestod utbildningen uteslutande av praktisk träning
på en vårdavdelning.3 Situationen framstår med andra ord som tämligen kaotisk
och var svår för arbetsgivarna att överblicka. När man nyanställde en sjuksköter-
ska kunde man inte veta vilka kunskaper hon hade om hon nu inte kom från en
känd och välrenommerad skola. Situationen var svår även för sjuksköterskorna.
Det fanns en tendens till statussänkning av sjuksköterskesysslan vid sekelskiftet
och därmed även sjunkande lön.4

Hur såg då arbetsmarknadssituationen ut för sjuksköterskorna vid sekel-
skiftet? Sjukhusen anställde inte sjuksköterskor i någon större utsträckning. År
1900 fanns det totalt 3 869 arbetande kvinnor i Sverige som benämndes sjuk-
sköterskor, av dessa arbetade majoriteten med privat vård i hemmen.5 De få sjuk-
sköterskor som i början av 1900-talet fanns inom den sjukhusanslutna vården
hade ofta ledningsfunktioner. De ansvarade för att se till att vårdavdelningarna
var rena och snygga, att rutiner och inventarier sköttes på ett bra sätt, samt att
underordnad personal utförde de arbetsuppgifter som var ålagda dem.6 En
annan viktig funktion var att assistera vid operationer. Utvecklingen av anestesin
samt den förbättrade hygienen gjorde att kirurgin expanderade, vilket i sin tur
ökade behovet av assistans. Operationssköterskearbetet blev därigenom en sta-
tusfylld specialsyssla inom sjuksköterskeyrket redan i slutet av 1800-talet.7 

Det fanns ingen fristående intresseförening för de nya yrkesutövarna; i den
mån man kan tala om organisering så var det utbildningsanstalterna eller den
borgerliga kvinnorörelsen – närmare bestämt Fredrika-Bremer-förbundet (FBF)
– som stod för den. På en del av de större skolorna tillämpades moderhussyste-
met, det vill säga samma modell som Ersta diakonissanstalt använt för sina dia-
konissor och sjuksköterskor sedan 1850-talet. Vid exempelvis de större
landsortssjukhusen fanns istället ”platsförmedlingar”, bland annat de som tillko-
mmit genom Fredrika-Bremer-förbundets försorg. År 1902 startade FBF den
första speciella platsförmedlingen för sjuksköterskor i Stockholm, en ”sköterske-
byrå”. Sköterskebyråverksamheten spred sig snabbt under 1900-talets första
decennium och fanns kring 1910 på flera större orter i landet.
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Byråerna hade stora likheter med moderhusen, men skilde sig också från dem
på ett par viktiga punkter. Likheten bestod i en gemensam uppfattning kring
sjuksköterskornas behov av en hemliknande miljö. FBF:s sköterskebyråer inrät-
tade bland annat speciella sommarhem där sköterskorna, som i vanliga fall bodde
i nära anslutning till vårdavdelningarna, kunde vistas och umgås under sina
semestrar. Dessutom engagerade sig sjuksköterskebyråerna i yrkeskårens utbildn-
ing och vidare förkovran. Den som ville ansluta sig till FBF:s platsförmedling
måste ha minst ett års utbildning. Därmed visade man lojalitet mot den uppfatt-
ning kring utbildningens längd som rådde vid de flesta storstadsskolor, exempel-
vis Sophiahemmet. FBF ordnade också regelbundna samkväm där sköterskorna
kunde lyssna till föredrag kring skilda ämnen, både vad gällde medicinska
spörsmål och sociala frågor.8

Det som främst skilde sköterskebyråerna från moderhusen var den självstän-
dighet som erbjöds sköterskorna av byråerna i förhållande till moderhusen. En
sköterska som var organiserad i moderhus kunde plötsligt bli förflyttad från en
arbetsplats till en annan utan att själv kunna påverka förloppet. Förflyttningarna
var impopulära både bland sjuksköterskorna och arbetsgivarna. Arbetsgivarna sa
ibland upp kontraktet med det moderhus de hade avtal med, för att få mer kon-
troll över de sjuksköterskor de anställde. Sjuksköterskorna å sin sida valde,
allteftersom det blev möjligt, att lämna moderhuset för att få vara kvar på arbets-
platser de rotat sig på.9 Det tycks som om tiden successivt sprang ifrån moder-
huset som organisationsform. Allt fler sjuksköterskor verkar ha föredragit den
jämförelsevis högre grad av frihet som FBF:s sköterskebyråer erbjöd och kring
1920 var organiseringen enligt moderhusprincipen helt försvunnen. Övergången
från moderhus till yrkesförening skedde utan några synbara friktioner. Fredrika-
Bremer-förbundet spelade en viktig roll i detta sammanhang, i egenskap av
arbetsförmedlare och yrkesutvecklare. Men förbundet var även viktigt då Svensk
sjuksköterskeförening (SSF) bildades. Många av de drivande sjuksköterskor som
var med och bildade SSF var aktiva inom Fredrika-Bremer-förbundet. 10 

Svensk sjuksköterskeförening bildas

När yrkesföreningen SSF bildades fanns redan förebilder både i Europa och Nor-
damerika. I Norden var sjuksköterskorna i Finland och Danmark först med att
bilda föreningar, 1897 respektive 1899. Även i England, Nordamerika och
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Kanada fanns föreningar från slutet av 1800-talet.11 Internationella sjuksköter-
skeförbundet (International Council of Nurses, ICN) spelade också en viktig roll
för det svenska föreningsbildandet. Vid den konstituerande kongressen i Berlin
1904 formulerades en målsättning som i korthet gick ut på att gynna vänskapliga
förbindelser och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan sjuksköterskor i olika
länder, samt att verka för en skärpning av kraven på utbildning och att öka respe-
kten för kallet.12 Detta torde ha varit synonymt med att höja yrkets status.
Målsättningen vann uppskattning och acceptans bland ledande sjuksköterskor i
Sverige samt inom de flesta sjuksköterskesammanslutningar som redan fanns i
andra länder. Det skulle dock dröja cirka 20 år innan SSF på allvar tog steget in i
den internationella sammanslutningen. 

Några av initiativtagarna till SSF hade förberett föreningsbildandet genom att
år 1908 starta en tidskrift, Svensk sjukskötersketidning (SST). Till tidningens devis
hade man valt Zacharias Topelius ord ”Det bästa i ett människolif är dess arbete
i kärlek och tro”. I dess prenumerationsanmälan angavs de riktlinjer som även
skulle komma att bli centrala för Svensk sjuksköterskeförening. Det framgick att
tidningen bland annat skulle ha en fostrande funktion. Många sjuksköterskor
hade, menade redaktionen, en allför ”trång” eller ”ytlig” uppfattning om sjuk-
sköterskekallet och detta ville man råda bot på. Sjukvårdskallet skulle få den akt-
ning det förtjänade – både bland sjuksköterskorna själva och bland
utomstående.13 Men tidningen kom också till för att öka solidaritets- och sam-
hörighetskänslan bland sjuksköterskorna, och för att gynna sjukvårdens och
kårens höjande och framåtskridande i Sverige. Att höja kåren hade dels med det
kallelsebetonade i yrket att göra, dels med utbildningen. I enlighet med detta
meddelade redaktionen i sin prenumerationsanmälan att tidningen skulle verka
för skärpta fordringar vid utbildningen av sjuksköterskor.

När de ledande sjuksköterskorna från storstadsskolorna slog sig samman och
bildade Svensk sjuksköterskeförening år 1910 fanns det ett starkt intresse av att
skydda det unga yrket. Den rådande utbildningssituationen uppfattades som
problematisk och det fanns en oro för att yrkets status skulle sjunka. Syftet med
Svensk sjuksköterskeförening var att samla de ”kvalificerade” sjuksköterskorna,
och att ”höja” utbildningen generellt.14 Med ”kvalificerad” sjuksköterska
menades en sjuksköterska med minst ett och ett halvt års utbildning, alltså en
sköterska från en storstadsskola. Att ”höja” utbildningen var närmast liktydigt
med att göra den längre. Sjuksköterskorna kring SSF var däremot inte ute efter
att driva lönekrav. Detta ansågs stå i motsättning till den altruistiskt präglade etik
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som yrkesgruppen omfattades av. Sannolikt tänkte man sig att lönekrav var
oförenligt med målsättningen att höja yrkets status och att upptagenhet av ekon-
omiska frågor kunde svärta ner kårens ideella image. Denna ståndpunkt delade
SSF med flera tjänstemannaorganisationer. Det var ett vanligt drag hos yrkes-
föreningar av tjänstemannakaraktär att inte föra fram lönefrågor som något
primärt och att visa lojalitet mot arbetsgivaren.15 Lojaliteten i SSF:s fall riktades
emellertid mot de olika moderhusen. De utgjorde en länk mellan sjuksköterskan
och den institution som behövde hennes tjänster och innebar att initiativtagarna
till föreningen hade flera kontakter med de stora skolorna i Stockholm innan
SSF konstituerades. Man ville undvika att de större sjuksköterskeinstitutionerna
skulle uppfatta den nya föreningen som ett hot mot deras bestämmanderätt över
sina egna utbildningsfrågor och över de sjuksköterskor som var anslutna till
institutionerna. De professionaliseringsanspråk som SSF hade gynnades inte av
att man ifrågasatte moderhusen eller ägnade sig åt fackföreningsassocierade
angelägenheter.16

Det är i det här sammanhanget viktigt att notera att syftet – att samla de
”kvalificerade” sjuksköterskorna i föreningen – fick som konsekvens att endast
ett fåtal sjuksköterskor kunde ansluta sig till föreningen. Dessutom krävdes re-
kommendation av två medlemmar. Som föreningen tedde sig på 1910-talet kan
den närmast betecknas som en elitorganisation där bara en utvald skara fick vara
med. Denna lilla grupp fick ändå stort inflytande på yrkesutvecklingen under de
kommande 20 åren, bland annat på grund av sin sociala position; de ledande
sjuksköterskorna i SSF kom från samhällets övre skikt. 

Vilka ansåg då dessa sjuksköterskor att de representerade när SSF bildades
och det skulle väljas en styrelse? Gruppen präglades av ett tänkande som närmast
kan karaktäriseras som utbildningsanstaltsinriktat. Det tycks ha varit viktigt att
låta de större skolorna representeras i styrelsen. Sophiahemmet, Röda korset och
Södra Sveriges sjuksköterskehem hade tre representanter vardera. Tre sjuksköter-
skor anslutna till Fredrika-Bremer-förbundets sjuksköterskebyråer satt också
med i styrelsen, liksom två sköterskor som representerade de ”fristående sjuk-
sköterskorna”17 För sjuksköterskorna kring SSF innebar alltså medlemsrepresen-
tation att de med lång utbildning skulle prioriteras och att en sorts kontinuitet
skulle finnas mellan de ledande skolorna, moderhusen och den nybildade
föreningen. 



Ett högt och ädelt kall

112

SSF:s idéer om representativitet och metoder för att uppnå status var emel-
lertid inte okontroversiella. Den tidigare nämnda prenumerationsanmälan i SST
innebar upptakten till en flerårig och tidvis het debatt kring status, bildning och
skolning. Begreppet bildning användes i betydelsen utbildning, men kunde
ibland även inbegripa företeelser som hade med social fostran och klassbakgrund
att göra. Termen skolning användes i meningen utbildning. Redan i samma
nummer finns en upprörd insändare som säger sig ha hört att den blivande
föreningen tänkt utestänga de sjuksköterskor som har arbetat förtjänstfullt i sitt
kall, som uppfört sig hedrande men som kanske inte har tillräckligt lång utbildn-
ing.18 Insändarskribenten menar alltså att oavsett utbildningslängd har den som
arbetat förtjänstfullt och betett sig hedrande kvalificerat sig för sjuksköterskeyr-
ket. Hon sätter här fingret på en punkt som kommer att vara öm i ett par decen-
nier framåt. Men hennes uttalande leder även direkt in i frågor om det tidiga
1900-talets svällande tjänstesektor och den yrkesutveckling som följde därav. Här
var nämligen frågan om utbildning central och begreppet kall kunde användas
som såväl en vattendelare mellan finare och sämre yrken som för könssegregerade
idéer om olika sysslor. 

Kallbegreppet, yrkenas hierarki och könsordningen

I den yrkesrådgivningslitteratur som börjar dyka upp kring 1920 framstår
användningen av begreppet kall i hög grad som ett nivåsorterande instrument.
Ibland är rangordningen av olika yrken implicit, andra gånger mer explicit. Ett
exempel på att öppet konstruera och beskriva en yrkeshierarki finner man i böck-
erna Anlag och levnadskall av Bertil Hammer och Flickornas yrkesval av Emilia
Bromée. Här delas yrkena upp i tre nivåer: lägre, medelklass och högre yrken,
eller olärda, detaljyrken och facklärda.19 Hammers bok är särskilt intressant både
för att kallbegreppet förstärker nivåindelningen och för att det här finns utveck-
lade tankegångar kring vad som karaktäriserar yrkena på de olika nivåerna, lik-
som vad som krävs av dess utövare. Industriarbetena hör till de lägre yrkena.
Medelklassyrkena sägs vara till exempel telefonist, maskinskriverska, biblioteks-
och banktjänsteman. Till de högre yrkena räknas läkarens, prästens, lärarens, for-
skarens och författarens verksamheter. Vad krävs av utövarna? Av industriarbe-
tarna krävs förmågor som uppmärksamhet och reaktionsförmåga.
Medelklassyrkena kräver i varierande grad fingerfärdighet, tolkningsförmåga,
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språkkunskaper samt i vissa fall förmåga att handskas med folk. Förmågan att
handskas med folk krävs med starkare eftertryck i de högre yrkena. När Hammer
sammanfattar sina tankar om de högre yrkena genomsyras texten av en stark
känslosamhet.

Vad är det då som egentligen skapar författaren, forskaren, prästen,
läraren, läkaren, om icke detta: hågen att tolka de skälvande upplevelserna
i språkets form, att söka sanningen, att sörja för människornas själar, att
fostra och bota människor; kort sagt: intresset för det väsentliga i yrket;
med ett ord: kallelsen? Vi hänvisas sålunda åter till dessa själsområden/…/
:intresset, viljan, personligheten.20

I citatet kan vi se hur de högre yrkena explicit kopplas samman med en kalltanke
och i det här fallet är det ”hågen” – det vill säga det starka intresset – som är ”kal-
lelsen”. Intressant här är den innebörd som tillskrivs ”kallelsen” samt hur den får
en statusfylld klang i och med att den associeras till de ”högre” yrkena. Detta är
inte något isolerat exempel. De yrken som Hammer förknippar med kallbegrep-
pet återkommer även hos andra författare, men förutom läkare, präst och lärare/
lärarinna nämns även domare, ingenjör, sjuksköterska och barnmorska som
kall.21 Relaterat till det hierarkiserande inslaget i kallbegreppet är att det könas.
Vissa yrken, ibland benämnda som kall, inlemmas i en sorts könsordning. Den
köns- och klassrelaterade hierarkiseringen av kallbegreppet smälter ofta samman.

Yrkesrådgivningslitteraturen i stort tenderar att osynliggöra flickor, eller ge
dem en underordnad plats.22 I de tre böcker som riktar sig direkt till flickor finns
dock en kvinnopolitisk medvetenhet. Två av böckerna, skrivna av Emilia Bro-
mée och Sigrid Sjövall, betonar vikten av att flickor skaffar sig utbildning, det är
lika viktigt för flickor som för pojkar.23 Även om kvinnan lämnar yrkeslivet då
hon gifter sig är inte utbildning bortkastad. De kunskaper och förutsättningar
som kvinnan skaffar sig under den tid hon är yrkesverksam kommer också att
göra henne lämpad att sköta ett hem.24 I den mån arbetsuppgifter nämns i Bro-
mées och Sjövalls böcker passar de överlag in i en dualistisk förståelseram av res-
pektive köns egenskaper; kvinnan tar hand om det som av tradition har
tillkommit henne i hemmen – det vill säga uppfostran, vård och omsorg.25 

Den tredje boken, Kvinnliga yrken, har ett något annorlunda kvinnopolitiskt
budskap än de två andra. Här framstår det till exempel inte lika självklart att
kvinnan lämnar arbetslivet när hon gifter sig. Till skillnad från i Bromées och
Sjövalls böcker beskrivs alla yrken som ytterst lämpliga för kvinnor. Boken inne-
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håller uppsatser om totalt 45 yrken av olika karaktär som alla benämns eller
beskrivs som specifikt kvinnliga kall, yrken eller verksamhetsområden. Det före-
ligger dock skillnader i vad som läggs i det kvinnliga och vad som läggs i kallbe-
greppet – när det förekommer. Ibland finns bara könandet och ”kallet” med i
uppsatsrubriken. Så är till exempel fallet i ”Journalistiken som kvinnligt kall”.
Här står ingenting om något specifikt kvinnligt och inga kallelseliknande idéer
om arbetet kan skönjas. Kallbegreppet tycks vara synonymt med begreppet yrke
– sannolikt med det underliggande budskapet att även kvinnor kan bli journalis-
ter. Som en stark kontrast kan uppsatsen ”Barnträdgården – ett kvinnligt verk-
samhetsfält” nämnas. ”Kallet” finns inte med i benämnandet av arbetet, men i
uppsatsen talas det om en ”inneboende kallelse” för verksamheten och om att det
förutom moderskallet är svårt att finna ett mer sant kvinnligt yrke än barn-
trädgårdsledarinnans. Inom denna verksamhet kan nämligen de bästa kvinnliga
egenskaperna få utvecklas och användas; det finaste, varmaste och ömmaste som
naturen nedlagt hos kvinnan.26 Liknande särartsresonemang anförs, med större
eller mindre emfas, kring sjuksköterske-, barnmorske- samt gymnastikverksam-
heten som kvinnliga kall. Skillnader finns dock i hur framträdande kalltanken är. 

I uppsatser där traditionellt manliga yrken presenteras som potentiella yrkes-
banor för kvinnor, kombineras ibland särartstänkandet med idéer om komple-
mentaritet. Särartsidéerna och de komplementära föreställningarna formuleras
på ett sådant sätt att de ska passa in på det yrke som för tillfället sägs vara
kvinnligt. Kemin sägs till exempel kräva tålamod och noggrannhet, och med
hjälp av dessa egenskaper sägs ”ingenjörskvinnan” kunna ”bjuda männen spet-
sen”.27 I uppsatserna om läkaryrket, juridiken och teologin framförs andra särart-
sidéer. Här talas det om kvinnlig intuition och förståelse samt om kvinnans
detaljsinne, omsorg om individen och tålamod. Det framförs också komple-
mentära uppfattningar som handlar om att det verksamhetsfält man vill in på
behöver kvinnor. Kvinnohälsovården behöver kvinnliga läkare, damer vill gärna
bli biträdda av en kvinnlig notarie och själavården skulle berikas av närvaron av
kvinnliga teologer då ju en kvinna inte kan gå till en man för att få hjälp i en
själsfråga, hur finkänslig och skicklig han än är.28 

Kvinnliga yrken framstår i många stycken som ett feministiskt projekt. Förfat-
tarna håller sig inte riktigt inom gränserna för den traditionella arbetsdelningen.
I detta skiljer sig denna bok från Emilia Bromées Flickornas yrkesval, som utan
krumbukter anpassar sig till idén om en könsuppdelad arbetsmarknad. Förfat-
tarna till Kvinnliga yrken sätter däremot gärna in kvinnors yrkesarbete i ett his-
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toriskt sammanhang och många uppsatser andas framstegstro och hopp om
kvinnoarbetets utvecklingsmöjligheter.29 I boken förekommer även en del miss-
nöjesyttringar över rådande förhållanden. Hårfrisörskan beklagar att yrket i
utlandet håller på att tas över av män, urmakeriyrket – som vanligen bedrivs av
män – sägs av olika skäl vara minst lika lämpligt för kvinnor, och i flera fall kla-
gar författarna över formella och informella svårigheter som möter kvinnor inom
olika branscher. Argumentationens stil och karaktär är beroende av den sektor
som åtrås. De kvinnliga akademiker som skriver i boken presenterar en argumen-
tation som framstår som mer komplementär än den vi finner i exempelvis sjuk-
sköterskans och barnmorskans texter. Bokens författare vill generellt sett höja sitt
köns status och samtidigt få tillgång till den status som förväntas följa med
tillgången till ett ”bra” yrke. Vissa yrken är redan etablerade, ”bra” yrken, andra
yrken är nya och deras status mer ”svajig”, vilket säkert till viss del återverkar på
resonemangen kring dem. 

Kopplingen mellan kall och status är tydlig om än implicit i Kvinnliga yrken.
Det är till exempel knappast någon slump att det bland alla de 45 yrken som pre-
senteras i boken inte finns ett enda av arbetarkaraktär. Så gott som alla är av aka-
demisk- eller tjänstemannakaraktär. Men användningen av kallbegreppet har
även andra konnotationer. Förutom den yrkeshierarkiserande effekt som följer av
statuskopplingen är den vanligaste betydelse som ges kallbegreppet i dessa upp-
satser att kallet är en livsuppgift, ett ”levnadskall”, vilket implicerar en positiv
syn på arbete i sig. Arbetet framstår som något centralt och i grunden gott för
människan. En tredje innebörd som redan nämnts är den som kopplar kalltan-
ken till könspecifika egenskaper – ibland till moderskallet, andra gånger till
egenskaper som inte precis för tankarna till moderskap men som ändå ter sig
kvinnligt associerade. En fjärde innebörd är den ideella drivkraften och en speci-
fik etisk hållning, till exempel benämnd som offervilja eller kärleksgärning.30

Framställningen i uppsatsen om sjuksköterskeyrket innehåller i varierande grad
alla de fyra element som nämnts. Ett outtalat budskap i uppsatsen är att arbetet
är något statusfyllt och att det är en livsuppgift. Uttalat är kopplingarna till kvin-
nokönet och betoningen av nödvändiga ideella drivkrafter – nämligen en etisk
hållning. Allt detta ska jag återkomma till.
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Kvinnorna och arbetsmarknaden

Yrkesrådgivningsböckerna kan sättas in i ett mer generellt sammanhang. Decen-
nierna kring sekelskiftet 1900 var, som tidigare nämnts, en tid då arbets-
marknaden genomgick stora förändringar. Nya arbetsområden öppnades vilket
innebar ökade möjligheter till expansion för alla. Bland annat blev det tänkbart
för kvinnor att komma in på områden som tidigare betraktats som manliga.31

Kvinnorna fick bland annat i hög grad tillgång till tjänstemannasektorn. År 1920
var 35% av de anställda inom den privata tjänstemannasektorn kvinnor; inom
den offentliga bestod 53% av kvinnor – en utveckling som benämnts som en
feminiseringsprocess.32 Detta uppfattades inte som helt oproblematiskt.
Ekonomhistorikern Ulla Wikander talar om ”konflikter och något som kunde
kallas ett könskrig inom vissa områden”. Hon menar att samtidigt som kvinnor
kom in på arbetsmarknaden, stötte de på motstånd.33 Att, som vissa grupper
gjorde, tala i termer av komplementaritet och använda argumentet att den
åtråvärda sysslan var ett typiskt kvinnligt kall kan förstås utifrån dessa spännin-
gar. Den iver och målmedvetenhet som präglar budskapet i rådgivningsböckerna
riktade till unga kvinnor kan ses som ett uttryck för en kamp för god utbildning
och plats på arbetsmarknaden. 

Var stod sjuksköterskeyrket i förhållande till denna situation? Man kan knap-
past säga att sjuksköterskorna längre kämpade för att definiera sin syssla som
kvinnlig. Den del av vårdarbetet som bestod av sjukskötsel var redan definierad
som en syssla för kvinnor, och vikt för dem. I början av 1900-talet var skötersko-
rna dessutom redan etablerade på en arbetsmarknad och behövdes inom den allt-
mer expanderande sjukvården. Som påpekats tidigare var dock yrkesutvecklingen
inne i ett känsligt skede under de första åren av 1900-talet. Många var till exem-
pel missnöjda med den röriga utbildningssituationen. När väl yrkesföreningen
bildats blev emellertid åren mellan 1910 och cirka 1930 en period av kraftfulla ini-
tiativ för att stärka yrkets position och konsolidera kårens yrkesidentitet. Kallbe-
greppet proklamerades starkt och fungerade som hjälpmedel i denna strävan. På
samma gång är det uppenbart att det inte rådde total enighet om ”kallets”
innebörd ens inom SSF:s innersta krets av ledande sjuksköterskor. Eftersom de
alla representerade samma yrkesförening kan detta tyckas lite förvånande, men
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kallbegreppet figurerade i så många olika sammanhang vid den här tiden att det
rådde viss begreppsförvirring. Sannolikt trodde man dessutom att man var över-
ens om innebörden när ”kallet” nämndes – trots att det ibland förelåg vissa
skillnader. 

En samstämmig innebörd förelåg alltså inte inom och kring SSF. De avgrän-
sningar jag mejslat fram framstår inte heller som distinkta då gränserna i källorna
ofta är diffusa och svårgripbara. Svårigheten att fånga ”kallet” beror till stor del
på att olika föreställningar och innebörder korsar varandra och ibland går in i
varandra. Ibland framstår ”kallets” olika konnotationer som motstridiga, ibland
som förenliga med varandra. 

Tematiken kring kalltanken är dock av likartad natur. Det finns för det första
ett metatema som handlar om att ge yrket ett innehåll, att beskriva dess kärna.
Det övergripande temats kärna handlar i stort om moral, vilket är ett ämne som
ofta behandlas – ibland på ett uttalat sätt, ibland som en underström i artiklar
och diskussioner som inte på ett uppenbart sätt handlar om moral. Själva
begreppet kall implicerar i sig en moralisk hållning kopplat till en sorts högre
ansvar. Dessutom finns ett antal teman där jag funnit att det idémässiga innehål-
let i sjuksköterskornas kalltanke framträder särskilt tydligt. De fyra teman som
ska behandlas i det följande är: 

• hur man såg på själva arbetet och hur det kom till uttryck i kallelsepräglade
termer. Detta behandlas under rubriken ”Yrkesideal och yrkesetik. 

• könade idéer om yrket, det vill säga det kvinnliga kallet. Rubriken för detta
tema är ”Sjuksköterskeyrket – ett kvinnligt kall”. 

• kalltankens betydelse för yrkets status, hur kallidealet användes på ett hier-
arkiserande sätt och därmed ingick som ett professionaliseringsstrategiskt
inslag i yrkesutvecklingen. Detta tema rubriceras ”Status och professionaliser-
ing”. 

• sjuksköterskornas kalltanke i ett modernitetssammanhang. Här är rubriken
”Den problematiska samtiden”.
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Yrkesideal och yrkesetik: Att arbeta i Guds vingård
Uttrycket ”att arbeta i Guds vingård” är hämtat ur Bibeln och det används
ibland av sjuksköterskorna som en metafor för det goda arbetet.34 Arbetet fram-
ställdes inom SSF för det mesta som något i hög grad positivt. I den ideala bilden
av arbetet sågs dessutom uppoffringar och självförsakelse som inbegripet i det
positiva. En sjuksköterska beskriver hur man genom historien kan se större eller
mindre hänförelse inför sjukvårdskallet. Även idag går den att finna, menar hon,
för det finns så många friska tillflöden inom sjukvården och i sjuksköterskans
kall. Om man tänker att varje liten uppgift är en länk i det stora sammanhanget
för mänsklighetens väl, ska säkert en djup känsla av arbetsglädje infinna sig hos
var och en.35 Samarbetet nämns här som något centralt för arbetsglädjen vilket är
en uppfattning som även uttrycks av andra sköterskor. Metaforen om att vara
delar i en länk, eller liknande, är också vanligt förekommande. Det kan uttryckas
som att alla som arbetar på sjukhus är kuggar i det stora maskineriet, oavsett
vilken uppgift de har. Det goda kamratskapet, förtroendet och förståelsen för
varandras arbete beskrivs som oljan i det gemensamma arbetet.36 Den positiva
synen på arbetets betydelse gäller inte bara för sjuksköterskorna, utan även för
patienterna. Arbetet har en avledande funktion, patienter som har något för
händerna funderar inte så mycket på sin sjukdom. Sysselsättningar av olika slag
bidrar därför till patienternas utveckling.37 

Men vari ligger då det positiva i sjuksköterskans arbete? Det positiva består i
att arbetet ger så mycket. Arbetet beskrivs som ett givande, där arbetet i sig är
själva belöningen. Arbetet blir tungt om man inte går in i det med ”tjänaresinne,
offervillighet och självförglömmelse”, och det kan då inte heller ge den djupa
tillfredsställelse som bara kärlekens verk kan skänka. Tillfredsställelsen handlar
om en inre lön som erhålls i arbetet för en annan människas välmående. Om
sjuksköterskan inte glömmer sig själv och är villig till offer, kommer hon att
känna sig fattig, som om hon ägnade sig åt ett tungt hantverk istället för ett högt
kall.38 

Arbetet kan också föra sjuksköterskan närmare Gud. Detta framgår av en
berättelse om en vårdsituation där en patient tålmodigt, trots smärtor, tar emot
hjälp och sedan tackar med tårar i ”de goda ögonen”. Inte bara den sjukas ögon
skymdes av tårar: ”Där ute lyste solen på klarblå himmel./---/ Det var helg. ’Här-
lig är jorden!’ Och vi hade fått se in i Guds himmel.”39 Det är alltså som om
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själva vårdandet för individen närmare Gud. Detta fenomen uttrycks ibland som
att få vandra i Guds örtagård, eller i Guds vingård.40 Det är tydligt att sjuk-
sköterskans arbete, av ett betydande antal kårmedlemmar vid den här tiden, är
nära relaterat till en gudstro.

Gudstron som grund för arbetet

Genom ett par anföranden från den Andra Nordiska sjuksköterskekongressen i
Kristiania 1923 ges en inblick i hur kopplingar gjordes mellan en gudstro och
sjuksköterskans arbete. I inledningsanförandet säger ordföranden för de danska
sjuksköterskorna, Charlotte Munck, att arbetet blir utan värde om det inte sker
till Guds ära och människors väl. SSF:s ordförande, Bertha Wellin, talar om hur
människor förr kände tillfredsställelse och glädje i arbetet, medan dagens sjuk-
sköterskor har det svårare på den punkten. Vi måste ändå ställa höga krav: ”Hur
vi stå i vårt arbete, beror på, hur vi stå i vårt förhållande till religionen. Vår sak är
stark, när den är stark inför Gud.”41 Både Munck och Wellin relaterar alltså arbe-
tet till Gud. Wellins budskap är att styrkan i arbetet hämtas från Gud. 

Uppfattningen om den kristna trons betydelse för arbetet är inte Wellin
ensam om bland svenska sjuksköterskor. Det kristna inslaget finns uttryckta i
mer allmänna termer som att sjuksköterskorna bör försöka vara nöjda och glada,
lita på Guds försyn, öva sig i att ge, att inte förvänta sig något av arbetet och be
till Gud.42 Med hjälp av Jesus Kristus kan sjuksköterskan härda ut; kraften till
barmhärtigheten, tjänstvilligheten och den oinskränkta kärleken till medmänni-
skorna kommer från honom. Vid ett tillfälle beskrivs denna idé med hjälp av en
metafor. Osjälviskheten sägs vara näst intill omöjlig att uppnå om den inte
underhålls av en eld. Elden heter kärlek, och kärleken kommer från Jesus.

Det är Jesus Kristus, som fullkomnat kärlekens verk och – det måste sägas
klart och tydligt – intet motiv kan vara högre och renare än det, som leder
sitt ursprung från Honom. Här är den rätta kärlekens källa.

Det är härifrån de verkligt osjälviska gärningarna hämtar sin kraft och de största
offren sin bevekelsegrund.43 
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Den här uppfattningen finner man inte bara inom sjuksköterskekåren utan
även bland präster som engagerar sig i sjuksköterskesaken. Dessa menar att på
grund av att sjuksköterskan har ett sådant krävande arbete krävs en kallelse från
Gud. Sjuksköterskan behöver hämta kraft från sin tro och den äkta kärlek som
kommer från Gud och från Herren Kristus.44 

Man verkar alltså mena att den kristna tron medför att människan blir mer
benägen att ge. Tron ger redskap att få kontroll över sina begär eller behov, och
att vilja eller kunna offra något för andra. Kärleken som ger kraften till detta
kommer från Gud och från Jesus Kristus. Det är således en agapepräglad tanke
som kommer till uttryck här.45

Måste en sjuksköterska vara troende? Kristendomen framställs visserligen av
en kårmedlem som teorin på vilken den praktiska verksamheten – underförstått
sjukvården – bör vila, och inom kåren och bland prästerskap finns de som vill se
sjuksköterskan i en missionerande roll i sjuksalarna. Sjuksalar där aldrig Guds
ord läses anses få något tomt och kallt över sig. Sjuksköterskan är en viktig
förmedlare i sammanhanget, men hon är det inte bara genom att läsa. Hennes
blotta uppenbarelse är ett budskap. Sjuksköterskan gör gott bara genom sin
offrande tjänst och genom sitt väsen som är genomträngt av allvarsfylld glädje
och glädjefyllt allvar. Hennes väsen är en predikan utan ord.46 Uppfattningen
om kristendomen som grund för arbetet tycks dock inte vara en dogm. Även om
man tänkte sig att den bästa sjuksköterskan drivs av Jesu kärlek kunde hon bli
bra och komma långt med naturlig godmodighet och ett hjälpsamt sinnelag.47

Här syns både likheter och skillnader i relation till diakonissorna. I likhet med
dem talas det för en missionerande funktion i sjuksköterskans yrkesutövande.
Men till skillnad från diakonissorna kan man tänka sig att en sjuksköterska kan
fungera utan hjälp av Jesu kärlek.

Yrkesetik

Den etik som förespråkas av SSF baseras huvudsakligen på ett kristet tänkande
och präglas av såväl dygder som plikter. Det talas till exempel om ”personlighet-
ens” betydelse för människans moral, vilket är karaktäristiskt för dygdetiska
resonemang. Sjuksköterskan – eller människan i största allmänhet – bör exem-
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pelvis besitta dygder som fridsamhet, tjänstvillighet, godmodighet och
osjälviskhet.48 Även underordning framstår ibland som en dygd, vilket jag ska
återkomma till. 

När plikter diskuteras handlar det om människans plikt att hjälpa och bistå
sin nästa, det som i en kristen inramning kallas ”barmhärtighetsetiken”.49 Barm-
härtighetstanken framställs dock inte bara som en plikt utan även i termer av
kärlek. Kristet grundad, offrande kärlek beskrivs som grundstenen under ”barm-
härtighetens verk”.50 Att arbetet är en plikt sägs aldrig explicit men ibland
framgår av resonemangen att till sjuksköterskans plikter hör att prioritera arbetet
framför allt annat.

Vårt eget får icke försummas, vi ha många plikter som röra vårt privatlif,
våra personliga förbindelser utom tjänsten, men allt detta måste komma i
andra rummet./---/ Försöken att dela jämnt mellan sjukvården och de pri-
vata intressena utfalla aldrig lyckligt./---/ Säges det, att detta är ett hårdt
tal, som bryter stafven öfver många, då svarar jag: ja, här är ett stort kraf,
men den som inte vill påtaga sig det, må aldrig gå in i sjukvården.51 

Kärnan i budskapet är att det är sjuksköterskans plikt att sätta arbetet främst.
Vid något tillfälle anges dessutom vissa speciella plikter som gäller ramarna för
själva arbetet: tystnadsplikten, sparsamhetsplikten samt plikten att stödja
läkaren. Sparsamhetsplikten innebär att inte vara slösaktig med anstaltens
tillgångar, exempelvis rengöringsmedel och livsmedel. Tystnadsplikten handlar
om att värna om sjukvårds- eller utbildningsanstaltens goda rykte.52 Plikten gen-
temot läkaren är av likartad karaktär som plikten mot den institution sköterskan
är knuten till. Sjuksköterskan skall stödja honom i allt, oavsett vilken åsikt hon
hyser om hans handlande.53 Lojalitet och lydnad mot läkare och institution är
genomgående teman, och det är ibland svårt att avgöra om lydnaden är en dygd
eller en plikt. Det ligger nära till hands att tänka sig att man uppfattade lydnaden
både som en dygd och en plikt. 

Begreppen ”dygd” och ”plikt” har båda en lång historia inom moralläran och
har bland annat bildat skola för olika sätt att se på den mänskliga moralens
grund. Centralt för dygdetiken har varit, och är, vilken sorts människa man bör
vara, och till denna är Aristoteles idéhistoriskt sett nära associerad. Hos honom
handlar moraliska dygder i hög grad om inlärda personliga egenskaper/hållnin-
gar. I ett kristet sammanhang har dygdetiken bland annat formulerats i de sju
dödssynderna och de sju kardinaldygderna. I modern tappning framstår dygde-
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tiken som präglad av individualism, den kräver en i hög grad autonom människa
som inte endast lyder yttre regler utan även formar sin karaktär. Pliktetik handlar
om det människan är rättsligt och/eller moraliskt bunden att göra. Plikten inbe-
griper ett relationellt tänkande då den kopplas till människan i en bestämd
ställning/förhållande till andra. I filosofihistorien är det främst 1700-talsfilosofen
Immanuel Kant som förknippas med formuleringen av en modern pliktetik.
Inom kristendomen får pliktetiken sitt uttryck i de tio budorden, men även i den
tvingande karaktär kristendomens kärlekslära har. Jag syftar här på påbudet att
människan ska älska sin nästa så som sig själv, och den illustrativa berättelsen om
den barmhärtige samariten där medmänsklig kärlek och barmhärtighet föreskrivs
i pliktartade ordalag (Luk. 10:26–37).54 Hos förra sekelskiftets sjuksköterskor
bars barmhärtighetsetiken i hög grad upp av ett plikttänkande och de dygder
som förespråkades – till exempel ödmjukhet, arbetsvillighet och offervilja – kan
ses som en manifestation mot dödssynder som högmod, lättja och girighet.

Oavsett hur sjuksköterskornas dygd och plikttänkande ska definieras är det
intressant att notera att termen ”plikt” ibland används på ett i sjuksköterskesam-
manhang lite oväntat sätt. Lärarinnan Clara Wahlström, som föreläser i etikäm-
net på sjuksköterskeföreningens fortsättningskurs 1917, refererar till exempel
pliktbegreppet till filosofen Immanuel Kant och ansluter det via fyndiga for-
muleringar till det kristna kärleksbudskapet. En av dessa associationer går från
Kants kategoriska imperativ till Luthers liv och lära och landar sedan i budskapet
i Jesu bergspredikan: ”Allt vad I viljen att människorna skola göra eder/…/.”
(Matt. 7:12). Kants etiska åskådning sägs ytterst ha varit påverkad av kristendo-
men.55 Pliktbegreppet förs även på tal i föredrag och diskussioner under fortsätt-
ningskurserna, ibland som ett mer allmänt uttryck och ibland som specificerat
kring vissa fenomen eller uppgifter. En av de dygder som brukar framhållas i
dödsrunor efter sjuksköterskor är egenskapen ”plikttrohet”. I detta begrepp före-
nas dygd och plikt.

 

Idealitet

Idealitet är ett begrepp som lätt låter sig associeras till den kristna agapetanken
och till sjuksköterskornas idé om sitt arbete som ett kall. Det är emellertid inte så
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att det går en rät linje mellan dessa begrepp, de är besläktade men har inte exakt
samma innebörd. Vi ska därför se på vilka sätt idealitet framställs i sjuksköterske-
sammanhang. 

Ett viktigt inslag i framställningar av idealiteten är att arbetet inte får vara ett
förvärv, utan ett värv. Med det menas att lönen inte var det primära. Meningen
med arbetet ligger istället i arbetet själv. Idealiteten kräver offersinne men den är
på samma gång själva förutsättningen för arbetsglädjen. Arbetsglädjen betonas
och den har även sin grund i känslan av att ingå i ett större sammanhang. Om
man känner att man har ett högre mål och att man ingår som en del i ett större
sammanhang, då blir livet ”rikt och ljust, om så vår uppgift bestode i att lägga ett
förband, bädda en säng eller sopa ett golf. Idealet sätter frihetens prägel på vårt
arbete och väcker därigenom hos oss en känsla af lycka”.56

Att ha ett högre mål och ideal, är även det förknippat med idealiteten. Ide-
alen och de höga målen, ska som framgår av citatet här ovan bidra till arbetsgläd-
jen. Vid ett annat tillfälle uttrycks idealen i termer av ”ideella synpunkter” som
ska hjälpa sjuksköterskan att hålla stånd mot svårigheterna, det tunga i arbetet.57

Det ideella framstår alltså som ett stöd för sjuksköterskan i hennes hårda arbete. 
Det ideella handlar dock inte bara om offer, arbetsglädje och höga mål. Ide-

aliteten har även med status att göra. Denna aspekt lever ett i viss mån undan-
skymt liv i sjuksköterskornas framställningar, men går som en underström
genom en del resonemang. Ett exempel på det finner man i samband med SSF:s
kamp för en enhetlig sjuksköterskeutbildning.58 Vid ett årsmöte på Fredrika-
Bremer-förbundet för några sjuksköterskor en offentlig diskussion om sjuk-
sköterskeutbildningen. I anslutning till mötet tar sköterskorna tillfället i akt att
ha ett längre samtal med Medicinalstyrelsens byråchef som bevistat mötet. Enligt
sjuksköterskorna hade byråchefen blivit mycket förvånad ”öfver den ideella upp-
fattningen hos sjuksköterskekåren som ådalagts genom sjuksköterskornas diskus-
sionsinlägg”.59 Det finns en stråk av förnöjsamhet i beskrivningen av samtalet
med byråchefen och det tycks som om denna förnöjsamhet kommer ur en
upplevelse av att man fått honom att begripa att sjuksköterskearbetet inte är
något vanligt jobb samt att det hos denna kår i själva verket finns en ideell upp-
fattning som är värd respekt. 

Från sjuksköterskornas synpunkt sett var det viktigt hur Medicinalstyrelsens
ämbetsmän uppfattade yrkeskåren. Denna läkarledda myndighets uttalanden i
sjukvårdsfrågor hade politisk tyngd och kunde i vissa fall vara avgörande i frågor
som inverkade på sjuksköterskekårens professionella utvecklingsmöjligheter. Att



Ett högt och ädelt kall

124

myndighetens representanter därför ansågs vara en viktig målgrupp för propa-
ganda är inte så konstigt. Men varför uttryckte byråchefen förvåning över sjuk-
sköterskornas ideella uppfattning om sitt arbete? Möjligen kan han ses som
representativ för en läkarkår som generellt sett inte intresserade sig så mycket för
sjuksköterskornas yrkesutveckling, såvida man inte kände sig professionellt
hotade.60 Möjligen hade byråchefen inte funderat så mycket över sjuksköter-
skekårens motiv och ambitioner. Det fanns dock kollegor till honom som gjorde
det och de delar i många stycken de ledande sjuksköterskornas uppfattning om
yrkesidealen, till exempel vad gäller idealiteten. En läkare förknippar bland annat
det ideella med offervilja, som sägs vara sjuksköterskekårens värdefullaste
tillgång. Denne läkare är inne på statusaspekten när han menar att det är detta
som ger sjuksköterskåren en viss privilegierad särställning.61 En kollega associerar
det ideella till moderlighet. Han anser att ju mer sköterskefrågan förs fram i
moderlighetens anda desto rikare ideella frukter ska den bära, både utåt för verk-
samheten och inåt för sjuksköterskan själv i ökad livsglädje och andlig mognad.
Dessutom tänker han sig att samarbetet mellan läkaren och sjuksköterskan gör
det möjligt för läkaren ”att fylla sitt läkarevärv efter högre måttstock och med
mera ideell behållning”.62 Här hör det ideella samman med livsglädje, och mod-
erligheten framstår nästan som idealitetens grund. Idéerna om offervilja och livs-
glädje känns liksom statusaspekten igen från sjuksköterskornas uttalanden.
Däremot sticker idén om moderligheten som idealitetens grund ut, den är avvi-
kande. En diskussion om just detta ska föras i samband med att idéerna om det
specifikt kvinnliga i kalltanken behandlas. 

Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att idealiteten borgade för en viss
status. Ett villkor för att idealiteten skulle tas på allvar var att sjukvårdsarbetet
inte enbart fick betraktas som ett sätt att försörja sig på. Denna uppfattning som
var allmänt rådande i SSF:s ledande skikt innebar att diskussioner om ekono-
miska spörsmål i princip var tabu – eller åtminstone skulle föras i rätt samman-
hang och på rätt plats. Fel plats var till exempel dagspressen. Hösten 1913
publiceras några artiklar i tidningar i Stockholm och Göteborg som framställer
sjuksköterskornas ekonomiska situation som dålig. Ett indirekt genmäle pub-
liceras i Svensk sjukskötersketidning där det antyds att de som varit tidningarnas
informatörer är en minoritet i kåren. Ändå försöker de sprida sitt missnöje och
sin uppfattning bland kamraterna och vill att kåren, läkarna och utbildningsan-
stalterna ska ändra sin uppfattning om kallet efter deras riktning. Anledningen
till att det finns sådana här sjuksköterskor inom kåren skylls på att de hamnat på
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fel plats. De har förts in på sjukvårdsbanan utan att äga naturlig begåvning, hän-
givenhet för kallet och lust att offra något för detsamma.63 Varför denna hätska
ton? Sannolikt bottnar den i en rädsla för att den önskvärda bilden av yrket som
ideellt högt stående skulle fläckas. 

”Det ideella” var förknippat med höga ideal, altruism och kalltanke. Banden
mellan begreppen illustreras väl i följande uttalande: ”Att gripas av ett ideal
innebär att möta en kallelse till arbete och offer men samtidigt till frihet och
lycka.”64 I det följande ska vi se hur det ideella på olika sätt kopplades till sjuk-
sköterskeföreningens uppfattningar om arbetet som ett kall. Det var emellertid
inte så att sättet att se på ”kallet” var helt enhetligt. Det fanns skiftningar i de
innebörder som lades i arbetet som kall och dessa skiftningar var i viss mån per-
sonbundna. Framställningen av kalltanken kommer därför följa presentationen
av tre förgrundsgestalters idéer. Jag syftar på Estrid Rodhe, Agda Meyerson samt
Bertha Wellin. Eftersom dessa tongivande sjuksköterskor även framgent kommer
att lyftas fram ibland, som exempel på variationer och nyanser i idéer och stånd-
punkter, ska de här introduceras med tre korta levnadsteckningar. 

Tre personporträtt

Estrid Rodhe (1877–1911) kom från en biskopsfamilj i Göteborg.65 Hon blev fär-
dig sjuksköterska år 1900 och arbetade sedan på Sahlgrenska sjukhuset i några år.
Att skriva var ett stort intresse för Rodhe. På lediga stunder skrev hon reflek-
tioner, artiklar och verser som hon ibland fick publicerade i Idun, Stockholms
dagblad eller Vårt land. När några sjuksköterskor i Stockholm inledde sina fören-
ingsplaner med att starta en tidning värvades Rodhe som redaktör. År 1909
etablerade sig Rodhe som redaktör för Svensk sjukskötersketidning och när Svensk
sjuksköterskeförening bildades året därpå blev hon dess sekreterare. När arbetet
med tidningen och sjuksköterskeföreningen så tillät arbetade hon som pri-
vatsköterska. Som person ska Rodhe ha varit glad och skämtsam. Hon var djupt
troende och såg Gud som en bärande kraft i sitt liv. Hennes verksamhetstid inom
SSF blev kort. I augusti 1911 avled hon oväntat, 34 år gammal, vilket kom som ett 
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slag för medarbetarna. Hennes
entusiasm och stilistiska
begåvning i tidningsarbetet
hade betytt mycket. Man kan
emellertid säga att hon läm-
nade efter sig tre typer av arv.
Det i det här sammanhanget
viktigaste arvet bestod av ett
utkast till ett föredrag hon
skulle hållit vid en repetition-
skurs hösten 1911. En av
hennes bröder sammanställde
det till en bok, Ur sjukvårdens
etik, som kom att fungera som
en form av etiskt traktat för
sjuksköterskeföreningen. Ett
annat arv bestod av en sti-
pendiefond för vidareutbildn-
ing för sjuksköterskor som
inrättades efter hennes död.
Det tredje arvet Rodhe läm-
nade efter sig kan närmast

beskrivas som en föreställning om den ideala sjuksköterskan. Eva Bohm skriver
att hon inom SSF framstod ”som ett ideal för den typ av sjuksköterska de själva
ville frambringa”. Mycket riktigt finner man emellanåt idealiserande beskrivnin-
gar av Rodhe i föreningens tidning åren efter hennes död. 

Bertha Wellin (1870–1951) kom från en familj på Öland. Pappan var härads-
hövding och kronofogde och förhållandevis välbärgad. Alla fyra barnen gavs
därmed möjlighet till en god skolutbildning. Bertha Wellin lär ha varit sin pap-
pas favorit och för att vara flicka gavs hon relativt stor frihet. En favoritsysselsätt-
ning var att rida barbacka på familjens hästar.66 I tjugofemårsåldern sökte hon in
vid Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning och kom in efter viss tvekan. Den
lilla haken var att Wellin var pojkklippt. Elever och sjuksköterskor vid Sophia-
hemmet måste ha långt hår. Wellin vek sig dock inte, hon hade haft kort hår
sedan barndomen och ville fortsätta med det. Hemmets föreståndarinna gav med
sig. Wellin hade visat sig duktig som provelev och antogs därför trots det

Estrid Rodhe var under en kort period
sekreterare i Svensk sjuksköterskeförening samt
redaktör för Svensk sjukskötersketidning.
(SSF)
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pojkklippta håret.67 Denna lilla anekdot är på många sätt illustrativ för Wellins
personlighet. Hon beskrivs som mycket viljestark och rättfram. Det är också så
hon framstår i artiklar, böcker och protokoll. Man kan inte undgå att se att hon 
ofta dominerade och hade stort
inflytande på diskussioner sjuk-
sköterskor emellan.68 Hennes
pondus förstärktes av den
formella position hon innehade
som SSF:s ordförande åren mel-
lan 1914–1933. Vid sidan av de
kraftfulla dragen fanns djup
religiös övertygelse som inte
bara omfattade sjukvården.
Wellin brann även för politiken
och var partipolitiskt verksam i
Allmänna valmansförbundet,
det vill säga dåtidens konserva-
tiva parti. Hon satt som repre-
sentant för högern i Stockholms
stadsfullmäktige och när kvin-
nor 1921 blev valbara till riksd-
agen blev hon invald som
riksdagsledamot.69 Vad bety-
dde Bertha Wellin för sjuk-
sköterskeföreningen? SSF hade sannolikt inte nått samma framgångar utan
henne. Hon var känd inom lokalpolitiken i Stockholm redan på 1910-talet och
blev riksbekant under det kommande decenniet. Säkert bidrog hon till att ge
”sjuksköterskan” ett ansikte – därtill ett ansikte med stark profil – och till att
göra sjuksköterskesaken till en allmänpolitisk fråga. Man ska heller inte förringa
betydelsen av de fruktbara kontakter som tack vare Wellin knöts till olika poli-
tiker. Kontakten mellan Wellin och SSF bröts när hon åsiktsmässigt hamnade på
kollisionskurs med föreningen vad gällde lönefrågan.70 År 1933 bedömdes hennes
starkt kallelsepräglade inställning till sjuksköterskans arbete som passé. Därmed
avgick hon från föreningen men fortsatte att driva sjukvårdsfrågor (men även
andra frågor) i riksdagen.

Bertha Wellin, ordförande i Svensk sjuksköter-
skeförening 1914–1933. (TAM)
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Agda Meyerson (1866–1924)
växte upp i en judisk stock-
holmsfamilj.71 Först i tret-
tioårsåldern utbildade hon sig
till sjuksköterska vid Sabbats-
bergs sjukhus. Hon var verksam
som sjuksköterska i cirka tio år
innan hon startade Syster Agdas
sjukhem, som hon själv före-
stod. När sjuksköterskeförenin-
gen bildades blev hon vald att
representera rödakorssystrarna i
styrelsen. Hon blev genast vald
till vice ordförande. Meyerson
framstår, tillsammans med
Wellin, som SSF:s främsta
arbetslokomotiv. Hon lade ner
stort engagemang samt mycket
arbete och pengar på sjuk-
sköterskeföreningen och hon
var initiativrik, medryckande
och drev gärna olika frågor med

stor intensitet. Meyerson framstår som lite av en ”upplysningsmänniska”. Tron
på upplysning tog sig inte bara uttryck i att hon startade en speciell Upplysn-
ingsbyrå där unga kvinnor kunde få information och råd om hur de kunde bli
sjuksköterskor. Det var hon som tog initiativ till föreningens repetitions- och
fortsättningskurser och tillsammans med en annan styrelseledamot i SSF ledde
föreningens sociala sektion som kom till 1918. Möjligen var hon här inspirerad av
tvillingsystern Gerda, vilken var djupt engagerad i Centralförbundet för Socialt
Arbete. Som person framstår Meyerson som starkt ideellt inriktad. Hon lär ha
gjort sig populär bland sjuksköterskorna för att hon till exempel var slagfärdig
och rolig, men även för att hon förstod att idka medlemsvård. I Eva Bohms
levnadsteckning av Meyerson nämns att det är osäkert om hon var religiös. I den
meningen var hon sannolikt en avvikare i den innersta kretsen kring sjuksköter-
skeföreningen. Man kan säga att Meyersons betydelse för Svensk sjuksköter-
skeförening var tvåfaldig. För det första donerade hon stora summor pengar till

Agda Meyerson var vice ordförande i Svensk
sjuksköterskeförening. Hon tog initiativet till
de repetitions- och fortsättningskurser som
föreningen anordnade. (SSF)
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SSF både under sin livstid och efter sin död. Den våning på Brahegatan i Stock-
holm där hon inhyst Syster Agdas sjukhem överläts även den till sjuksköter-
skeföreningen. Man kan nog utan överdrift hävda att Meyersons
penningdonationer hade stor betydelse för den unga föreningens möjligheter att
expandera och nå ut. För det andra levde hennes utbildningspolitiska uppfatt-
ningar vidare som ett arv efter hennes död. Hon var visserligen inte ensam om
att betona vikten av god utbildning för sjuksköterskekåren, men hon tycks ha
fyllt utbildningsidéerna med konkret innehåll och hon genomförde dem med
kraft.

Estrid Rodhes, Bertha Wellins och Agda Meyersons uppfattningar om kallet
ska nu behandlas.

Det kallelsepräglade arbetet

Estrid Rodhe är tydlig i sin uppfattning om vad som skiljer ett kall från ett yrke.
Det handlar främst om motivet.

När det t.ex. gäller handtverk och mera mekaniska arbeten, består under-
laget, om man så får säga, ofta tyvärr blott af önskan att förtjäna det mest
möjliga. Ju större pekuniära fördelar, som kunna pressas ur arbetet, dess
bättre. Arbetet anses vara till för att skapa penningen, ej för sin egen
skull.72 

Av citatet framgår att motivet för att ägna sig åt hantverksyrken och mera
”mekaniska arbeten” endast är att tjäna pengar, vilket beklagas. Trots denna
inställning tycks inte Rodhe anse att förvärvsbehovet gör att själva arbetsinsatsen
blir sämre. Detta blir dock fallet om sjukvårdsarbetet i första hand betraktas som
förvärvskälla, och inte bygger på ett genuint intresse och engagemang.
Sjukvården är ett arbete som man måste ägna sig åt för dess egen skull. Rodhe
menar att det innebär en ”djup degradering” av vårdarbetet om man ägnar sig åt
det bara som ”förvärvskälla”.73 Det är dock inte bara sjukvården som vinner på
att dess yrkesutövare drivs av högre motiv, yrkesutövarna själva gör en vinst. Den
som blir sjuksköterska bara för att kunna tjäna sitt bröd går själv miste om arbe-
tets bästa gåvor. En sköterska som drivs av högre motiv, som har kärlek till arbe-
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tet, har också större uthållighet än en som bara ser det som ett lönearbete.74

Sjukvårdsarbetet kräver alltså motiverade och intresserade yrkesutövare som inte
bör drivas av ekonomiska motiv i första hand. Här igenkänns det ideella inslaget
i kalltanken. 

Ytterligare en sak som enligt Rodhe skiljer kall från hantverk är att hantverk
är ett arbete som kan utföras av vem som helst som äger de fysiska förutsättnin-
garna för att orka med. Ett arbete som benämns som ett kall – sjukvårdsarbetet –
kräver däremot vissa personliga förutsättningar.75 Rodhe lägger dygdetiska aspek-
ter i kallet. 

Även om Bertha Wellin inte diskuterar skillnaden mellan yrke och kall på
samma uttryckliga sätt som Rodhe är också hon inne på att det är motivet för
arbetet som utgör rågången mellan kallet och yrket. Hon vill se sjukvården som
ett ”fridlyst område” där önskvärda drivkrafter är religiositet, människokärlek
och fosterlandskärlek. Wellin menar att för att sjuksköterskan ska klara av sin
uppgift krävs inte bara 

uppfostran, utbildning och lämplighet för sjukvården, det fordras, att
sjuksköterskan med hela sin varelse bindes vid kallet, att kropp och själ
danas därför, ty först då kan detta få, hvad det har rätt att kräfva./---/ Och
till sist en fråga till Eder som ”frivilligt” bjuda den [sjukvården] Eder
tjänst: Hvad ansen I sjukvården vara värd? Huru mycket viljen I gifva?”76 

I citatet beskrivs sjuksköterskans arbete som ett krävande kall och i den avslut-
ande frågan ligger ett påstående: söker man sig till sjukvården är det för att ge,
inte för att få. Även om det här citatet bör sättas in i ett utbildningspolitiskt sam-
manhang där SSF just kämpade som hårdast för en statligt sanktionerad tvåårig
utbildning, är det intressant att se hur Wellin argumenterar för att arbetets värde
ligger i de bakomliggande motiv som driver dess utövare. Sjukvården har ett
värde i sig, men den får också sitt värde utifrån vårdarbetarnas bevekelsegrunder
– ju mer altruistiska desto högre värde.

Bertha Wellins resonemang ligger nära Rodhes, även om hon inte just här är
inne på de negativa effekter ekonomiska bevekelsegrunder har hos en vårdarbe-
tare. Att Wellin i likhet med Rodhe såg sjukvårdsarbetet som en gåva framkom-
mer i andra sammanhang. Hon tar till exempel avstånd från det hon kallar
modenycker och andra egoistiska skäl som drivkrafter för att vilja ägna sig åt
vård. Om sjuksköterskan har egoistiska motiv för arbetet ”undanhåller hon för
sig sjelf välsignelsen af sitt arbete bland de lidande, ty denna välsignelse tillfaller
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blott den, som af kärlek till Gud och sina lidande medmenniskor samt med delt-
agande och en uppriktig önskan att hjälpa ger sig in i sjukvården”.77 Går sjuk-
sköterskan in med rätt motiv i vården blir hon alltså belönad. Av citatet framgår
också att belöningen ofrånkomligt är kopplad till en gudstro. Här tycks föreligga
en åsiktsskillnad mellan Bertha Wellin och Estrid Rodhe. Rodhe vill, som jag
nämnt, gärna se missionerande sjuksköterskor men det tycks inte som om hon
menar att endast troende sjuksköterskor kan känna sig nöjda med och orka med
sitt arbete.

Hur såg Agda Meyerson på skillnaden mellan yrke och kall? Meyerson är den
av de tre vars uppfattning i frågan är mest svårfångad. Hon ägnar över huvud
taget inte frågan samma intresse som Wellin och Rodhe, hon betonar inte ”kal-
let” med samma emfas som de och ger inte heller uttryck för samma entydiga
uppfattning som sina två kollegor. Men det är uppenbart att även hon anser att
drivkrafterna i sjukvårdsarbetet är viktiga. För att bli en god sjuksköterska räcker
det inte med en vilja att hjälpa de lidande: ”Sjuksköterskeverksamheten är nämli-
gen icke jämförlig med andra kvinnliga yrken, som den unga självförsörjande
kvinnan kan välja, emedan den aldrig får förlora sin prägel av kärleksgärning.”78

Är det en kristet baserad kärleksgärning Meyerson har i åtanke? Möjligen, men
när hon emellanåt diskuterar relationen mellan kristendom och vårdarbete gör
hon det aldrig på ett individplan. Hon framhåller inte en kristet driven och mis-
sionerande sjuksköterska. Däremot lyfter hon fram kristendomens kärleksbud
och uppfattning om plikten att hjälpa andra som betydelsefull för värnandet av
andra och för framväxten av en god vård.79 Det är därför tänkbart att Meyerson
med kärleksgärning tänker sig något kristet präglat, men inte nödvändigtvis
baserat i en personlig tro. 

Denna tanke går igen i andra sammanhang och kopplas ihop med resone-
mang om sjuksköterskans arbetet, som kall eller borgerligt yrke. Agda Meyerson
deltog under 1910-talet som sakkunnig i en statlig utredning om den kvinnliga
sjukvårdspersonalens situation. Hon fungerade som sekreterare i kommittén och
hon anses ha haft mycket stor inverkan på slutbetänkandet. Eva Bohm konstat-
erar: ”Hela betänkandet /…/ är med stil och i ande främst en skapelse av Agda
Meyerson.”80 I kommittén tycks frågan om sjuksköterskans arbete var ett kall
eller ett yrke ha varit ämne för en livlig diskussion, åtminstone att döma av slut-
betänkandet. I betänkandet ges kall och yrke dels samma innebörd, dels olika
innebörd. Här skiljs nämligen kallet som liktydigt med ett ”borgerligt yrke”, från
kallet som uppstår ur en religiös övertygelse. Det tycks som om arbetsgruppen
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menar att sjuksköterskan kan ha ett kall utan att det vilar på religiös grund.
Överlag verkar det dock ha varit svårt för de sakkunniga att riktigt komma fram
till vad detta med ett kall är. De förefaller ändå vara överens om att kalltanken
hör ihop med sjuksköterskeyrket.

Uti dessa synpunkter finnes en sak, som är absolut berättigad, och det är,
att sjuksköterskeyrket förutsätter verklig kallelse. Kallelsen kan sägas bestå
i anlag och håg för sjukvården, men framför allt i verklig, djup medkänsla
med den sjuke, en ständigt vaken önskan att hjälpa, lindra och trösta och
ett aldrig sinande tålamod gentemot dem, som drabbats av olyckan. Den
som väljer sjuksköterskeyrket bör vara medveten om, vilken allvarlig
uppgift, hon ägnar sig åt; hon bör veta, att det är orätt att ägna sig däråt,
om man ej har pliktkänsla och omutlig trohet mot sin uppgift.81

Som framgår av citatet innebär inte uttrycket en verklig kallelse, en kallelse från
Gud. Kallelsen handlar istället om håg och anlag, det vill säga intresse och läggn-
ing. Något senare i betänkandet fastslås dock att sjukvården kan och bör bibe-
hålla egenskapen att vara ett kall, även som borgerligt yrke.82 Vad är det som
menas här? Utifrån övriga resonemang i betänkandet kan man dra slutsatsen att
de sakkunniga i någon mån ville modernisera vårdkulturen – framför allt den
kvinnliga delen. Det talas om den moderna tidsandan i positiva ordalag och att
sjuksköterskor inte ska leva isolerat från samhället. Samtidigt framstår kommit-
téledamöterna som positivt inställda till idealitet som drivkraft. Sjuksköterskeyr-
kets idealitet får emellertid inte drivas så hårt att sköterskorna inte får en rimlig
ersättning och en trygg ålderdom.83 Resonemanget om idealitet känns igen från
Bertha Wellins och Estrid Rodhes skrifter, även om formuleringarna är lite
annorlunda. Utanför kommittéarbetet diskuterar Meyerson sjukvårdsarbetet
som en gåva. Hon påminner om de två kollegorna när hon skriver: 

Är sjukvårdskallet en verksamhet, som kräver mycket av sina utövare, så
ger det ett rikt utbyte i gengäld. Få kvinnor komma väl i tillfälle att så
kunna vara till hjälp för sina medmänniskor som sjuksköterskorna, få
kunna ha tillfälle att vara så nyttiga samhällsmedlemmar. Vad ger livet ett
bättre innehåll, vad ger rikare tillfälle till att dana och utveckla den egna
personligheten?84



Del III      •      Yrkesideal och yrkesetik: Att arbeta i Guds vingård

133

Slutsatsen man kan dra av dessa resonemang är att Meyerson såg sjuksköterskey-
rket som ett kall, men inte ett kristet kall. Det hon har gemensamt med Rodhe
och Wellin är idén om sjukvårdskallet som en gåva och betoningen av motivet,
vilket i hennes fall verkar vara liktydigt med idealitet. Meyersons kalltanke ter sig
emellertid lite mer nutida – rent av sekulariserad – än kollegornas men inte desto
mindre präglad av idealitet. En möjlig förklaring till hennes något annorlunda
tankegångar kring ”kallet” kan kanske sökas i hennes judiska bakgrund. Det är,
som nämnts, osäkert huruvida Meyerson över huvud taget var religiös.85 Oavsett
om det var så eller ej framstår hon i vissa bemärkelser som något av en avvikare i
gruppen kring SSF. Detta innebär dock inte att hon tog avstånd från kalltanken.
Den ter sig i hennes version visserligen som tämligen sekulariserad, men ändå
fylld av idéer om etik, idealitet och arbetet som gåva och definitivt inte mindre
statusfylld. 

Runt omkring sjuksköterskorna fanns, som tidigare nämnts, grupper som
hade mer eller mindre utvecklade idéer om vad sjuksköterskeyrket gick ut på och
hur en god sjuksköterska skulle vara. Jag syftar på präster och läkare. Hur såg då
dessa två grupper på kalltanken? 

För prästerna är det självklart att sköterskans arbete är ett kall. En präst talar
om arbetet i termer av ”helig tjänst” vilket innebär ”att arbetet i sjukvård är mer
än blott ett yrke, det är ett kall”.86 Tonen är ofta hyllande när det talas om sjuk-
sköterskans uppgift. Uttryck i stil med, ”Det finns väl knappt någon högre och
skönare kallelse än sjuksköterskans” är inte ovanliga.87 Samtidigt sägs det att
arbetet är ansträngande. Det kräver en fostran av karaktären – offervilja, förmåga
till osjälvisk kärlek och självövervinnelse. Arbetet är, som en präst uttrycker det
”ett tjänande, som icke söker sitt /…/”.88 Det är just på grund av sjuksköter-
skearbetets krävande karaktär som det behövs en kallelse från Gud, att sjuk-
sköterskan hämtar kraft från den äkta kärlek som kommer från Gud.89 

En annan manlig yrkeskår som stod sjuksköterskorna närmare i själva arbetet
var läkarkåren. De ägnar emellertid inte sjuksköterskornas kalltanke någon större
uppmärksamhet. Läkarna framstår generellt som mer ointresserade än prästerna
av att fundera över det kallideal som sköterskorna själva så ivrigt omhuldar. Man
konstaterar att sjuksköterskorna har ett yrke, eller ett ”borgerligt yrke” men
framhåller eller utgår implicit ifrån att det på samma gång är ett kall.90 En av
skribenterna intar en tydlig ståndpunkt, han vill inte enbart beteckna sköters-
kans arbete som ett yrke. Sjuksköterskans arbete ”bör äga den djupare och mera
sägande benämningen ’kall’”.91 I läkarnas uttalanden om ”kallet” saknas helt de
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uttryckliga inslag kring upphöjdhet som syns i sjuksköterskornas egna utsagor.
Däremot bekräftas i hövisk ton de nödvändiga egenskaper av hängivenhet,
uppoffring, tålamod, mildhet, sedlighet, anständighet samt pålitlighet, som krävs
av en sjuksköterska.92 Förvisso innebär dessa egenskaper genom sin moraliska
korrekthet i sig en upphöjdhet men den laddning som finns med i sjuksköter-
skors uttryck kring kalltanken saknas så gott som helt hos läkarna. 

Det ligger närmast till hands att se skillnaderna mellan prästernas och läkar-
nas framställningar. Prästerna tycks per automatik se sjuksköterskans arbete som
ett kall. Läkarna gör det inte lika självklart. Prästerna har också en mer hyllande
ton kring kallidealet än läkarna. Man verkar dock vara överens om att arbetet
kräver offer från sjuksköterskans sida. Skillnaderna kan säkert härröra från det
faktum att läkarna hade en annan relation till sjuksköterskorna än prästerna
hade. Läkarna var överordnade och beroende av sjuksköterskorna som duktiga
men följsamma assistenter. Sannolikt är det därför vanligare att läkarna mer rik-
tar in sig på att fylla på sjuksköterskekårens medicinska kunskapsbas än att ägna
kalltanken uppmärksamhet. Prästerna stod inte i något yrkesrelaterat förhållande
till sjuksköterskorna, men såg gärna en troende sjuksköterska som spred det
kristna budskapet. För dem var det antagligen därför mer naturligt att hylla kall-
tanken med dess kristna konnotationer. Det finns dock många fler aspekter att
diskutera kring sjuksköterskekårens relationer till prästerskap och läkarkår. Frå-
gan återkommer därför i de avsnitt som följer. Avslutningsvis i detta kapitel ska
emellertid kalltanken och sjuksköterskyrket belysas ur ett internationellt perspe-
ktiv. 

Kallidealet, en internationell utblick

I avhandlingens inledning nämns att kalltanken inte utreds närmare i interna-
tionell litteratur om sjuksköterskeyrkets framväxt. Viss inblick i hur man såg på
yrket som kall i andra länder kan man dock få. Intressant med ”kallet” ur ett
internationellt perspektiv är att det verkar ha skapat genomgripande konflikter i
många länder. I Danmark till exempel verkar de klassbaserade spänningarna i
sjuksköterskekåren ha varit mer påfallande än i Sverige. Dessa tog sig ibland
uttryck i anklagelser och motanklagelser kring kallelsepräglade inslag i yrket –
det kunde röra frågor om vilka som var mest pliktmedvetna, intresserade av arbe-
tet och så vidare.93 Bland engelska och amerikanska sjuksköterskor finner man
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också konflikter kring kallidealet. Vissa sjuksköterskor anammade det fullstän-
digt medan andra såg kallidealet som ett hinder för en utveckling mot sann pro-
fessionalitet.94 Slående är också hur mycket mer framträdande och
konfliktskapande hierarkierna inom sjuksköterskekårerna var i USA och
England, än i Sverige. I USA hände det till och med att spänningarna kring
klasskiktningen i yrket utmynnade i öppna protester och till och med strejker.95

Strejker förekom inte frekvent – detta inslag nämns endast av den amerikanska
historikern Susan Reverby – men sannolikt säger detta tämligen drastiska och
ovanliga inslag i sjuksköterskeyrkets historia något om kallidealets ställning i
USA. Möjligen var inte kalltanken lika internaliserad i den amerikanska kåren
som i den svenska. Konflikterna bland de amerikanska och engelska sjuksköter-
skorna hade emellertid många bottnar, som i hög grad rörde klass- och ras-
motsättningar. Motsättningarna blev inte mindre genom att sköterskorna redan
från början organiserade sig i olika föreningar.96 Detta ska dock inte diskuteras
vidare här.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att spänningar kring hur yrkesidea-
let skulle se ut fanns bland sjuksköterskor i alla länder, vilket inte är ovanligt när
yrken tar form. Det kan vara intressant att reflektera över att spänningarna i vissa
fall ledde till stormiga kollisioner mellan olika fraktioner av yrkeskåren medan de
i andra fall endast gav upphov till en lätt bris. Den svenska sjuksköterskeförenin-
gen ter sig i jämförelse med sina systerorganisationer som mycket konfliktundvi-
kande och ytterst angelägen om att hålla ihop kåren i en organisation. Att
kompromissa och jämka framstår i viss mån som ett outtalat motto för Svensk
sjuksköterskeförening. Kompromissviljan gällde inte bara kallidealet utan även
andra frågor som var brännande ur ett internationellt perspektiv. En av dessa
gällde relationen till kvinnorörelsen och uppfattningarna om de könade inslagen
i yrket. Detta ska diskuteras i nästa kapitel. 

Sjuksköterskeyrket – ett kvinnligt kall
Fredrika-Bremer-förbundet spelade, som tidigare nämnts, en viktig roll för SSF:s
bildande. Sjuksköterskeyrkets utveckling kan alltså även under 1900-talet kop-
plas till kvinnofrågan. Trots att flera ledamöter i SSF:s styrelse var anslutna till
FBF:s sjukvårdsbyråer förefaller föreningens uttalade inställning till sin tids
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kvinnofrågor en aning tvetydig. Föreningen rider helt klart på vågen av de
framgångar kvinnorörelsen skördade under 1900-talets första tre decennier. När
väl SSF konstituerats intog man en försiktig hållning till kvinnopolitiska frågor.
Det tvetydiga framkommer främst i diskrepansen mellan det som sägs och det
som görs. Det finns alltså anledning att närmare granska SSF:s kvinnopolitiska
utsagor och ställa dem mot den praktiska politik som fördes. 

Svensk sjuksköterskeförening och kvinnofrågan

När SSF bildas är flera av de frågor som ingår i 1800-talets kvinnofråga formellt
lösta. Några av kvinnorörelsens mål återstår: rösträtten, jämställdhet inom äkten-
skapet samt rätten till högre statliga tjänster.97 SSF:s styrelse tar främst ställning
till frågorna om kvinnans politiska rösträtt samt om hennes rätt till högre statliga
tjänster. Detta framgår exempelvis av föreningens relation till det Internationella
sjuksköterskeförbundet (ICN). Trots att ICN spelade en viktig roll i SSF:s
tillblivelse dröjde det relativt många år innan SSF anslöt sig till förbundet. Ber-
tha Wellin anger två skäl till detta, nämligen statsregistrering av sjuksköterskor
och kvinnans politiska rösträtt – ICN pläderar för båda. Statsregistreringen är en
i tiden kontroversiell fråga i England och Svensk sjuksköterskeförening menar att
denna fråga skulle leda till split och söndring i Sverige. Frågan om kvinnlig
rösträtt är inte heller den lämplig att ha med i ett sjuksköterskeförbunds pro-
gram. Frågan hör inte dit utan bör, i likhet med andra samhälleliga eller politiska
frågor, lämnas åt den enskilda sjuksköterskan att ta ställning i.98 Denna stånd-
punkt står föreningen fast vid och avvisar i enlighet med den vid ett flertal
tillfällen förfrågningar om att deltaga i, eller stödja, arbetet i Internationella
Rösträttsförbundet, Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt och Sven-
ska Kvinnors Medborgarförbund.99 

Det är uppenbart att SSF ville bedriva en försiktig politik i frågor som kunde
tänkas vara känsliga på ett eller annat sätt. Relationen till de inflytelserika sjuk-
sköterskeinstitutionerna var en sådan fråga. SSF lierade sig hellre med Sophia-
hemmet, Röda korset och Fredrika-Bremer-förbundets sjuksköterskekommitté
än med ett internationellt förankrat sjuksköterskeförbund. Utåt sett var SSF
noggranna med att inte associeras med kvinnorörelsen, men flera av initiativta-
garna hade starka band till den borgerliga kvinnorörelsen och andra kvinnoor-
ganisationer. Bertha Wellin spelade till exempel en viktig roll vid tillkomsten av
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Moderata kvinnoförbundet och hade under flera år en ledande position inom
högerns kvinnoorganisation Centrala Kvinnorådet.100 Hur ska man tolka detta?
Var det en medveten strategi från SSF:s sida att undvika kopplingar till kvin-
norörelsen? Tydligt är att föreningen inte ville stöta sig med någon, inte drabbas
av den ”split och söndring” som till exempel blivit fallet i England.101 Det var
dessutom mycket viktigt att stärka samhörighetskänslan bland de svenska sjuk-
sköterskorna. Man lade ner stor energi på att få sjuksköterskorna att bli en yrkes-
grupp som betraktades, av sig själv och andra, som en och samma kår, alltså att
skapa medvetande kring en gruppidentitet. Det ligger nära till hands att anta att
SSF tänkte sig att ett dylikt projekt inte var möjligt om det kantades av konflik-
ter. Möjligen kan även önskan om gott anseende ha legat till grund för att ligga
lågt kring laddade frågor.

Förutom det faktum att flera i SSF:s ledning var engagerade i FBF, framstår
föreningens kursverksamhet i hög grad som ett kvinnopolitiskt projekt och inte
bara som ett yrkesprojekt. Under fortsättningskurserna fördjupar man sig inte
bara i sjukskötsel och moraliska frågor. Här skolas även sjuksköterskorna till
medvetna samhällsmedborgare. Statskunskap och/eller samhällskunskap är vik-
tiga inslag i kursernas upplägg. Pedagogiken påminner i hög utsträckning om de
medborgarbildande kurser som ordnades av olika kvinnoföreningar under 1910-
talet och som även tillämpades vid den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad
under 1920- och 1930-talen.102 Ett exempel är när SSF vid kursen 1923 fingerar
ett möte i ”X valkrets” för att upprätta en kandidatlista till stadsfullmäktigeval.
Måhända kan man härav dra slutsatsen att SSF, trots sin försiktighet och gener-
ellt konservativa inställning, ingick i ett större kvinnopolitiskt sammanhang där
höjandet av medborgarsinnet hos kvinnor var viktigt. Kvinnopolitiska spörsmål
var emellertid ingenting SSF öppet ville föra in i de yrkesformerande ambition-
erna. Här skiljer sig den svenska yrkesföreningens inställning från hur föreningar
i många andra länder ställde sig.

Ett gemensamt drag hos de engelska och amerikanska sjuksköterskeorganisa-
tionerna tycks ha varit att några färgstarka ledare var kvinnopolitiskt engagerade.
I USA hade man Lavinia Dock och i England Ethel Bedford Fenwick som båda
var aktiva suffragetter. De menade att rösträtt och sjuksköterskesak hörde sam-
man och de pläderade för organisatoriskt samröre mellan Internationella sjuk-
sköterskeförbundet och Internationella kvinnoförbundet.103 Någon enighet
förelåg dock inte i denna fråga. I USA röstade American Nurses Association, som
var en av de mer tongivande sjuksköterskeorganisationerna, ner ett förslag att



Ett högt och ädelt kall

138

stödja kvinnlig rösträtt. När paraplyorganisationen American Federation of
Nurses sände representanter till den internationella sjuksköterskesammanslut-
ningens (ICN) kongress 1909 var budskapet att delegaterna skulle rösta mot att
ICN som organisation skulle stödja rösträttskampen.104 Motståndarna var emel-
lertid i minoritet och det är osäkert om de över huvud taget följde riktlinjerna
från hemlandet. Förslaget om att ICN skulle stödja kvinnors rösträttskamp rös-
tades igenom utan protester eller ens diskussioner.105 

Hur agerade sjuksköterskeföreningarna i våra närmaste grannländer? De ter
sig något mer obekymrade i brännande frågor kring kvinnans rättigheter. Som
exempel kan nämnas den finska ordföranden, Sophie Mannerheim, som var en
av initiativtagarna till förslaget om att ICN skulle stödja rösträttskampen.106

Möjligen hade hennes initiativkraft att göra med att Finland redan infört
kvinnlig rösträtt.107 Frågan var sannolikt inte så kontroversiell längre i hemlan-
det. De danska och norska sjuksköterskeföreningarnas relation till kvin-
norörelsen tycks ha varit något hjärtligare, eller åtminstone öppnare, än vad fallet
var i Sverige. Dansk sygeplejeråd som bildades år 1899 inledde samarbete med
Danska kvinnoföreningens valrättsförbund redan år 1905. Sjuksköterskerådets
styrelse var inte enig i frågan men ordföranden, Henny Tscherning, lyckades
driva igenom frågan med motiveringen att det var viktigt för sjuksköterskor att
få inflytande framför allt på kommunalpolitiken eftersom den styrde förhålland-
ena på sjukhusen.108 Den norska sjuksköterskan och sedermera ordförande för
sjuksköterskeföreningen i Norge, Bergljot Larsson, etablerade kontakter med
kvinnorörelsen redan innan föreningen bildades 1912. Hon var bland annat i
förbindelse med engelskan Ethel Bedford Fenwick och med Gina Krog som var
ordförande i Norske Kvinners Nasjonalråd. Krog anses ha varit ett viktigt stöd
för Larsson i föreningsbildandet.109

Vi ska stanna upp något vid situationen i Norge eftersom den bildar en
intressant jämförelse till händelseutvecklingen i Sverige. I Norge utvecklades
nämligen en konflikt där frågan om sjuksköterskans kön var central. Schismen
gällde sjuksköterskornas krav på en treårig utbildning. Kombattanter var å ena
sidan sjuksköterskeföreningen, å andra sidan läkarnas organisationer. Läkarna
använde argument baserade på uppfattningar om kvinnans naturliga egenskaper.
Sinnelag och handlag sades vara medfödda egenskaper hos kvinnan, fanns bara
dessa kunde man få duktiga sköterskor. Sjuksköterskorna svarade med att hävda
att män och kvinnor har samma behov av utbildning för sitt arbete. Läkarnas
inställning uppfattades som medeltidsmässig. Utbildning är en fråga om likstäl-
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lighet hävdade Bergljot Larsson.110 Den norska historikern Kari Melby beskriver
konflikten i termer av en könskamp: ”Legene angrep med sin kjønnsforståelse,
Bergljot Larsson svarte med kvinnesak.”111 Även i Sverige var utbildningslängden
en laddad fråga där skiljaktiga uppfattningar förelåg mellan sjuksköter-
skeföreningen och läkarnas organisationer. Åsiktsskillnaderna utmynnade dock
inte i samma typ av fejd och tonen i Sverige framstår som mer lågmäld. Här
framfördes inte könsbaserade argument i någon större utsträckning från någon-
dera sida. Den svenska sjuksköterskeorganisationen kom långt med att framhålla
att det krävdes utbildning för att kunna upprätthålla nivån på ”kallet”, och med
argumentet att en lång utbildning var bästa sättet att bekämpa kvacksalveriet.112

Vi ska återkomma till utbildningsfrågan i nästa kapitel, ”Status och professiona-
lisering”. Det finns emellertid anledning att reflektera något över närvaron respe-
ktive frånvaron av könsbaserade argument i utbildningsfrågan. Hur kommer det
sig att de norska sjuksköterskorna förde in en likställighetsaspekt i diskussionen?
Varför gjorde inte svenskorna på samma sätt? Förklaringarna kan vara många. En
kan vara att se de norska sjuksköterskornas likställighetsargument som ett svar på
könsförtryck. Att svenskorna inte använde samma metod kan ha samband med
att de inte utsattes för samma öppet könsrelaterade motstånd. En annan förklar-
ing kan vara att norskorna hade en mindre laddad relation till kvinnofrågan och
kvinnorörelsen än de svenska sköterskorna. Måhända var det inte så problema-
tiskt för de norska sköterskerepresentanterna att ta till kvinnosaksargument. Den
svenska sjuksköterskeföreningen tycks dock på alla vis ha undvikit att förknippas
med frågan om kvinnans likställighet – gärna fortsättningskurser av samma med-
borgarbildande karaktär som vid fogelstadgruppens skola, men inga öppet dek-
larerade kvinnopolitiska ståndpunkter.

Det finns således inslag av tvetydigheter i de svenska sjuksköterskornas
förhållningssätt till kvinnopolitiska frågor. Tvetydigheter föreligger även i hur
man förhåller sig till könsrelaterade idéer. Mitt utgångsläge i forskningen var att
sjuksköterskeyrket uppfattades som ett ”kvinnligt kall” i uttryckets dubbla
bemärkelse. Under forskningsprocessens gång har jag emellertid haft anledning
att ifrågasätta detta utgångsläge. Föreställningarna om det kvinnliga kallet har
inte framstått som entydiga. I stället har de idéer och egenskaper som sjuksköter-
skeyrket fylldes med tett sig som en blandning av manligt och kvinnligt könade
termer och begrepp. I vissa fall går det inte att ge egenskaperna någon könstill-
hörighet alls, vilket gör dem öppna för tolkningar i olika riktningar.
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Sjuksköterskeyrket – ett kvinnligt kall?

Var sjuksköterskeyrket ett kvinnligt kall? Om definitionen på ett kvinnligt kall är
att det är kvinnor som ägnar sig åt det, blir svaret ja. Men var det ett kvinnligt
kall i dubbel bemärkelse – det vill säga utifrån uppfattningen att kvinnor var
sjuksköterskor på grund av kvinnans särskilda natur? Det finns forskare som
menar det. Sjuksköterskorna har bland annat satts in i ett sammanhang av
”filantropisk maternalism”, vilket implicerar någonting könsgrundat.113 Uttry-
cket filantropisk maternalism är lånat från den danska forskaren Tinne Vammen
som med hjälp av det vill beskriva förhållandet mellan borgerliga husmödrar och
deras tjänarinnor kring sekelskiftet.114 Kan liknande tankegångar ha präglat sjuk-
sköterskeyrket? Var sjuksköterskornas yrkesroll förknippad med husmödrar och
med moderlighet – en form av överföring av kvinnans traditionella uppgifter i
hemmet till ett offentligt vårdsammanhang? Det är inte självklart. Därför bör
frågan ställas på vilket sätt sjuksköterskeyrket ansågs vara ett kvinnligt kall. Sjuk-
sköterskornas källor ger fog för olika tolkningar. Föreställningar om kön och sex-
ualitet är mer eller mindre implicit närvarande, i dödsrunor, i diskussioner kring
ordning och disciplin och i resonemang om sköterskans uniform. Uppfattningar
om kön uttrycks också ibland öppet i diskussioner under fortsättningskurser
samt i artiklar och andra publikationer av centralgestalterna inom SSF. Vad är
det då som uttrycks? Man finner såväl föreställningar om könsspecifika egen-
skaper – som moderlighet – som uppfattningar om kvinnans/sjuksköterskans
uppgift, men även uttalade ståndpunkter i kvinnopolitiska frågor. De köns-
metaforer som förekommer framstår som verktyg för att förstärka den ideala
yrkesprofil man ville framhålla, men är i sin tur beroende av vilken grundläg-
gande kvinnosyn man hade. Slående är de olikheter och tvetydigheter som ofta
finns kring dessa uppfattningar och idéer. Det kan därför vara intressant att till
att börja med diskutera mer eller mindre implicita föreställningar om kvinnan. I
första hand ska Agda Meyerson, Estrid Rodhe samt Bertha Wellin komma till
tals. 

Synen på kvinnan

Agda Meyerson är den inom SSF som lämnat efter sig flest offentliga spår av sin
syn på kvinnan.115 Eftersom Meyerson var mycket intresserad av historia, finner



Del III      •      Sjuksköterskeyrket – ett kvinnligt kall

141

man främst spåren inom ramen för publicerade historieskildringar om
sjukvården samt om kvinnans och sjuksköterskans roll i den. Kvinnan beskrivs
av Meyerson överlag som ”naturligt” skickad att vårda och som en representant
för någonting gott. Sjuksköterskekåren sägs alltsedan den kom till ha omfattat
kvinnor ur alla samhällsklasser, från allmoge- till furstedöttrar. I stort sett har alla
dessa gjort ett gott arbete och hållit kårens anseende högt. Meyerson framhåller
den germanska kvinnan som särskilt kunnig i läke- och förlossningskonst.116 I
det slutbetänkande som Meyerson i hög grad formulerat förs sjukvården sam-
man med idéer om kvinnans naturligt vårdande instinkter. Det sägs att det för en
kvinna måste vara tillfredsställande att arbeta som sjuksköterska då det överens-
stämmer med hennes medfödda moderliga instinkter och naturliga läggning.
Behovet av arbetskraft är inte den enda förklaringen till att så många kvinnor
strömmat till den moderna sjukvården och välgörenheten. Arbetets egen natur
har väsentligen bidragit till utvecklingen.

Att vårda, hjälpa och stödja äro instinktiva uppgifter för kvinnan, tillhöra
hennes väsens egenart. När därför samhället och den enskilde ropat på
hjälp emot sjukdom, olycka och nöd och när man upptäckt, hur dessa
skola botas och förekommas, hava kvinnor i mängd skyndat till och offrat
ett hängivet och plikttroget arbete.117

I det citerade sammankopplas sjukvårdsarbetet med föreställningen om kvinnans
medfödda vårdande instinkter. Instinkter räcker dock inte. Av den moderna
sjuksköterskan krävs också ”specialutbildning”.118 Meyerson sammanfattar detta i
termer av att arbetet ställer stora krav på sina utövare vad gäller dels karaktär,
uppfostran och sedlig stadga, dels iakttagelseförmåga, snabb uppfattning,
yrkesmässig färdighet, teoretiska kunskaper och praktisk duglighet.119 Instink-
terna innebär alltså inte automatiskt att varje kvinna är född till sjuksköterska,
utan det krävs även tillägnade egenskaper och förmågor: god moral och uppfos-
tran samt utbildning. Detta är helt i enlighet med hennes starka engagemang i
utbildningsfrågan.

Meyersons kollega Estrid Rodhe är inte lika explicit i sina uttryck kring det
könade i sjuksköterskeyrket. Vid ett tillfälle finner man emellertid liknande
tankegångar som hos Meyerson. Rodhe menar att det knappast finns något
arbetsområde där kvinnor bättre kan tillfredsställa sina instinkter än i
sjukvården. I sjukvården har nämligen det ”i bästa mening kvinnliga” utsikter att
trivas och växa, att omsättas i handling. När kvinnan kommer i en miljö som
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passar hennes säregna läggning för det med sig både att arbetet frammanar det
bästa och ädlaste hos henne och att hon kommer att älska sitt arbete på ett helt
annat sätt än kvinnor inom andra yrkesområden gör.120 Här finns samma inslag
som i det statliga betänkandet och i Agda Meyersons egna texter. Även Rodhe
talar om instinkter, och det Meyerson i betänkandet formulerar som ”kvinnans
egenart”, formulerar Rodhe som hennes ”säregna läggning”. I likhet med Meyer-
son menar Rodhe att kvinnans gåva att vårda och värna inte är tillräcklig som
motiv och drivkraft i vårdarbetet. Religionen är viktig som drivkraft och stöd för
sjuksköterskan, men en bra skolning är också betydelsefull. 

Ytterligare ett par drag i Rodhes kvinnosyn och sjuksköterskeideal kan skön-
jas i hyllningar till två sjuksköterskegestalter, dels en avgående husmor vid Sab-
batsbergs sjukhus, dels Florence Nightingale. Hos husmodern lyfts feminina
drag fram, och hos Nightingale framhålls både feminina och maskulina sidor.

Husmodern beskrivs av Rodhe som mild och moderlig, som en fridsam och
kärleksfull personlighet. Förklaringen till husmoderns förmåga är enligt Rodhe
att hon som ung förlorade både man och barn. Istället fick hon ett stort arbets-
fält och har med en mors förståelse kunnat möta och följa alla unga människor
som strömmat förbi. Hon sägs ha varit som en mor för de unga och som en
moderlig vän för många sköterskor på Sabbatsberg.121 

I artikeln om Nightingale framställs en delvis annan kvinnomodell som läm-
plig för vården. Rodhe väljer till exempel att lyfta fram Nightingales uppmaning
till unga kvinnor att utbilda sig enligt sin kallelse, på precis samma sätt som en
man gör. Nightingales ”härskarsnille”, det vill säga hennes organisationsförmåga
framhålls. Men, skriver Rodhe, engelskan var inte bara ”överdirektris”, hon var
även öm, ädel, tröstande, ödmjuk och hade varm medkänsla med fattiga och
sjuka.122 I Rodhes framställan av sjuksköterskan Nightingale finns både det som
brukar räknas till maskulina och till feminina särdrag. Hon är ett härskarsnille,
organisatorisk och en ”överdirektris” – men hon är även öm och tröstande. Det
intressanta med dessa två artiklar är att de representerar teman som syns både i
dödsrunor i SST och i diskussioner under fortsättningskurserna, vilket jag ska
återkomma till. Men först återstår att se hur Bertha Wellin förhåller sig till kop-
plingen mellan ”kvinnan” och den ideala sjuksköterskan. 

Bertha Wellin är den av dessa tre som är mest förtegen kring sin kvinnoupp-
fattning, åtminstone vad gäller det skrivna ordet. Att hon i stort sett tiger i denna
fråga där så många andra fann anledning att tala – jag syftar här inte bara på
Meyerson och Rodhe – är i sig något av en gåta som ger möjlighet till olika
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tolkningar. Var det så självklart för henne att sjukvårdsarbete passade kvinnor
särskilt bra att hon inte ansåg att frågan var värd att diskutera? Kan det ha varit
en motvilja mot tendenser inom vissa delar av kvinnorörelsen som fick henne att
i stort sett avstå från att diskutera saken? Det är svårt att säkert veta vad hon hade
för inställning i frågan. Ett par gånger uttrycker hon i viss mån liknande idéer
som sina kollegor vad gäller kvinnans lämplighet för sjukvårdsarbete. Vid ett
tillfälle säger hon: 

Ju finare och ömtåligare en uppgift är till sin art, desto lättare kan den
dragas ned, desto varsammare måste de händer vara som taga på den-
samma, och få kvinnliga lifsuppgifter äro ömtåligare och känsligare än
sjukvården. Därför måste vi som en gång kallats till dess tjänst kämpa för
att den må hållas i helgd så som den förtjänas.123 

I citatet framstår sjukvårdsarbetet som en livsuppgift för kvinnan. Liknande
tankegångar uttrycker Wellin när hon för fram åsikten att många nutida kvinnor
för en hård kamp mot männen om inte särskilt avundsvärda befattningar, och att
de skulle känt sig lyckligare, nyttigare och mer tillfredsställda om de blivit sjuk-
sköterskor.124 Dessa två exempel påminner en del om Rodhes och Meyersons
uppfattningar om sjukvården som en kvinnlig livsuppgift. Wellin verkar ändå
inte ha sett det som självklart att kvinnan var särskilt lämpad för vårdarbete. Hon
tycks förvisso mena att sjukvårdsarbete är ett kvinnojobb, men lägger inte ton-
vikten vid något specifikt kvinnligt. Hos Wellin finner vi ingenting uttryckligt
sagt om instinkter eller moderliga drivkrafter, inte heller om kvinnans egenart
eller säregna läggning. 

Varför ansåg då Wellin att sjukvård var en kvinnlig livsuppgift? Ja, det är inte
helt lätt att utröna. I ljuset av andra uttalanden framstår hennes utsagor om
sjukvården som lämplig för kvinnor nästan som dunkla. Frågan uppstår om
Wellin över huvud taget tyckte att kvinnan var att lita på. Wellins bild av den
opålitliga kvinnan tonar till exempel fram i en diskussion om sjuksköterskor och
kvinnor som politiska aktörer. En av de frågor som behandlas i diskussionen är
hur det kan komma sig att sjuksköterskor inte deltar i kommunala angelägen-
heter på samma sätt som exempelvis lärarinnorna gör. Wellin menar att sköters-
kan kan hamna i en ömtålig situation om hennes överordnade, det vill säga
läkaren, är hennes politiska motståndare. Men problemet ligger också hos ”kvin-
nan”. Kvinnor är nämligen inte tillräckligt hårdhudade, de drar sig för att strida i
en fråga eftersom de tycker det är obehagligt. Wellin säger: ”vi vilja så gärna låta
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känslorna tala. Det vore naturligtvis behagligast att bifalla alla frågor, men det får
man inte. Då det finns bestämmelser måste man hålla på dem konsekvent även
om det svider i hjärtat. När man bedömer en fråga måste man betrakta den från
alla sidor.”125 Wellin verkar också tvivla på sitt eget köns stabilitet, hon antyder
att kvinnor åsiktsmässigt vinglar hit och dit. Detta är skadligt, man bör ha ”sin
ståndpunkt klar för sig”, annars kan situationen förryckas på ett ödesdigert
sätt.126 Detta lite opålitliga, nyckfylla drag som Wellin tillskriver kvinnan
framträder även när Röda korsets snabbutbildning av hjälpsystrar under kriget
kommer på tal.127 Problemet beror delvis på
Röda korsets sätt att hantera frågan, men
även på att kvinnorna i samband med kriget
greps av en ”psykos”. De ville hjälpa men
inte där de bäst behövdes utan vid fronten
och efter sitt eget huvud, säger Wellin.128

Detta sist nämnda exempel är särskilt
intressant om det ställs i relation till Meyer-
sons beskrivning av hur kvinnor utifrån sin
instinkt skyndat till när samhället behövt
hjälp. Lite hårdraget skulle man kunna säga
att det Meyerson beskriver som kvinnors
”goda” instinkter, beskriver Wellin snarare
som nyckfullhet och i termer av psykos.
Hennes uppfattning om kvinnan kan när-
mast beskrivas som tvehågsen och hennes
tilltro till någonting genuint gott hos kvin-
nan, liknande den vi fann hos Meyerson, är
tämligen frånvarande. Ändå är det
obestridligen så att Wellin samtidigt som
hon har en mer skeptisk inställning till
”kvinnan”, anser att kvinnor lämpar sig bra för vårdarbete. I sitt arbete för det
konservativa Allmänna Valmansförbundet tar hon dessutom strid i kvinnopoli-
tiska frågor, trots att hon betackar sig från epitetet kvinnosakskvinna.129 

Meyersons och Rodhes kvinnosyn ter sig i många stycken som mer i takt med
tiden än Wellins. Talet om moderliga instinkter kan tyda på influenser från
samtida idéer om evolutionism och könens särart. Utifrån de få och outvecklade
resonemang som föreligger om det instinktbaserade i det kvinnliga vårdarbetet är

Bertha Wellin på utflykt i samband
med att Sjuksköterskornas Samar-
bete i Norden håller kongress i Upp-
sala 1926. (TAM)
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det dock svårt att veta vad som inspirerat Rodhes och Meyersons tankebanor.
Man kan emellertid konstatera att de använder tidstypiska uttryck kring kvin-
nans särart när de talar om hennes lämplighet för vårdarbete. I Wellins utta-
landen om kvinnan finns inga hyllningar, inga klart uttryckta idéer om hennes
särskilda lämplighet för arbete inom vården. Hon intar snarare en skeptisk hålln-
ing till kvinnan. Denna hållning påminner i många stycken om den skepticism
som präglade den politiska högerns inställning till kvinnokönet och kvinnofrå-
gan.130 Wellin var mycket lojal med partilinjen – i jämförelse med många andra
högerkvinnor. Hon betonade ofta att hon inte var någon kvinnosakskvinna och i
det politiska livet ville hon arbeta med männen för ett gemensamt mål.131 His-
torikern Stina Nicklasson beskriver Wellin som en taktiker.132 Sannolikt är det
delvis här man finner förklaringen till hennes lågmälda ton kring frågor som har
könsanknytning.133 Hon brann för politiken och strävade efter att göra politisk
karriär, därför ville hon inte i första hand förknippas med kvinnosakskvinnorna.
Dessutom ville hon skydda sjuksköterskeyrkets formering från problematiska
associationer, som till exempel rösträtten innebar. Förutom det faktum att
Wellin hade en starkt politiskt konservativ ståndpunkt gällde det för henne, som
jag tolkar det, att hålla var sak på sin plats och att balansera mellan sina egna kar-
riärintressen och de yrkes- och partipolitiska intressena.

Trots de något skiftande idéer som skymtar fram när man granskar Meyer-
sons, Rodhes och Wellins uppfattningar om kvinnan, finns det ett par saker de är
ense om: För det första att sjukvård är ett arbete för kvinnor, och för det andra
att en bra sjukvård kräver utbildning – både i form av kunskap och av fostran –
för att förbättra det kvinnomaterial som skulle bli sjuksköterskan per se.

I beskrivningen av Rodhes idéer om kvinnan presenterades två artiklar som
på ett mer implicit sätt antydde något om hennes kvinnosyn. Där framkom dels
feminint, dels maskulint associerade uttryckssätt kring kvinnan/sjuksköterskan;
det feminina kopplades till moderskap och det maskulina till ledarskap och
organisationsförmåga. Jag nämnde att dessa könsmetaforer och teman återkom-
mer i exempelvis fortsättningskursdiskussioner och dödsrunor i SST. Vi ska nu se
hur detta återges och diskuteras. 
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Moderlighet och instinkt 

Begreppen moderlighet och instinkt är generellt sett inte vanligt förekommande
i skriftliga urkunder kring SSF. Vid ytterst få tillfällen under undersökningsperi-
oden används moderskapet som en uttalad förebild för sjuksköterskans verksam-
het. I ett av de första numren av Svensk sjukskötersktidning skriver signaturen
”gammal sjuksköterska” till läsarna att de har ett ”skönt kall!” Sjuksköterskans
kall är, näst en mors och makas, den högsta av alla kvinnans uppgifter där hennes
bästa instinkter kan komma till bästa användning. En bra sjuksköterska bör ha
ett moderligt hjärta, en systerlig ömhet, en väns medkänsla och en uppfostrares
vishet. Att denna skribent inbegriper idéer från den kristna kalltanken i de mod-
erliga instinkterna blir tydligt då hon önskar alla sköterskor ”nådelönen”, vilket
innebär att belöningen ligger i att få tjäna Jesus genom att tjäna människorna.134

Det andra, riktigt tydliga exemplet är från slutet av undersökningsperioden,
från det turbulenta året 1933, då delar av kallidealet ifrågasattes på ett öppnare
sätt än tidigare. Följande skribent hör till de gamla idealens försvarare och hon
riktar en varning till sina kollegor. Se upp, skriver hon: ”Det bästa och obetalbara
i vårt yrke är i fara att försvinna. Den moderlighet, som tar sitt uttryck i att vårda
och värna de sjuka och svaga, det som skiljer vårt arbete från allt annat
förvärvsarbete, det är hotat /…/.”135 

I dessa två exempel är kopplingarna till moderlighet och modersroll tydliga. I
ett av dem känns den lutherska uppfattningen om kvinnans främsta kall som
mor och maka igen. Det tycks emellertid som om det religiöst grundade moder-
skallet här förenas med moderna idéer om instinkter. Intressant med det senare
citatet är att moderlighet förknippas med någonting obetalbart. Det ligger nära
till hands att tänka sig att moderlighet här förknippas med idealitet. 

Associationer till moderlighet finns också med vid ett tillfälle där sjuksköters-
kans arbete jämförs med en ensam fattig moders bördor. Moderns uppgifter är
mer krävande än sjuksköterskans, sägs det, bland annat för att en mor aldrig kan
ta ledigt eller säga upp sig från en anställning. Syftet med denna artikel är att
lägga moraliska aspekter på att sjuksköterskorna inte använder sina lediga
stunder bättre än vad de gör. Skribenten skriver att modern har stor bärkraft i
moderskärleken – implicit att sköterskan inte har det. Det handlar alltså inte om
modersroll som ideal, utan som jämförelse.136
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Moderlighet påbjuds också i en framställning om vård av barn på sjukhus och
barnhem. Frågan ställs om inte ”ett barn som lämnats i vår vård, särskilt då för
längre tid, [har] rätt att fordra något av den moderskärlek som väl finnes nedlagd
i varje kvinna”.137 Resonemanget vidareutvecklas dock inte. Istället konstaterar
man bara att barn ska ha rätt till samma höga vårdkvalitet som vuxna vad gäller
hygien och omvårdnad. 

De hittills nämnda exemplen kopplar samman sjuksköterskans arbete med en
mors rollfunktioner, både för att visa på likheter och för att påtala skillnader.
Gemensamt för exemplen är att sjuksköterskan på ett eller annat vis jämförs med
en mor. I ett par fall jämförs sjuksköterskans vårdande funktioner med en mors
omsorger om sina barn. Generellt sett tycks dock inte sjuksköterskans
patientvårdande arbete förknippas med moderliga omsorger.

Ibland diskuteras husmodern och hennes roll, och här kan man möjligen
skönja en yrkesroll med moderliga drag. De sjuksköterskor som är underordnade
framstår som husmoderns barn och varandras systrar – ungefär som nunnorna i
ett kloster gentemot abbedissan, eller diakonissorna på en diakonissanstalt gente-
mot föreståndarinnan. Ett moderligt väsen hos husmodern tillskrivs stor bety-
delse för att göra sjukhuset mer hemlikt både för patienter och personal.
Husmodern är också viktig för att höja personalens arbetsglädje. Hon bör vara
sådan att alla kan gå till henne med sina sorger och sina fröjder, och hon bör
försöka vara ett stöd och en hjälp för alla.138 

I diskussionerna om husmodern är det dock inte ovanligt att själva moder-
lighetstemat tappas bort, eller kanske snarare formuleras om från någonting kär-
leksfullt och ömsint till något fostrande och övervakande. Ett exempel på det är
när hemtrevnad på sjukhus ska diskuteras. Det inledande föredraget är helt
inriktat på att beskriva husmodern som en förstående, omtänksam och öm mod-
ersfigur. Diskussionen däremot ger uttryck för andra önskemål: att husmodern
ska ordna föredrag och hjälpa till att ordna lånebibliotek för personalen, samt att
hon bör övervaka personalen och fungera som dess förebild i personalmat-
salen.139 Här innebär det moderliga i princip att stå som moralisk modell för per-
sonalen samt allmänbilda den med hjälp av föredrag och bibliotek, inte i att ge
personalen kärlek och ömhet. Det moderliga har inte med emotionell och social
omsorg om medarbetare och underordnad personal att göra. Husmors sysslor
tycks istället till stor del handla om arbetsledning, ekonomi och administra-
tion.140 
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De relativt fåtaliga diskussioner som sjuksköterskorna för om husmodern kan
dels associeras till den allmänna uppmärksamheten på husmodersrollen i det
samtida samhället, dels till den yrkesgrupp som titulerades husmödrar. Trots att
det inte går att se några uttryckliga samband mellan husmodersdiskussionerna
inom SSF och exempelvis FBF:s betoning av kvinnans husmodersroll verkar det
rimligt att förmoda att sjuksköterskorna lät sig inspireras av detta populära
begreppet husmoder.141 Den husmoder som diskuteras inom SSF befann sig
dock utanför hemmets hägn, hon var en yrkeskvinna med arbetsledande funk-
tioner. Det ligger därför närmare till hands att associera husmodersdiskussion-
erna till den yrkesgrupp i arbetsledande position – ofta benämnda husmödrar –
som var verksam även utanför vårdsamhället, till exempel på folkhögskolor och
ålderdomshem. Arbetsledarfunktionen tycks, för sjuksköterskornas vidkom-
mande, inte ha varit helt oproblematisk. Hur skulle en husmor, eller sjuksköter-
ska, vinna auktoritet? En väg till respekt i hierarkin gick via läkaren. Om läkaren
visade sjuksköterskan, eller husmor, respekt skulle även den underordnade per-
sonalen göra det.142 Vägen till auktoritet tycks även ha gått genom användning
av könade metaforer. Maktaspekten, det arbetsledande inslaget i sjuksköterskeyr-
ket, kopplades gärna till maskulint förknippade roller och föreställningar.

Miltära ideal och manliggörande

I nästan varje nummer av Svensk sjukskötersketidning finns någon dödsruna över
en avliden kollega. Dödsrunor, minnesteckningar över döda, är en speciell genre
som bär på en särskild hyllandets logik.143 Trots den närmast förutbestämda
retoriken i runorna är de värda att reflektera över. I de dödsrunor som är införda
i SST används ofta uttryck som ger associationer till såväl en kristen som en mil-
itär föreställningsvärld, och därtill hörande ideal. Orden ”pliktkänsla” eller
”plikttrohet” är exempel på det, men även termer som har med självbehärskning
och offer att göra kan associeras med både kristna ideal och en närmast militär
kultur.144 I en runa från 1909 skrivs om en sjuksköterska att hon, outtröttlig och
uppoffrande som hon var, stupade på sin post.145 Under Spanska sjukans värsta
härjningar finns bland många andra dödsrunor, en som beskriver en sjuksköter-



Del III      •      Sjuksköterskeyrket – ett kvinnligt kall

149

ska som skyndat till den värsta sjukdomshärden (Jämtland) för att ”glömsk av sig
själv” hjälpa de sjuka: ”Som en god soldat anstår gick hon utan tvekan i den far-
ligaste striden, som en hjälte har hon fallit på sin post.”146 Uttryckssätten att en
sköterska fallit eller stupat på sin post framstår som främst militärt inspirerade. 

I detta sammanhang är det emellertid viktigt att understryka att dödsrunorna
även tar upp egenskaper som är mer associerade till det vi av tradition betraktar
som kvinnligt. Där förekommer begrepp som deltagande, förstående, glad, solig,
varmhjärtad, älsklig, rar samt finkänslig.147 Dödsrunorna uppvisar en intressant
blandning av manligt och kvinnligt, av religiöst och militärt associerade egen-
skaper och begrepp. I det följande kommer militära och maskulint kopplade
föreställningar vara i fokus.

Militära metaforer syns framför allt i tre sammanhang, nämligen i dödsrunor,
i resonemang kring hierarkin inom sjukvården och i idéer kring sjuksköterskans
uniform. Sambandet mellan sjukvårdens hierarkier och den militära sfären
tydliggörs i en sjuksköterskas funderingar om nödvändigheten i att det finns
olika kategorier bland personalen. Måste det inte finnas en ”underpersonal” som
liksom underofficerarna inte kan nå högre rang? Deras intressen borde kunna
tillgodoses utan att de annat än undantagsvis får avancera i kåren av skolade
sköterskor.148 

Kopplingar till militärens uniformsbruk illustreras i ett resonemang om sjuk-
sköterskornas dräkt. I detta sammanhang görs kopplingar till både nunnor och
militärer. Dräkten sägs inte ha tillkommit av hygieniska eller praktiska skäl, utan
för att i sin enkelhet vara betecknande för de som vänt sina sinnen från världens
fåfänglighet. Nunnornas klädsel har varit inspirerande i detta sammanhang. Ett
problem är dock att en del som bär dräkten förvanskar den; den blandas ihop
med moderna klädesplagg, vilket inte är bra. Hur skulle det se ut, undrar denna
skribent, om en officer delvis bar uniform, delvis bar civil klädsel.149 Bertha
Wellin för fram snarlika idéer när hon säger att sjuksköterskearbetet är så pass
säreget att det inte går att likställa med vanligt arbete. Det är otänkbart att sjuk-
sköterskan inte ska bära uniform på fritiden, då kan man lika gärna yrka på att
sjökadetterna inte ska behöva bära sin uniform.150

Hur kan det komma sig att just militären blir en sorts förebild, eller jämförel-
segrupp, till sjuksköterskorna? En förklaring kan ligga i sjuksköterskeyrkets his-
toriska kopplingar just till krigssjukvården.151 Röda korsets tillkomst och
sjuksköterskeutbildning är en illustration över det, men Florence Nightingale är
också mycket viktig i sammanhanget. De av hennes insatser som lyfts fram har
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ofta att göra med hennes arbete under Krimkriget. Bilden av hennes framgång-
srika framfart där innefattar såväl ett krig mot lort och oförstående militärer som
en öm omvårdnad av soldater.152 Sjuksköterskan som krigshjälte har alltså när-
mast en ikon i Nightingale, och man kan konstatera att det militära idealet inte
alls ligger långt borta. 

Vilka innebörder gavs då det militära idealet? Det tycks som om idealet hade
flera dimensioner. De kunde vara förknippade med sjuksköterskans karaktär och
personliga hållning – dygder som plikttrohet och offervilja. Idealen kunde även
vara uttryck för en hierarkisering mellan kvinnlig sjukvårdspersonal – där sjuk-
sköterskorna förknippades med officerare och ”underpersonalen” med underof-
ficerare. Slutligen kunde det vara förenat med idéer om en av yrkets yttre
symboler, uniformen. Man lade stor moralisk tyngd vid sjuksköterskeuniformen.
I diskussioner om den gjordes kopplingar till föreställningar kring plikt, sexual-
itet och ett närmast asketiskt ideal. Dessa anknytningar illustrerades på ett
utmärkt sätt av sjuksköterskan som gjorde kopplingar till militärer som alltid bär
sin uniform och till nunnor som avstått från allt fåfängligt – och dessutom, vilket
inte alls nämns, från all sexualitet.153 Dräkten tycks i hög utsträckning ha varit en
form av ”markör” för sjuksköterskeyrkets till sin essens moraliska karaktär. Hur
ska detta förstås? Mycket tyder på att detta kan kopplas till underliggande idéer
om (a)sexualitet, asketism och möjligen ett ”manliggjort” yrkesideal.

Uttrycket det ”manliggjorda” är hämtat från religionsvetaren Anna Lydia
Svalastog som skriver om ”manliggöring” som en djupt rotad idétradition och
strategi inom den kristna kultursfären.154 Traditionen kan i första hand kopplas
till tidigt asketiskt kristna idériktingar, eller näraliggande läror som gnosticismen.
Det finns gott om exempel i tidigt kristna texter, företrädesvis apokryferna och i
martyrberättelser. Det sannolikt mest kända exemplet finns i det gnosticistiskt
inspirerade Tomasevangeliet där kvinnans möjlighet att uppnå helighet och att
komma in i himmelriket förknippas med en transformation av henne till man.155

Hur har dessa idéer kunnat leva vidare? Dels kanske för att de gett kvinnor
möjligheten att, trots den ihållande identifieringen av kvinnor med biologi och
reproduktion, överskrida, transcendera det kroppsliga och bli mer av ”ande”.
Dels för att manliggöring sannolikt har gett kvinnor tillgång till det ”offentliga”
– som visserligen haft skiftande innebörd och karaktär under historiens gång –
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men till priset av att deras sexualitet och reproduktiva förmåga helt förnekats.
Svalastog pekar just på det faktum att i det privata har det icke-sexuella och det
icke-reproduktiva varit en katastroftillstånd för kvinnan, medan det i det
offentliga har varit en förutsättning.156 

Men manliggörandet kan naturligtvis även betraktas ur ett könsmaktsperspe-
ktiv där man med Joan Scotts förståelsesätt kan se föreställningar och uppfatt-
ningar om kön som fundamentala i sociala hierarkier. Här ses generellt de
begrepp som kan associeras till det ”manliga” som överlägsna dem som kan kop-
plas till det ”kvinnliga”.157 I ljuset av detta kan man analysera sjuksköterskornas
tendens att adoptera maskulina metaforer som ett sätt att arrangera sitt profes-
sionella ideal i enlighet med en ”manlig norm”, och att i någon mening vinna
auktoritet och professionell status genom dessa metaforer och ideal.158 Att
metaforerna och symbolerna antog just de former de gjorde bör, i enlighet med
detta, sättas in i ett större sammanhang där kampen för makt och status – liksom
den hierarkiska relationen till läkarkåren och den underordnade personalen –
måste tas i beaktande. Hur såg då den manliga norm ut som stod sjukskötersko-
rna närmast? Det finns anledning att något granska läkarkårens yrkesideal. Var
deras yrkesideal könat på liknande sätt som sjuksköterskornas?  

Läkarnas könade yrkesideal

I avhandlingen Läkarens ethos av Motzi Eklöf har minnesteckningar över döda
läkare använts som källa för att utmejsla yrkesideal inom läkarkåren. Här fram-
ställs maskulinitet som ett för yrket betydelsefullt personlighetsdrag. I början av
1900-talet kan man se hur läkare i minnesteckningar över döda kollegor
beskriver en sorts idealbild av läkaren där ”mannen”, det ”manliga” betonas
starkt. Läkaren och det manliga framställs till exempel i en sorts krigsmetaforik
av liknande slag som sjuksköterskorna använde. Ett exempel på detta är hur det i
anslutning till en läkare talas om stålet hos mannen; ”stålblanka var hans vapen,
med vilka han stred för vad han ansåg vara rätt /…/”.159 Läkaren kunde även
framställas som en man i ”ordets rätta bemärkelse”, starkt präglad av en naturvet-
enskaplig läggning, eller som en ”manlig själ av ädel redbarhet”.160 Begrepp som
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rättrådighet, oräddhet och självständighet associeras gärna till läkaren. Dessa
begrepp har helt andra konnotationer än uppoffring, tålamod, mildhet,
underkastelse och sedlighet, det vill säga sådant som sjuksköterskan förknippades
med. 

Att det uttryckligt maskulina i läkaridealet innebar problem för kvinnor som
ville beträda läkarbanan skildras i Eklöfs avhandling. Hon noterar bland annat
att från 1904–1970 förekommer endast tre minnesteckningar över kvinnliga
läkare i Läkartidningen.161 En företrädesvis negativ inställning till kvinnor som
läkare bekräftas även i idéhistorikern Ulrika Nilssons uppsats ”Kön, klass och
vetenskaplig auktoritet: Om kvinnliga läkarpionjärer”. I Nilssons uppsats
beskrivs hur en regelrätt strid med biologiskt grundade argument av könsfärgad
karaktär bryter ut inom kåren när kvinnor kring förra sekelskiftet börjar söka sig
till läkaryrket. Det tycks helt enkelt som om den ideale läkaren näppeligen
kunde vara en kvinna.162 Kvinnan framställs som mindre intellektuellt välutrus-
tad än mannen, samt fysiskt och psykiskt svag. I den mån läkarnas intresseorgan-
isationer vill släppa in kvinnor i kåren är det på underordnade platser. En gift
kvinna som yrkesaktiv var otänkbar. Medicinalstyrelsen sade sig till exempel inte
vilja bidra till att familjeupplösning genom att ”aflägsna husmodern från hennes
rätta plats”.163 Kvinnans tillträde till yrket befarades dessutom, på grund av
hennes underlägsenhet, kunna skada forskningen och undervisningen.164 Av
Nilssons uppsats att döma tycks faran med att inbegripa kvinnliga yrkesutövare
ha haft att göra med en rädsla för statussänkning, hon menar också mycket rik-
tigt att motståndet mot att släppa in kvinnor som kollegor måste förstås i ett pro-
fessionaliseringssammanhang där kön är av avgörande betydelse.165 Om detta
handlar nästa kapitel.

Status och professionalisering 
Under 1910- och 20-talet arbetade SSF intensivt med frågor som rörde utbildn-
ing av sjuksköterskor. Man pläderade för en förlängd grundutbildning och i de
fall utbildningslängden upplevdes vara hotad gick SSF till kraftigt försvar för en
utbildning på minst två år. Detta var till exempel fallet med den hjälpsysterut-
bildning som tidigare nämnts och som svenska Röda korset startade under första
världskriget. Sjuksköterskeföreningen såg hjälpsystrarnas förkortade vårdutbildn-
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ing som ett hot mot sin ambition om en sjuksköterskeutbildning på två år och
man hamnade i konflikt med representanter ur läkarkåren, Röda korset och till
och med kungahuset.166 Ett sätt att arbeta för föreningens utbildningsidéer var
att inrätta egna kurser av fortbildningskaraktär. Under 1910-talet startade SSF
både repetitionskurser och fortsättningskurser. Repetitionskurserna hade som
syfte att ge yrkesverksamma sjuksköterskor möjlighet att fördjupa och friska upp
sina yrkeskunskaper. Fortsättningskurserna var inriktade på att utbilda sjuk-
sköterskor för administrativa uppgifter och ledande positioner, som till exempel
instruktionssköterskor och föreståndarinnor vid lasarett och elevhem.167 Genom
att på egen hand arrangera dessa vidareutbildningar för sjuksköterskor angav SSF
så att säga kursriktningen för yrkesutvecklingen. Föreningen drev således utveck-
lingen i en önskvärd riktning redan innan staten tagit över rodret över sjuk-
sköterskeutbildningen och genom politiska interventioner börjat ge stöd åt dess
uppfattningar. 

Svensk sjuksköterskeförening och utbildningsfrågan

När sjuksköterskeutbildningen blev en allmänpolitisk fråga under 10-talet var
sjuksköterskorna inom SSF mycket aktiva. I den statliga utredning som pågick
mellan 1912 och 1916 och som rörde den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildn-
ing och arbetsförhållanden, var tre av de sex ledamöterna sjuksköterskor.168 SSF:s
ståndpunkt var att utbildningen måste fastställas till minst två år. Föreningen
jämförde sig med andra yrkesgrupper och de krav som vanligen ställdes på fack-
utbildade personer. Sjukvården är visserligen, menade man, speciell men utbild-
ningen kan inte vara på en lägre nivå än andra yrkens utbildningar. SSF hade
stöd i detta av Fredrika-Bremer-förbundets sjukvårdskommitté.169 Ett av argu-
menten var att man med en kortare utbildning riskerade människors liv och
hälsa.170 

Civilminister Axel Schotte pläderade dock för en ettårig utbildning. Han
ansåg att om utbildningen lades upp planmässigt och effektivt kunde den
genomföras på ett år. Civilministerns intresse låg, enligt historikern Agneta
Emanuelsson, sannolikt främst i samhällsnyttans. Hans socialpolitiska uppfatt-
ning innefattade rationalisering och centralisering av sjukhusvården och större
statlig kontroll av de sjukvårdsanställda kvinnornas villkor. Schotte ville snabbt



Ett högt och ädelt kall

154

öka tillgången på sjuksköterskor i hela landet.171 I sin inställning till sjuksköter-
skeutbildningens längd hade han stöd av Medicinalstyrelsen och Allmänna Sven-
ska Läkareföreningen som menade att en ettårig utbildning var fullt tillräcklig
för att skola dugliga sjuksköterskor. 

De sakkunniga lade till slut ett kompromissförslag som bland annat gick ut
på en differentierad vårdutbildning; en tvåårig för sjuksköterskor och en ettårig
för vad man ville benämna ”undersköterskor”.172 Det blev ändå till slut SSF:s
linje som fick framgång genom resolutioner från stormöten, skrivelser från SSF:s
styrelse samt intensiva påtryckningar – det vi idag skulle kalla för lobbying – mot
olika riksdagsledamöter.173 Försök att påverka politiker tycks inte ha varit någon-
ting unikt för sjuksköterskeföreningen, utan var en relativt vanlig taktik bland
tjänstemannaorganisationer.174 SSF hade som sagt framgång med denna taktik.
År 1919 fattade riksdagen beslut om tvåårig utbildning. Någon kortare utbildn-
ing för ”undersköterskor” kom inte till stånd i det här skedet. 

Det beslut riksdagen kom fram till låg alltså nära SSF:s och FBF:s idéer. En
generell utbildningslängd fastslogs till två år och den statliga kontrollen över
utbildning och arbetstid ökade. Kontrollen skulle tas om hand av en sjuksköter-
skeinspektris som var underställd medicinalstyrelsen.175 Förlängningen av utbild-
ningstiden höjde sannolikt yrkets status men fick samtidigt till följd att många
sköterskor som inte uppfyllde kravet på utbildningslängd utestängdes från yrket.
För att räknas som godkända utbildningsinstitutioner var ett antal land-
sortskolor som fortfarande hade för kort sjuksköterskeutbildning tvungna att
förlänga sin sköterskeutbildning. Förlängningen fick också som följd att det av
ekonomiska skäl blev svårare för fattiga kvinnor att utbilda sig till sjuksköterskor. 

Utbildning och status

Hur ska man förstå SSF:s stora engagemang och intresse för utbildningsfrågan?
Varför lades så mycken energi just på utbildningen? En förklaring rör utbildnin-
gens innehåll och betydelse, och jag syftar då inte bara på den grundläggande
sjuksköterskeutbildningen utan även repetitions- och fortsättningskurserna.
Mycket tyder på att utbildningssituationen i hög grad användes för idé- och ide-
ologispridning.176 Det var under sjuksköterskeutbildningen den kallelsepräglade
sjuksköterskan skulle formas och vid fortsättningskurserna skolades de som
skulle handha fostran av eleverna. Utbildningens funktion som idéspridare syns
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bland annat i de rubriker som dominerar föredrags- samt diskussionsövningar
under fortsättningskurserna. Frågor som rör praktiska spörsmål, till exempel
handhavandet av inventarier, framstår som klart underordnade. Istället behand-
lar föredragen och diskussionerna mestadels frågor med ideologiska och moral-
iska förtecken. Under teman som ”sjuksköterskans fritidsintressen”,
”dräktfrågan”, ”arbete och vila”, ”arbetsglädje” samt ”elevfrågan” diskuteras
frågor av ideologisk, moralisk och yrkespolitisk art. Mellan raderna i fortsätt-
ningskursernas diskussionsprotokoll skymtar den idealtypiska sjuksköterskan
fram.

I föredrag och diskussioner nämns sällan orden ”utbildning”, ”bildning” eller
”skolning”. Istället använder man begreppet ”fostran” för att beskriva den pro-
cess en elev genomgår för att bli sjuksköterska. Detta kan exempelvis uttryckas i
termer av en plikt att ge eleven praktiska och teoretiska kunskaper ”samt etisk
fostran”.177 Det tycks dock inte bara som om tanken är att eleven fostras in i ett
kunnande, utan kanske främst in i en etisk hållning som präglas av diverse
dygder. De praktiska och teoretiska kunskaper som är nödvändiga för att utöva
sjuksköterskesysslor är alltså en sida av yrket. Den moraliska hållningen, yrkese-
tiken, är en annan sida. Avdelningssköterskan, eller sjuksköterskan, anses vara
viktig som förebild. Det talas om det ”goda exemplet”, om rollen som fos-
trarinna samt om vikten av att göra klart för den nyblivna eleven att hon kommit
till en uppfostringsanstalt.178 Vad är det då man vill uppnå och hur ska elevfos-
tran gå till? De unga ska bli tåliga, kärleksfulla och skickliga vårdarinnor,
medhjälperskor i sjuksköterskornas ”stora allvarliga arbete”. De ska bli till heder
för kåren och till välsignelse för den lidande medmänniskan.179 Fostran innebär
en rad detaljregleringar av elevens beteende, med syfte att uppnå korrekt sjuk-
sköterskebeteende. Eleven ska klä sig rätt, nämligen rent och prydligt; hon ska
hälsa rätt och på rätt personer; hon ska lära sig hur hon ska stå och gå och hur
hon ska tala – med vårdat språk och inte för högljutt; hon ska inte bli för intim
med biträdena – men inte för att deras arbete är mindre värt utan sannolikt för
att upprätthålla den hierarkiska ordningen och kanske också för att bibehålla den
etiska nivån. Den hierarkiska ordningen statueras även i relationen till läkare.
Om eleven har ett meddelande till läkaren ska hon inte framföra det själv utan gå
via avdelningssköterskan.180 Syftet med fostran är alltså inte bara att göra skick-
liga människovårdare av eleverna, utan även att försäkra sig om att de nya sjuk-
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sköterskorna ska bli till heder för kåren, att de ska axla en yrkesroll som innebär
en fortsatt bekräftelse på att sjuksköterskorna är delaktiga i ett stort och allvarligt
arbete. För att kunna uppnå detta ansågs den personliga moralen, på vilken den
kollektiva vilade, vara av ytterst stor betydelse. 

Utbildningstiden var alltså viktig utifrån tanken att eleven då fostrades moral-
iskt och personlighetsmässigt. Men varför var det viktigt med en lång utbildn-
ing? Det tycks inte som om längden på utbildningen var avgörande för att den
moraliska fostran skulle bli till fyllest. Däremot verkar ett argument ha varit att
kunskap var ett skydd mot kvacksalveri. Det sades att sjuksköterskor som bara
hade en kort utbildning var mer fallna åt kvacksalveri. Detta var ett argument
som även läkarkåren i viss utsträckning kunde ta till sig, kanske framför allt
provinsialläkarna.181 

Utbildningslängden hade sannolikt också en starkt symbolisk laddning.
Många professionsforskare ger stöd åt detta antagande. Det är vanligt att yrkes-
grupper i sina professionaliseringssträvanden använder utbildningen som en av
flera olika taktiker för att bli erkända som yrken. Kunskapen är då inte bara en
garanti för ett specifikt område av faktakunskap och yrkesskicklighet, utan har
även en stark symbolisk innebörd som ett positivt laddat socialt kapital.182 Den
symboliska innebörden i läroprocessen för yrken som strävar efter att bli profes-
sionella är enligt sociologen Randall Collins till och med mer betydelsefull för
exempelvis status och identitetsskapande, än inlärningen av faktakunskaper för
att kunna bedriva sin yrkesverksamhet. Utbildningen beskrivs dessutom i termer
av en ritual, ofta med överdimensionerat teoretiskt innehåll.183 I fallet med de
svenska sjuksköterskorna kan man knappast påstå att det teoretiska innehållet
var överdimensionerat. Däremot fanns många rituella inslag i utbildningen. Jag
syftar här inte minst på den så kallade ”invigningen”, det vill säga avslutningsri-
tualen vid examen, när den nyblivna sjuksköterskan fick ta emot utbildningsan-
staltens brosch och/eller byta till en ny modell på mössan – från elevens till den
färdiga sköterskans modell.184 Broschen omgavs av symbolik. På många skolor
fanns till exempel en regel som sa att sjuksköterskan om hon gifte sig måste
lämna tillbaka broschen till skolan.185 Den rika förekomsten av symboliska inslag
kan förstås som ett sätt att bekräfta en gemensam idégrund och på samma gång
stärka banden inom yrkeskulturen.186 
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Enligt Randall Collins är det inte bara utbildningen som bär på en form av
symbolik. För att bygga upp en gemensam yrkesidentitet och ge status åt en
yrkesgrupp är det mycket vanligt att gruppen tar till sig en speciell yrkesetik och
hederskodex. Arbetet kontrolleras inifrån och omges så att säga med ett ideolo-
giskt hölje. Höga motiv snarare än vinstsyfte anges vara drivkraften; till exempel
altruism, ära och moral.187 Etiken är alltså viktig och spelar en betydelsefull sym-
bolisk roll för att höja gruppens status. För sjuksköterskorna var dock, kan man
ana, etiken ovanligt viktig. Historikern Anne Marie Rafferty framhåller just detta
och menar att konstruktionen av sjuksköterskeyrket som ett till sin essens moral-
iskt yrke framför allt skedde genom socialisation och kulturöverföring under
utbildningen.188 Att fokusera på moraliska aspekter var alltså ett internationellt
fenomen. Detta framgår mycket tydligt när de svenska sjuksköterskorna dis-
kuterar hur utbildning av elever bör gå till.

Utbildning och moralisk fostran

Två teman dominerar i diskussioner kring elevutbildningen. Det ena temat han-
dlar om urvalsprinciper för att finna elever som kan bli bra sjuksköterskor och
målet för utbildningen. Det andra temat rör lämpliga metoder för att utbilda
önskvärda kårmedlemmar. I fortsättningskurserna är metodfrågor betydligt
oftare uppe till diskussion än urvalsprinciperna. Enigheten tycks vara total kring
elevens personliga egenskaper, de moraliska förutsättningarna samt kravet på
starkt intresse för sjukvårdsarbete.189 Urvalsprinciper och tillvägagångssätt är
man dock inte ense om. Skulle man till exempel acceptera ”mindre skolade”
sköterskor, eller var det bättre för yrket att enbart satsa på bättre skolade sjuk-
sköterskor, de som hade elementarskola som förkunskap?190 Betydelsen av elev-
ens personlighet tycks man dock generellt vara överens om. Ett gott hems
inverkan på karaktären kan ha större betydelse än hög skolbildning, som grund
för sjuksköterskeutbildningen.191 

Frågan om hur man ska gå tillväga för att få fram bra sjuksköterskor dis-
kuteras ofta. Sett utifrån den terminologi som används i metoddiskussionerna
råder det enighet kring hur elevutbildningen bör gå till. Uttryck som är vanliga i
detta sammanhang är ”exemplets makt”, ”fostran” och ”uppfostran”. Vad
innebär det? Ser man till diskussionerna är enigheten om innehållet i dessa
begrepp inte så självklar. Det begrepp som tycks innehålla minst tvetydigheter är
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”exemplets makt”.192 Begreppen ”fostran” och ”uppfostran” fylls däremot med
olika innebörder, sannolikt för att det inte rådde enighet om den disciplinerande
sidan av utbildningen. Ofta föreligger en spänning mellan å ena sidan omsorgen
om eleven, å andra sidan den uppfostrande aspekten av utbildningen. Man ska
till exempel vara förstående inför ungdomen, vara lugn och mild vid tillsägelser
och till exempel inte tillrättavisa eleven inför andra.193 Den ansvariga sjuksköter-
skan bör ta emot eleven med omsorg, kärlek och intresse. Hon bör till exempel
se till att eleven i sin villighet och plikttrohet inte försummar sin ledighet och att
hon äter ordentligt.194 Men en sjuksköterska ska inte bli för familjär med eleven
då respektingivande avstånd och disciplin behövs i sjukvården.195 Det framstår
inte som om frågan är om eleverna behöver kontrolleras, utan i vilken grad. Ett
exempel på uppfattningar om detaljstyrning av den blivande sjuksköterskan har
redan nämnts. Styrningen av eleven hade som mål att fostra fram en ideal sköter-
ska vad gäller socialt beteende inklusive moraliskt förhållningssätt. Kontrollen
har ofta just med elevens – eller sjuksköterskans – beteende ur moralisk syn-
vinkel att göra. 

Hur resonemangen kunde se ut och vad de motstridiga uppfattningarna ofta
handlade om ska nu illustreras med en scen från fortsättningskursen 1923. Före-
draget för dagen har rubriken ”Sköterskans förhållande till eleven”. I diskus-
sionen som följer på föredraget är inte bara det som sägs intressant, utan även
vilka som deltar. Mötesordföranden vid just detta tillfälle är kursdeltagaren
Gerda Höjer som sedermera kommer att bli först SSF:s sekreterare från 1933, och
från 1945–1960 dess ordförande.196 I deltagarlistan för denna kurs syns även sjuk-
sköterskan Sigrid Höjer som var syster till Gerda. Trots föredragsrubriken kom-
mer diskussionen att handla om frihet. Detta uttrycks kring två specifika frågor:
religiösa påtryckningar samt dräkt och lydnad.197 I inledningsanförandet fram-
hålls bland annat balansen mellan förståelse och disciplin i den goda relationen
mellan sköterska och elev, samt lämpliga sätt att anmärka på elevens personliga
uppträdande.198 Diskussionen inleds med några uttalanden kring hur man ska
göra med de ”hårdsagda” eleverna, det vill säga de som inte förstår en blick, eller
enkel tillsägelse. Därefter tar en diskussion vid där Gerda och Sigrid Höjer intar
en position medan Bertha Wellin och Agda Meyerson intar en annan. Gerda
Höjer ogillar uppenbarligen vissa delar av den fostrande sidan av elevutbildnin-
gen och hon försöker inledningsvis få till stånd en diskussion om det religiösa
inslaget i sköterskeutbildningen. Sköterskan lämnas väldigt stor makt när hon
förväntas dana elevens personlighet. Faran är att ”hon [sjuksköterskan] i sin
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nitiskhet söker påverka elevens åsikter. T.e.x. religiös påtryckning”.199 Sigrid
Höjer stöttar sin syster under diskussionens gång genom att försöka hålla liv i
frågan om religiösa påtryckningar och hävdar att elever som inte vågar säga ifrån
(som jag förstår det på grund av sköterskans makt) utsätts för religiöst tvång. 

Bertha Wellin försvarar den fostrande sidan av utbildningen. Sjuksköter-
skeutbildningen måste vara enhetlig, den är inte bara teoretisk, ”utan även per-
sonligheten måste fostras för ett så krävande arbete som sjuksköterskans”.200

Wellin säger inte ha hört talas om något religiöst tvång men anser att det är elev-
ens skyldighet att delta vid den obligatoriska aftonbönen på sjukhuset, även om
det skulle innebära en uppoffring. Av protokollet att döma är ingen av de andra
mötesdeltagarna delaktiga i diskussionen om det religiösa inslaget i elevutbild-
ningen. Engagemanget i gruppen syns dock när frågan om det religiösa tvånget
hamnar i skymundan och frihetstemat istället kommer att handla om vad eleven
gör, och hur hon är klädd, under sin fritid.

Gerda Höjer har – av protokollet att döma – lite provokativt framhållit att
eleverna bör ges mer frihet under fritiden och hon har fått svar på tal av Bertha

Så här kunde det se ut när Svensk sjuksköterskeförening höll sina fortsättningskurser.
Denna bild är från kursen 1917–1918. (TAM)
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Wellin som inte alls anser att eleverna har för lite frihet. Wellin, som verkar sätta
likhetstecken mellan frihet och dans, framhåller att det är både olämpligt och
motsägelsefullt att tänka sig att en elev skulle dansa på sin fritid. I detta har
Wellin stöd av Agda Meyerson som menar att det är viktigt att klargöra för
eleven att hon ”kommer till en uppfostringsanstalt och att den som vill bli en
riktig sköterska bör behålla endast de goda nöjena”. I detta sammanhang vaknar
gruppdeltagarnas engagemang. Det blir en diskussion där frågor om elevens
klädsel och lydnad dyker upp. I olika inlägg ställs frågor och ges synpunkter som:
kan eleven ta av dräkten när hon sportar, visst är det en fördel om hon alltid bär
sin dräkt, om en elev inte lär sig lyda kommer hon få svårt att underordna sig
som färdig sköterska. I slutet av detta diskussionstillfälle är gruppen åter inne på
frågan om relationen mellan sjuksköterskan och eleven – hur finna medelvägen
för det respektingivande avståndet mellan sköterska och elev? Bertha Wellin
kastar med en sista fråga in en brasklapp i debatten: ”Skola eleverna niga för
sköterskorna?” I protokollet kommenteras diskussionen sålunda: ”Som svar
härpå följde några uttalanden av vilka framgick, att meningarna voro mycket
delade.”201

Jag har valt att lyfta fram just detta diskussionstillfälle för att det på många
sätt är representativt för hur diskussionerna kring formandet av elevens person-
lighet kunde se ut. Föredraget ska handla om förhållandet mellan sköterska och
elev, men diskussionen hamnar i frågor om religiöst tvång och dräktbärande.
Ordet ”frihet” är en utlösande faktor, och formandet av elevens personlighet
tycks för merparten av diskussionsdeltagarna handla om att lära eleven ofrihet
och underordning. Även om hon inte sympatiserar med aftonbönen på
sjukhuset bör hon uppoffra sig och vara med, hon bör förstå att underordna sig
sina äldre kamrater som vet bättre än hon själv och hon måste lära sig att lyda så
att hon kan underordna sig som färdig sjuksköterska. Den sistnämnda underord-
ningen torde syfta på relationen till institutionen och läkaren, det vill säga det
som Estrid Rodhe uttrycker i sin uppsats om etik.202

Ett intressant inslag i denna diskussion är dräktfrågan. Hur kan det till exem-
pel komma sig att Wellins uttalande om det olämpliga i att en sjuksköterskeelev
skulle gå på dans, direkt åtföljs av ett inlägg som framhåller fördelarna med att
eleven alltid bär dräkt? Och varför dyker en kommentar om lydnad och under-
ordning upp i direkt anslutning till en ordväxling om dräktbärandet? Det ges
ingen förklaring i just detta protokoll. Vid ett annat diskussionstillfälle ges en
rimlig förklaring till varför många ansåg att det var så viktigt med ett dräkttvång
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även under elevens fritid. Här förknippas dräkten med stöd och skydd för eleven.
Det sägs att uniformen förpliktigar och därför innebär ett moraliskt stöd. Stödet
handlar om att eleven på grund av sin speciella klädsel är lätt att identifiera och
därmed – kan man förmoda – att kontrollera. Dräkten associeras även till under-
ordning. Eleven ska under utbildningstiden växa samman med den och om man
inte kan ”finna sig i det tvånget att underordna sig som elev, hur skall man
kunna vänja sig vid det som sköterska, för hela livet är ju ett ständigt underord-
nande på ett eller annat sätt”.203 Det är naturligtvis möjligt att föredragshållaren
anser att livet i sig innebär ett ständigt underordnande. Men jag tror inte det.
Min tolkning är att föredragshållaren menar att livet som sjuksköterska innebär
ett underordnande. Kopplingen till uniformen är för henne uppenbar. Den är
någonting man underordnar sig och eftersom sjuksköterskeeleven med sin speci-
fika klädsel går att identifiera, gör dräkten det möjligt att kontrollera att hon
lyder reglerna. Att det lades ytterligare innebörder i dräkten är emellertid tydligt. 

Dräkt, status och legitimering

Sjuksköterskan Elsa Pehrson skriver 1923 i en ironisk ton om dräktfrågan att
knappast någon fråga varit på tapeten som denna. ”Den står orubbligt och
oföränderligt kvar. Den är rent af hvilsam i denna föränderligheternas värld, man
vet nämligen alltid, hvar man har den.”204 Ur ett historiskt perspektiv kan man
inte annat än ge Elsa Pehrson rätt. 

Sjuksköterskornas dräkt var inte bara en klädsel för arbetet, den bars alltid.
Det var alltså inte så att man tog av dräkten under sin ledighet – inte ens under
flera veckors ledighet i sträck under sommaren – för att gå civilklädd. Det fanns
en dräkt för arbetet, och en för högtidliga tillfällen. Utbildningsinstitutionerna
kunde ha vissa variationer i stil på hatt eller mössa, eller andra mindre detaljer.
Gemensamt för högtidsdräkten var vid 1900-talets början att färgen var mörk, att
det ingick en hög krage samt att det till dräktkappan ingick en kapotthatt. Varje
utbildningsinstitution hade någon form av kännetecken just för sin ”kår”, ofta
var det mössan.205 Under loppet av undersökningsperioden börjar det strikta
dräktbruket att diskuteras och i viss mån även förändras. De önskade förändrin-
garna motiveras ofta utifrån praktiska skäl, det vill säga att dräkten inte längre är
ändamålsenlig för det arbete en modern sjuksköterska utför. Samtidigt är man
mån om att betona den vördnad och aktning som bör hysas inför ”den kår vars
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dräkt vi ha tillåtelse att bära”.206 Men förutom de praktiska skäl som anges
motiveras också ibland förändringsidéerna med individens frihet, att det är
osympatiskt att tvinga andra, oftast menar man eleverna, att underkasta sig något
de inte själva vill. I dessa fall kommer inte sällan diskussionerna, som i det nyss
nämnda exemplet från 1923, att hamna i frågor som rör frihet i största allmänhet:
vad som passar sig att ha som fritidsintresse, vilka nöjen som är acceptabla och så
vidare, samt frågor om kontroll och disciplin – alltså moraliska spörsmål. 

Dräkten skulle skydda sjuksköterskans dygd, eller ära. Om sjuksköterskan var
ute om kvällen var dräkten en signal om att hon var ute i ”lovliga ärenden”.207

Dräkten innebar dock samtidigt att hon kunde kontrolleras. Vad var det som
behövde kontrolleras? Det ligger nära till hands att se det som att sexualiteten
stod i fokus här, men det fanns även ett mer allmänt asketiskt ideal som uttryck-
tes i dräkten och i diskussioner kring den. Det var viktigt att sjuksköterskan såg
korrekt och prydlig ut, att hon utstrålade enkelhet. Om hon bar sin enkla dräkt,
oberörd av fåfänga och modets lockelser skulle allmänheten förstå det allvar och
den hängivenhet hon kände för sitt kall.208 Det var således även hängivenheten
för sjukvårdsarbetet som signalerades genom dräktbruket. Dräkten tycks ha sym-
boliserat det allvar och engagemang man kände inför arbetet. Den gav legitimitet
åt sköterskans pålitlighet och den skapade gränser för sjuksköterskekåren gente-
mot andra yrkesgrupper. Att upprätthålla gränserna var dock inte så lätt alla
gånger. Sjuksköterskorna beklagar sig emellanåt över att andra yrkesgrupper – till
exempel barnsköterskor, kvinnlig fängelsepersonal och fattigvårdsarbetare – tar
efter dem och bär liknande uniformer. Tydligen var sköterskornas kapotthatt sär-
skilt populär att efterlikna.209 Uniformsmodet bland kvinnliga yrkesgrupper kan
sättas in i ett sammanhang av samtida ämbetsmannakultur. Statliga ämbetsmän
bar fortfarande vid sekelskiftet 1900 uniform för att markera att man hade sär-
skilda ämbetsförpliktelser och en särskild position i samhället.210 Sannolikt är det
därför de framväxande kvinnliga tjänstemannagrupperna tar till sig uniformering
som ett sätt att signalera särskildhet på och för att markera gränser mot andra
yrkesgrupper. 

Denna typ av gränsdragning och därmed utestängning av andra näraliggande
grupper, kan även associeras till det professionsteoretiska begreppet ”social
inhägnad”.211 Taktiken är ett generellt vanligt förekommande inslag i profession-
ers utveckling och används för att ett yrke ska kunna uppnå monopolställning på
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arbetsmarknaden. Följden av inhägnandet blir gärna att medlemmarna i yrkes-
gruppen framstår som exklusiva, de får ett högt värde och blir därmed
eftersökta.212 Den svenska sjuksköterskekårens upptagenhet vid uniformen kan
sättas in i ett sådant sammanhang.

Men varför betonas korrekthet och enkelhet? Och vad är det som gör att det
icke-fåfänga anses ge legitimitet och status? Med tanke på att uttryck för enkel-
het och förmågan att avstå setts, och fortfarande ses, som ett uttryck för hög
moral och renderat stor respekt är inte detta så märkligt. Viljan och förmågan att
avstå ingår i en moralisk tradition som i västerlandet har sina rötter i stoicismen
och i olika asketiska yttringar inom kristendomen. I ett kristet sammanhang har
denna asketiskt färgade moral till exempel uttryckts inom klosterkulturen och
betraktats som ett medel att stärka anden och främja Guds vilja. I människans
vardagsliv har denna moralform formulerats som en beredvillighet att under-
ordna sig de lidanden som Gud lägger på en men även som en strävan efter den
självövervinnelse som krävs för att kunna utföra sitt jordiska kall.213 Man kan
därför säga att sjuksköterskorna spelar på kulturellt väl kända strängar när de för
in begrepp som enkelhet och korrekthet i yrkesformeringen för att ge yrket mor-
alisk trovärdighet och därmed status. 

Kall och kårhierarki

Det är uppenbart att kallbegreppet används för att markera status och hierarkier.
De hierarkiska relationerna handlar om läkaren och sjuksköterskan, om sköter-
skor från olika utbildningsanstalter eller från stad och landsbygd samt om sköter-
skor och sjukhusbiträden. Hierarkiseringen förekommer även som tidigare visats
i relation till yrken i allmänhet. En del ansågs ha ”kall”, andra inte. Redan i
inledningsskedet av SSF:s verksamhet skiktas sjuksköterskekåren in på olika
nivåer. Skiktningen var i stort sett grundad på vilken utbildningsinstitution en
sköterska kom från och hur lång utbildning hon hade. Utgångsläget när SSF bil-
das bäddar för konflikter mellan sköterskor från olika skolor. Redan där sätts
mallen för medlemskap i SSF. Under hela undersökningsperioden syns denna
spänning inom sköterskekollektivet. Inte sällan rör diskussionerna sådana
begrepp som bildning och skolning. Den insändare som nämndes inledningsvis i
kapitlet och som kritiserade den blivande föreningen för att den bara tänkte låta
de skolade sköterskorna bli medlemmar fick flera uppföljare. Diskussionen var



Ett högt och ädelt kall

164

särskilt het under 1909 och 1910.214 Ståndpunkterna rör sig mellan ett försvar för
redaktionskommitténs – och senare även SSF:s – uppfattning, och den
åsiktslinje som förespråkar en mer uppluckrad gräns för vem som kan bli/vara en
riktig sjuksköterska och vem som inte kan bli/vara det. Det är dock inte så att
man entydigt intar den ena eller den andra uppfattningen i diskussionen. 

Den status det innebar att ha utbildat sig vid någon av storstadsskolorna, att
tillhöra en välrenommerad sjuksköterskeinstitution, är uppenbar. Statusen mark-
eras bland annat i SSF:s stadgar där sköterskor som varit anställda som pri-
vatsköterskor vid Sophiahemmet, Röda korsets sjuksköterskehem, Fredrika-
Bremer-förbundets sjukvårdsavdelningar eller vid Södra Sveriges sjuksköterske-
hem får vad man skulle kunna likna för en sorts bonus i inträdesbedömningen.215

Statusskillnader och hierarkier framträder även i SST. I ett inlägg berättas om de
skarpa gränser som upplevts under utbildningstiden mellan Sophiahemssystrar,
Rödakorsare och Sabbatsbergare, liksom mellan bildade och obildade. De
obildade – i det här fallet liktydigt med de som bara hade folkskola som under-
byggnad före sjuksköterskeutbildningen – ansågs inte ha tillräckliga förkun-
skaper. Skribenten menar att kunskap och allmänbildning inte bör förringas,
men man har fel om man menar att bara elementärbildade, det vill säga de som
gått elementarskola, ska få tillträde till sjuksköterskeskolorna. Pengar får inte
vara avgörande för vem som ska få bli sjuksköterska. Lämplig för denna sys-
selsättning är den som förutom annan kompetens äger ”den hjärtats adel och
den medfödda finkänslighet, eller med andra ord den goda karaktär, som man
har rätt att fordra hos den, som önskar välja en sjuksköterskas kall”.216 Här fram-
hålls alltså personliga egenskaper som det centrala, och dessutom sker i inlägget
en språklig vändning som fungerar som en form av klassgränsöverskridande
manöver genom att hjärtat hos flickan från en lägre samhällsklass adlas. 

Kall och klass

Att sjuksköterskans klasstillhörighet tillmättes betydelse framgår av en artikel av
Estrid Rodhe som berör dispensärsköterskan. Rodhe menar att man måste fråga
sig vem som är värdig att ta sig an den grannlaga uppgift som dispensärsköters-
kans kall innebär. Kraven på dessa sköterskor är stora då de ska besöka fattiga
hem där de kommer att mötas med misstroende, kanske ibland ovilja, och ändå
utföra sitt arbete på ett förtroendefullt sätt. Här är de personliga egenskaperna av



Del III      •      Status och professionalisering

165

stor betydelse, och sköterskan får inte heller stå främmande inför folkets
tänkesätt och levnadsvanor eller rygga tillbaka för hårt arbete. Många menar att
kvinnan av folket är den som är bäst skickad för detta. Man måste fråga sig,
skriver Rodhe, om hon har den auktoritet och gedigna kunskap som ett sådant
arbete fordrar.217 Rodhe ger inte entydigt svar på sin egen fråga, men anser att
den måste tas under noggrant övervägande. Att ge sjuksköterskan auktoritet är
uppenbarligen ett skäl till uppfattningen att sjuksköterskan bör vara liktydigt
med en kvinna från de högre samhällsklasserna. 

Det är dock inte alla som automatiskt kopplar samman klass med auktoritet.
”Bildning” – vars innebörd ofta är oklar i källorna (även diskussionsdeltagarna
sinsemellan) – är ett begrepp där glidningar och gränsöverskridningar är möjliga.
Resonemangen kring bildning kan sättas in i ett sammanhang av idéer om
demokratisering, vilka kring sekelskiftet 1900 bland annat tog sig uttryck i spän-
ningar kring bildningsbegreppet. Idéhistorikern Bernt Gustavsson diskuterar de
konfliktpunkter som historiskt sett kännetecknat bildningsbegreppet. En av
punkterna har att göra med bildningen som något jämlikhetsskapande men på
samma gång elitistiskt – ska bildningen vara en tillgång för alla eller är den bara
till för en elit?218 Denna underliggande fråga kan skönjas i sjuksköterskors olika
synpunkter kring bildning. En sjuksköterska menar att elementarskolebetyg eller
folkskolebetyg inte har att göra med om man är bildad eller obildad. Men hon
anser bildningen vara nödvändig för sjuksköterskan. En bildad sjuksköterska
med de rätta personliga förutsättningarna för sitt kall kan uträtta mer än den
obildade. Varför? Därför att det stora flertalet människor hyser en instinktiv
vördnad för kunskap och bildning.219 Denna sköterska menar att man ska hjälpa
de som har de rätta drivkrafterna men som saknar den rätta skolunderbyg-
gnaden. Annars går man miste om många goda krafter. Det är dessutom orättvist
att inte hjälpa de kvinnor som har lika goda naturliga anlag och egenskaper som
sina bildade systrar.220 

Bertha Wellin är inne på samma tankegångar, men talar inte om bildning
utan om skolning. Hon talar emot idén att försöka inordna de ”oskolade” i
kåren. Istället för att begära att en hel kår ska inta ”en lägre ståndpunkt” för
några individers skull bör man göra det möjligt för en del av de mindre kvalifi-
cerade sjuksköterskorna att arbeta sig upp till kårens ståndpunkt. De avgörande
faktorerna för att få göra detta bör vara: en gedigen karaktär, god begåvning och
lämplighet för sjukvårdsarbetet. Däremot inte samhällsställning eller förmögen-
het.221 Allmänt tycks man anse att de bästa bland den underordnade personalen
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bör hjälpas fram till utbildning.222 Det avgörande för om kvinnan passar är
hennes bevekelsegrunder. De rätta motiven är kärlek till sjukvårdsarbetet och en
strävan att vilja förkovra sig i detsamma. Fel bevekelsegrunder är att hoppas på
bättre ekonomi eller högre samhällsställning samt en önskan att slippa ifrån
grövre sysslor. 223

Det tycks alltså ha funnits en vilja att klassmässigt vidga gränserna för sjuk-
sköterskeyrket. Men det är en sanning med modifikation. Vissa skolor – framför
allt de som hade status och gav en utbildning som räntade sig – hade så pass höga
avgifter att det i praktiken var omöjligt för mindre bemedlade kvinnor att räknas
in i den skara som SSF ansåg vara riktiga sjuksköterskor.224 Ambitionen att över-
träda klassgränser är också begränsad i relation till biträdena, och i relation till
dessa användes statusaspekten i ”kallet” på ett hierarkiserande och utestängande
sätt. 

Sjuksköterskan och biträdet

Den hierarkiska relationen till sjukhusbiträdena motiveras främst med att dessa
inte har samma bevekelsegrunder för sitt arbete som sjuksköterskorna. De
benämns ibland som tjänarinnor och anses i första hand finnas inom vården för
att tjäna sitt uppehälle.225 Deras arbete är inte ett kall, utan rätt och slätt ett
arbete vilket skildras på ett illustrativt sätt i ett inlägg i SST där en sjuksköterska
skriver att man inte bör göra några undantag från kravet på elementarskolebildn-
ing eller motsvarande för inträde till sjukvårdskallet. Varför ska man inte hålla
lika strängt på fordringarna till sjuksköterskekallet som till andra utbildningsan-
stalter? Om de obildade vill ägna sig åt sjukvårdsarbete så finns det gott om plats,
till exempel som biträden eller städerskor.226 Intressant är glidningen mellan
sjukvårdskall, sjuksköterskekall och sjukvårdsarbete, där sjuksköterskan förknip-
pas med det mer statusfyllda uttrycket ”kall”, och biträdet med det mindre sta-
tusfyllda ordet ”arbete”. Menade sjuksköterskorna med detta att de själva inte
hade ett arbete? Vissa gånger talas det till exempel om att alla sysslor är lika bety-
delsefulla.227 Hur stämmer det med hierarkiseringen av kallbegreppet? Det tycks
inte riktigt göra det, och uppenbart är att den hierarkiserande användningen av
kallbegreppet är problematisk. 
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Det problematiska syns inte bara i de exempel som presenterats utan även i
det stöd som hämtas från den kristna läran, än för att ge stöd för hierarkier, än
för att argumentera för jämlikhet. När ett mer jämlikt tänkande ska motiveras
hämtas stöd i den kristna jämlikhetstanken där andemeningen är att vi alla är
lika inför Gud.228 När däremot hierarkierna förespråkas anas aposteln Paulus
tankegång om att var och en ska leva med den lott som Gud har givit en och
sköta den syssla som Gud har bestämt.229 I ett uttalande av Bertha Wellin finner
man ett tydligt exempel på hur även den lutherska arbetsetiken med dess inbyg-
gda hierarki är närvarande.230 Wellin menar att en del individer passar till sjuk-
sköterskor medan andra gagnar de sjuka bättre på en mer underordnad plats.
Lyckligast och bäst är det om var och en hamnar på den plats där hon passar bäst
och där hon kommer till bäst nytta. Det viktiga är inte vilket sorts arbete man
utför, utan hur man utför det. De enklaste och tarvligaste sysslor kan utföras så
att det väcker vördnad för sina utövare. Medvetenheten om att man troget fyller
sina plikter och har gjort en nyttig, om än liten, insats i livet, skänker arbets-
glädje och tillfredsställelse med den individuella livsuppgiften.231 

Rangskillnaderna mellan de kvinnliga vårdarbetarna är ofta förknippade med
klasskillnader, även om det inte alltid uttrycks explicit. Det huvudsakliga sättet
att rangordna kvinnorna inom vården var att antingen kalla dem för sjuksköter-
skor eller för sjukhusbiträden. I början av 1900-talet rådde dock ännu inte kon-
census om, och det var inte heller formellt fastställt, vilka som skulle och vilka
som inte skulle inkluderas i kåren. Det är just detta faktum som kommer till
uttryck i diskussioner kring skillnader i status hos sköterskor från olika skolor
men även i sammanhang där sjukhusbiträdet diskuteras, då inte heller yrkes-
gränsen mellan sjuksköterskor och sjukhusbiträdet är självklar.232 Hierarkier
fanns inte bara mellan sköterskor och sköterskor, och mellan sköterskor och
sjukhusbiträden. En betydelsefull hierarki var den som rådde mellan sjuksköter-
skor och läkare. I denna hierarki befann sig sköterskorna i en underordnad posi-
tion, både yrkesmässigt och i egenskap av sitt kön. 

Sjuksköterskan och läkaren

Den formellt reglerade relationen mellan sjuksköterskekåren och läkarkåren kon-
stitueras relativt sent. I medicinalväsendets författningar diskuteras knapptrela-
tionen mellan läkare och sjuksköterskor förrän i början av 1900-talet. Däremot
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förekommer redan i början av 1800-talet anvisningar riktade till de som kallades
”betjening” eller ”sjukvaktare”/”sjukvakterskor”, till exempel om lydnad gente-
mot läkare.233 När de skolade sjuksköterskorna successivt fyllde de forna sjukvak-
tarnas funktioner inom den framväxande lasarettsvården sågs det antagligen som
självklart att de skulle följa samma regler som sina föregångare. Läkaryrket var
sedan århundraden formaliserat och hade en definierad position. Positionen
innebar bland annat formell överordning över en kvinnlig yrkeskår, nämligen
barnmorskorna som inordnats under Collegium medicum redan år 1663.234

Läkarprofessionen hade således erfarenhet av en överordnad relation till en
kvinnlig yrkesgrupp. Sjuksköterskeyrket var däremot nytt. Den nya gruppen
trädde in på ett verksamhetsområde som förvisso inte var statiskt och för alltid
givet, men som ändock hade en struktur som i hög utsträckning präglats av
läkarkåren och som på förhand anvisade nykomlingarna en plats. Yrkesutövarna
påminde om barnmorskorna i det att de var kvinnor, men de torde generellt sett
ha gett andra klassassociationer och deras uppdrag påminde mer om sjukvaktar-
nas. Tidpunkten för den nya gruppens definitiva genombrott är av intresse i
sammanhanget eftersom en statushöjning för läkarkåren inträffar ungefär samti-
digt.235 

Den hierarkiska relationen mellan sjuksköterskor och läkare var dock inte
bara av formell karaktär, utan vida mer komplex. Förutom en explicit och öppen
yrkeshierarki förelåg en implicit och ofta dold könshierarki. Denna könshierarki
kan närmast beskrivas som inbyggd i yrkeshierarkin. Vi ska i det följande se vilka
uttryck dessa hierarkier tog sig.

Yrkeshierarki 

Den yrkesmässiga hierarkin diskuteras både av läkare och av sjuksköterskor, och
den formuleras öppet i termer av över- och underordning. De två grupperna är
för det mesta överens om respektive grupps position – sjuksköterskan är och skall
vara underordnad läkaren i vårdstrukturen. Endast vid ett par tillfällen under
1900-talets tre första decennier råkar de två kårerna i konflikt med varandra.
Men hur såg resonemangen ut kring relationen i de två grupperna? Hur ska man
förstå den följsamhet sjuksköterskorna uppvisade? Vilka argument och tillvä-
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gagångssätt använde sjuksköterskorna för att trots allt skaffa sig fördelar gente-
mot läkarkåren? För att kunna diskutera dessa frågor på ett överskådligt sätt
krävs en kort tillbakablick till relationen mellan läkarkår och sjuksköterskekår
under 1800-talet. 

Som framgick av skildringen av Sophiahemmet var tillkomsten av sjuksköter-
skeutbildningen där av stor betydelse för den svenska sjuksköterskans etablering
som yrkesutövare. Samma år som drottningens sjuksköterskeskola inrättades gav
läkaren och generaldirektören för medicinalstyrelsen, Magnus Huss, ut den lilla
skriften Några upplysningar om bildningsanstalter för sjuksköterskor i allmänhet och
särskildt om den i hufvudstaden nyligen upprättade. Skriften såldes till förmån för
Hemmet för sjuksköterskor. Den var inte den första i sitt slag utan kan sättas in i
ett sammanhang av internationellt tillkomna uppsatser och böcker i ämnet, till
exempel Florence Nightingales Anteckningar om sjukvård (1859) och den tyske
kirurgen Theodor Billroths Sjukes vård i hemmet och på sjukhuset (1882). Huss
skrift var emellertid den första i sitt slag i Sverige och i den gör Huss upp kartan
för den hierarki han menar bör gälla sköterskor och läkare emellan framledes.
När författaren resonerar om sjuksköterske-läkarrelationen hänvisar han gärna
till sin tyske kollega. Huss skriver till exempel att en orubblig grundsats för sjuk-
sköterskan när hon utövar sitt kall är att

läkaren vid sjuksängen är förman och sköterskan den underordnade, samt att
detta förhållande måste uti sjukrummet under alla omständigheter upprät-
thållas. Sköterskan måste utan gensägelse emottaga och utföra läkarens
föreskrifter uti allt hvad som rörer så väl den medicinska som den hygien-
iska behandlingen. Inför den sjuke eller hans omgifning få hon aldrig visa
sig i ord eller åtbörd missbilliga eller klandra gifna föreskrifter, tvärtom
städse söka upprätthålla förtroendet till läkaren och hans åtgörande.236 

Läkaren är alltså förman, sjuksköterskan är underordnad och hon får under inga
omständigheter misskreditera sin överordnade. För övrigt betonar Huss att sjuk-
sköterskan ska följa läkarens föreskrifter, att hon ska vara hans ”biträde” samt att
hon aldrig får ta över läkarens åtaganden.237 Det sistnämnda påbudet problema-
tiseras dock eftersom sköterskan i vissa fall då läkaren är frånvarande är ”nöd-
sakad att handla sjelfständigt”. Detta illustrerar ett fenomen som påverkat den
historiska utvecklingen av relationen mellan sjuksköterskekåren och läkarkåren i
Sverige, nämligen det faktum att det funnits förhållandevis få läkare.238 
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Sjuksköterskor som till exempel arbetade ute på landsbygden torde relativt
ofta ha hamnat i situationer där de blev tvungna att bedöma huruvida de var
”nödsakade att handla självständigt” eller borde invänta en provinsialläkare som
kanske befann sig på tiotals mils avstånd. Detta förhållande kunde ställa den
hierarkiska relationen på prov, vilket båda kontrahenterna var högst medvetna
om.239 Ibland misstänkliggjordes till och med sjuksköterskorna som kvacksal-
vare, en anklagelse som de ledande inom SSF tog på stort allvar.240 Anklagelserna
om kvacksalveri tillbakavisades inte alltid direkt, vilket man kanske kunde väntat
sig. Snarare varnade sjuksköterskeledarna med stor emfas sina kollegor för att
utföra vårdhandlingar som kunde betraktas som kvacksalveri. Estrid Rodhe talar
lugnande till läkarkåren och säger att sjuksköterskan inte är någon kvasidoktor
och kan heller aldrig bli det för hennes utbildning och hennes uppgift är en helt
annan än läkarens. Rodhe säger sig också ha hört en ”human och välvillig
provinsialläkare säga: ’det går inte att ha sköterskor på landet, utom just där
läkaren bor; annars blir det bara kvacksalfveri’”.241 Detta kommenterar Rodhe
med att om sköterskan har gedigna kunskaper och ett gott omdöme och om hon
fått tydliga anvisningar under utbildningstiden om förhållandet mellan hennes
och läkarens arbete, så ska hon inte behöva hantera sitt kall så att det skulle
kunna heta att hon kvacksalvade. Och hon fortsätter med att framställa det som
ett sorts faktum att doktorns arbete är ett och sköterskans ett annat, 

han uppgör den vetenskapliga planen för vården och hon utför den.
Hennes arbete är därför underordnadt hans, hvilket ingalunda betyder, att
det är oviktigare. Liksom hon inte kan göra hans arbete, kan han inte
utföra hennes. Nog har väl den tanken dragit genom hvarje elevhjärna: ”så
här skulle doktorn gå i åtta dar, då skulle han stå sig slätt.” Eleven har rätt,
han skulle stå sig slätt, ty han hade kommit öfver på ett område, som icke
var hans.242

Rodhe framhåller alltså på ett närmast lugnande sätt att sjuksköterskans arbete är
underordnat läkarens, att denna insikt till stor del är beroende av kunskaper
sköterskan bibringats via en god utbildning samt att läkarens arbete är ett och att
sköterskans är ett annat. På så vis underordnar hon sköterskans arbete under
läkarens, på samma gång som hon jämställer dem i värde. Ställt på sin spets blir
utbildningen i Rodhes version i första hand viktig för att inpränta lydnad och
underordning hos den blivande sjuksköterskan. 
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Magnus Huss och Estrid Rodhes uppsatser är inte de enda där sköterske-
läkarrelationen behandlas. En i sammanhanget betydelsefull bok är Föreläsningar
för Sophiahemmets sjuksköterskeelever, ofta kallad ”Grållan”, som kom ut första
gången 1898–99. Boken fick stor spridning på sjuksköterskeskolorna i landet och
gavs sammanlagt ut i nio utgåvor ända fram till 1945. En av delarna, sjuksköter-
skeläran, författades av den dåvarande instruktionssköterskan vid Sophiahem-
met, Valborg Nordin, och här behandlas bland annat relationen mellan läkaren
och sjuksköterskan. Nordin poängterar det som både Huss före henne och
Rodhe efter henne betonar, att den mest erfarna av sjuksköterskor aldrig får
komma med kritik eller invändningar mot läkaren, att hon inte får undergräva
förtroendet mot densamme. Hon skriver att sköterskan är underordnad och i
beroendeställning till läkaren. Sköterskan skall vara hövlig, hänsynsfull, villig,
tillmötesgående, ”strängt disciplinerad, detta sistnämnda äfven om läkaren visar
mycken vänlighet och förtroende”.243 Det sistnämnda är värt att särskilt upp-
märksamma. Vad menas med att sjuksköterskan ska vara strängt disciplinerad
och varför är det viktigt? 

Estrid Rodhe för resonemang om detta. Disciplinen är bra eftersom den gör
att var och en vet sin plats och därmed förebyggs kollisioner, den ger dessutom
förhållandet mellan läkaren och sjuksköterskan stadga och klarhet där inga miss-
förstånd kan uppstå. Om disciplinen inte finns på en anstalt och i relationen
mellan läkaren och sköterskan menar Rodhe att skadliga element kan smyga sig
in. Samarbetet försämras och 

plantor växa upp, som förkväfva trefnaden och lugnet. Finge en sund dis-
ciplin reglera förhållandet mellan läkaren och sköterskan, så skulle, för att
nämna ett exempel, det ogräs, eller jag skulle vilja välja ett än kraftigare
ord, den giftiga planta, som heter kurtis, icke kunna spira upp.244 

Denna ”kurtisplanta” kan dock inte trivas på en anstalt där läkaren ser på sin
sköterska som en värdefull hjälparinna och där hon ser på honom som sin för-
man och sitt stöd i arbetet. Den bästa grundvalen för samarbetet mellan sköter-
ska och läkare är, anser Rodhe, ömsesidig aktning och förtroende, grundat på
disciplin. 

Upptagenheten kring disciplinen kan tolkas som ett utslag av en allmänt
strikt hållning från sjuksköterskornas sida i ting som rör relationen mellan man
och kvinna – det vill säga en fråga om sexualmoral. Mycket tyder emellertid på
att detta inte är ett tillräckligt uttömmande svar. Relationen till läkaren dis-
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kuteras ibland vid fortsättningskurserna. Att hålla distansen till läkaren framstår
som oerhört viktigt. Man ska till och med sålla eventuella frågor till doktorn. I
sitt arbete ska man hellre tala för lite än för mycket, såväl till läkare som till övrig
personal.245 Varför? Det tycks, vilket diskuterats i föregående kapitel, som om
man menar att disciplinen och den ömsesidiga respekten mellan läkare och
sköterska är grunden till sjuksköterskan eller husmoderns auktoritet i hierar-
kin.246 Möjligen är också disciplinen ett sätt att försöka utjämna hierarkin, och
kan rentav ses som ett motstånd mot läkarens överordning. 

Disciplin som motstånd

Den ideala sköterskan framstår som stram och behärskad, som en som hellre
tiger än talar och som håller både över- och underordnade på armslängds
avstånd. Att hålla omgivningen kort skulle kanske passa bra in som beskrivning
av en ideal sjuksköterskehållning. Man kan ana en djupare innebörd i tanken att
respekten från den överordnade läkaren ger den underordnade husmodern auk-
toritet, nämligen att detta var det sätt som stod till buds för att uppnå viss auk-
toritet och därmed inflytande i relation till läkarkåren. Vägen till auktoriteten
gick via en disciplinerad – och kanske till och med disciplinerande – relation till
läkaren. Påbuden om att inte förhålla sig flirtigt eller ens personligt gentemot
läkaren kan förstås som sjuksköterskekårens sätt att hantera sin underordning, ja
till och med som ett sätt att försöka skapa en sorts överordning. Det handlade
inte på något sätt om en formell överordning utan mer om en överordning av
moralisk karaktär. Sjuksköterskornas något asketiska livsstil, som ju bland annat
inbegrep ett liv i celibat, torde som tidigare nämnts ha gett status men antagligen
skapade den även en moralisk överordning. Man skulle kunna tala om självför-
sakelsen som ett symboliskt kapital.247 För sjuksköterskornas vidkommande
tycks detta symboliska kapital ha haft ett betydligt värde. Respekt syns mycket
riktigt från läkarhåll. I deras framställningar om sjuksköterskor framhålls ofta det
försakande inslaget i sjuksköterskeyrket i mycket positiva ordalag. Disciplin som
ett sätt att häva sig uppåt i hierarkin tycks delvis ha varit en framgångsrik taktik.
Denna taktik var dock inte tillräcklig alla gånger. Trots att konflikter förekom
mycket sällan mellan företrädarna för de två yrkesgrupperna, fanns det tillfällen
då tonen blev hätsk och motståndet från sjuksköterskeföreningen öppet.
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Konflikt och kritik 

SSF:s förhållningssätt gentemot läkarkårens intresseorganisationer framstår i
stort som konfliktundvikande – med ett par undantag. Under 1910-talet uppstod
spänningsfyllda situationer kring frågan om utbildningslängd. Decenniet
därefter handlade motsättningarna om läkarens rätt att fritt anställa och avskeda
sin sjuksköterska. Om utbildningsfrågan har redan nämnts de skilda ståndpunk-
ter som fanns mellan å ena sidan Medicinalstyrelsen och Allmänna Svenska
Läkareföreningen och å andra sidan Svensk sjuksköterskeförening.248 Motsätt-
ningarna kring utbildningsfrågan framstår som de otvetydigt starkaste mellan
läkarkårens representanter och sjuksköterskekårens ledare. Ett annat konfliktom-
råde mellan sjuksköterskor och läkare gällde arbetstagarskydd mot arbetsgi-
varrätt. 

Den arbetsgivare – arbetstagarrelation som rådde mellan läkare och sjuk-
sköterska kunde få förödande konsekvenser. Då en läkare flyttade på sig hände
det inte sällan att han ville ta med sig den sköterska han var van vid till den nya
arbetsplatsen, den som redan fanns där blev då entledigad. Förfarandet kunde få
många olyckliga konsekvenser för den avskedade, inte minst för hennes pension.
Ett särskilt olyckligt fall med en operationssjuksköterska i Dalarna som i början
av 1920-talet blivit avskedad efter 18 års tjänstgöring utgjorde upptakten till
SSF:s agerande i frågan. När en ny sjukhusstadga utarbetades under 1920-talet
föreslog därför SSF en ny bestämmelse som lade rätten att anställa och entlediga
sjuksköterskor hos sjukhusstyrelsen eller direktionen, vilket var fallet med övrig
sjukvårdspersonal.249 Den diskussion som fördes kring arbetsgivar- arbetstagar-
relationen mellan läkarorganisationerna och sjuksköterskeorganisationen pågick
i skov fram till 1929. Debatten var som intensivast 1925 och visar från SSF:s sida
prov på såväl undergivenhet som upprorsanda. I diskussionen framstår Bertha
Wellin, som talar i SSF:s sak, som en logikens och argumentens ekvilibrist.
Läkarkåren framstår inte bara som förlorare i sak, utan även i retorik. 

Svensk sjuksköterskeförening framställer sig själva som en tålig kår som litar
på läkarens hänsyn och saklighet och som är beredd att underordna sig – även
om det ter sig otidsenligt och gammaldags patriarkalt. Det finns dock en kritisk
ton i SSF:s inlägg. Man beklagar att man hållit fast vid en falsk illusion om läka-
rens moraliska ansvar. Läkarkårens medlemmar anklagas för att vara egoistiska
när de väljer att avskeda en sköterska till förmån för en annan som man redan
varit van vid att samarbeta med. Sjuksköterskeföreningens styrelse säger sig till
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fullo förstå att läkaren behöver en sköterska som kan rätta sig efter hans metoder
och som kan tillmötesgå hans önskemål. Det här bör emellertid inte vara något
problem eftersom själva karaktären av sköterskans arbete i relationen till läkarens
är assistentens. Detta gör att det ”för hvarje sköterska är en plikt att söka till det
yttersta anpassa sig efter vederbörande läkares arbetsmetoder och vanor”.250 Man
påminner även om sjuksköterskan från Dalarna som förlorat sin tjänst och
därmed sin pensionsrätt på grund av en läkares personliga godtycke och egoism:
”Det måste för henne kännas bittert att stå så rättslös.”251 

Från läkarhåll försvaras rätten att anställa och avskeda sjuksköterskor. Rätten
bör lämnas ”obeskuren” och det sägs vara olämpligt eller obehövligt att ändra ett
system som prövats under lång tid, som tett sig ”helt naturligt” och som fungerat
till belåtenhet.252 Centralstyrelsens för Sveriges Läkarförbund talar om läkarens
ansvar och vikten av förtroendefull samverkan mellan honom och hans närmaste
underordnade för att sjukvårdsarbetet ska fungera. Man kan alls inte se några
fördelar med det förslag som SSF lagt och som innebär att endast sjukhusstyrelse
eller direktion ska ha rätt att entlediga sjuksköterskor. 

Sammanfattningsvis kan sägas om SSF:s inlägg att läkarkåren, utan att direkt
sättas på de anklagades bänk, ifrågasätts starkt – till exempel dess förmåga att
göra objektiva och rättvisa bedömningar. De ter sig vidare som ologiska och lite
tröga, och en misstankens sken kastas över deras etiska hållning; läkarna framstår
helt enkelt som egoistiska istället för altruistiska, vilket torde ha varit den efter-
strävansvärda positionen i sammanhanget. Genom att förknippa den gamla las-
arettsstadgan med något patriarkalt och otidsenligt associeras läkarkåren till det
”gamla” som de vill behålla, medan sjuksköterskekåren framstår både som mer
förändringsbenägen, flexibel och modern än den överordnade yrkesgruppen.253

Med hjälp av en argumentationsteknik som gav pluspoäng åt den egna gruppen
och minuspoäng åt motståndarna lyckades sjuksköterskorna skaffa sig fördelar
gentemot läkarkåren. Sjuksköterskorna hade troligtvis även tidsandan på sin
sida. Det patriarkala organisationssättet stod knappast längre som ett ideal för
arbetslivet.254 Hur ska man förstå den följsamhet och undergivenhet som sjuk-
sköterskeföreningen trots allt uppvisar i så många sammanhang? Är det så att de
ledande sjuksköterskorna frivilligt är med och skapar den underordning som i
stort präglar sköterske- läkarrelationen, eller är de på något sätt tvingade därtill?
Här kan en diskussion där dessa frågor belyses ur såväl ett professions- som ett
könsteoretiskt perspektiv, vara berikande. 
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Över- och underordningens könade sammanhang

I min beskrivning av läkar- sjuksköterskekårens relation framstår de två grup-
perna som fullständigt överens om den hierarkiska ordning deras yrken befinner
sig i. Läkaren är sköterskans förman och det är nödvändigt att sjuksköterskan
underordnar sig. Representanter ur respektive yrkesled – jag syftar här närmast
på Magnus Huss, Valborg Nordin och Estrid Rodhe – andas stor enighet i frå-
gan. Vilka krafter skapar denna överenskommelse? En förståelseram erbjuds av
professionsforskare som ser professionaliseringsprocesserna som starkt förbundna
med könsstrukturer och där professionalisering framförallt förknippas med
maskulinitet och/eller patriarkat. Detta är fallet hos sociologerna och profession-
sforskarna Celia Davies, Anne Witz och Jeff Hearn.255 I enlighet med dem kan
yrkeslivets organisering i professionella hierarkier förstås som en del av en gener-
ell manlig överordning. Den professionella utvecklingen styrs följaktligen i hög
grad av en manlig norm och en manlig makt som finns invävd i olika sociala,
ekonomiska, politiska och organisatoriska relationer – vilka även genomsyrar
arbetslivet.256 De tre forskarnas ståndpunkter är dock inte identiska. Celia Davies
driver, som jag förstår det, särskilt starkt tesen att professionaliseringen i sig är ett
maskulint projekt. Hon beskriver till exempel förra sekelskiftets professionella
profiler som implicit maskulina, de inbegrep idéer om gentlemannaskap och om
abstrakt kunskap och expertis.257 De nämnda tillgångarna uppfattas som delar i
en generell vision om maskulinitet till vilken även hör föreställningar om
autonomi, konkurrens, distans och hierarki. Inkluderingen av kvinnor i
arbetslivet har skett på andra premisser, de har beviljats inträde i egenskap av
”den andra” – som bärare av speciella kvaliteter vilka enligt Davies varit både
fruktade och förnekade. Men graden av framgång hos den maskulina visionen
har varit beroende av kvinnor i olika ”stödroller”.258 En förutsättning för auto-
nomin, som förknippas både med det maskulina och med det professionella, är
till exempel att andra tar över nödvändiga arbetsuppgifter. Och här kommer
bland annat relationen mellan läkaren och sjuksköterskan in. Om man exempel-
vis betänker hur en rond ser ut, så kräver detta möte mellan läkare och patient
både förarbete och efterarbete av andra. Enligt Celia Davies är det endast genom
detta arbete som läkaryrket kan anta sin autonoma och distanserade karaktär,
vilket även är en del av den professionella identiteten. Autonomin visar sig alltså
kräva en mängd arbete av andra. Inom sjukvården utförs detta nödvändiga
omkringarbete i hög grad av kvinnor – hos Davies nämns sjuksköterskor och
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sekreterare – vars insatser och personer omges av nedvärderande och förtryc-
kande föreställningar.259 Med Davies är det tveksamt om sjuksköterskans arbete
kan betraktas som yrkesutövning, hon framstår snarare som en medhjälpare i ett
annat yrkes professionaliseringsprocess, en process som på samma gång är gen-
omsyrat av föreställningar om kön. 

Davies tolkning av professionalisering som någonting könat är onekligen
intressant och kan förvisso ge förståelse till varför det var så viktigt för läkare och
sjuksköterskor att framhålla över- och underordning. Med Davies kan profes-
sionalisering ses inte bara som något som handlar om professioner utan även som
en process där könsidentiteter står på spel. Därav kanske den emfas som präglar
sjuksköterskor och läkares betoning av respektive grupps position. Möjligen kan
även det stora motstånd de första kvinnliga läkarna stötte på tolkas i termer av
ett samspel mellan professionell och maskulint könad identitet. Men det finns
problem inbyggda i den typ av resonemang Davies för. Bland annat ligger ten-
densen till essentialism nära till hands om professionalisering och maskulinitet
ses som någonting synonymt. Betraktar man professionsbegreppet utifrån termer
av maskulinitet uppstår även frågan hur man ska förstå kvinnliga yrkesgruppers
kamp för professionell status.260 Kanske blir förståelsen mer fruktbar om själva
hierarkin, frågan om makt och om över-/underordning ställs i centrum.261 Makt
är förvisso historiskt sett intimt förknippat både med män som grupp och med
föreställningar om maskulinitet. Men makt och maktutövning är, enligt min
förståelse, inte någonting som per automatik är könsbundet. Makt – liksom brist
på makt – är något som kan erfaras utifrån många olika positioner förutom kön,
till exempel klass, ras, fysisk styrka/svaghet och graden av materiella tillgångar.
Utifrån ett sådant betraktelsesätt kan kvinnliga yrkesgruppers, bland annat sjuk-
sköterskornas, agerande förstås som en kamp för att klättra uppåt i en yrkeshier-
arki för att uppnå professionellt erkännande och status. Strävan efter makt hör,
åtminstone historiskt sett, ihop med professioners utveckling och det är den strä-
van vi finner hos sjuksköterskorna. Samma strävan finns hos läkarkåren men där
skulle kampen efter makt kunna förstås som inte bara förknippad med den pro-
fessionella identiteten utan även med den subjektiva identiteten som man.262 I
enlighet med det kan man kanske säga att det till den maskulina identiteten ide-
alt hör att befinna sig i en överordnad position – där överordningen bland annat
skapas av hög status. 
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Ett sådant antagande kan finna stöd i historikern Joan Scotts förståelsemodell
för hur kön konstrueras, hon framhåller bland annat att kön primärt är ett sätt
att markera maktrelationer.263 Detta innebär att det inte går att tänka bort makt-
förhållanden i en social struktur bestående av kön – här finns alltid en hierarki.
Denna maktaspekt, hierarki, manifesteras bland annat i människans subjektiva
identitet – en identitet som formas i ett samspel mellan personliga erfarenheter
och inverkan från en kulturell och social miljö.264 Den maktaspekt som Scott så
starkt betonar skulle kunna vara en förklaring till läkarkårens sensitivitet för
minsta ”uppstickartendens” från andra, näraliggande grupper – men även från
kvinnor som ville bli läkare och därmed på grund av sitt kön riskerade sänka
yrkets status, och därmed maktanspråk. Men kan man förstå sjuksköterskornas
agerande kring över- underordningsretoriken? Visserligen talas det aldrig i
termer av kvinnans underordning under mannen i dessa sammanhang. Men den
komplementaritet som formuleras i sköterske- läkarrelationen bygger på en
implicit könad hierarki. Denna inrättar sig sköterskorna i även om det formul-
eras som en yrkesmässig underordning. Utifrån ett identitetsperspektiv kan man
tänka sig att proklamerandet av underordningen inte skapade någon oro. I den
tid sjuksköterskeyrket växte fram ifrågasattes visserligen kvinnans underordning,
men i de kretsar varur sjuksköterskeyrket emanerade intog man en modest hålln-
ing till kvinnoemancipationen. Underordningen sattes inte i fråga på något
grundläggande sätt. Möjligen accepterade dessutom de kvinnor som sökte sig till
yrket, i högre utsträckning än till exempel kvinnor som ville bli läkare, den
rådande könsideologin som i början av 1900-talet i hög grad betonade särart.265

Ändå måste sjuksköterskeyrket ses som en del i ifrågasättandet av könsordningen
eftersom yrkets utveckling ingick som en del i den framväxt av en arbetsmarknad
för kvinnor som skedde vid den här tiden. Detta var i allra högsta grad ett vär-
dighetsprojekt av kvinnopolitisk karaktär. Om inte annat så visar de ledande
sjuksköterskornas intima samröre med Fredrika-Bremer-förbundet på det. Men
sjuksköterskorna ville, som jag tidigare varit inne på, ogärna diskutera sitt yrke i
dessa termer. På så vis påminner sjuksköterskeyrket om diakonisskallet – båda
dessa kvinnoyrken hade en ytterst lågmäld kvinnosaksprofil men fick ändå bety-
delse för kvinnors möjligheter att försörjningsmässigt slippa bli beroende av sina
familjer. 
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Hur kan då svaret på frågan om sjuksköterskornas ”frivilliga” underordning
sammanfattas? Enligt min mening kan varken frågan eller svaret formuleras i
enkla termer av frivillighet eller tvång.266 Utan att sättas in i ett könsteoretiskt
sammanhang kan sjuksköterskornas ytterst försiktiga och åtminstone verbalt for-
mulerade undergivna förhållningssätt gentemot läkarna inte förstås annat än
som någonting irrationellt. I diskussionen här ovan har jag dock velat visa på en
del av komplexiteten i detta fenomen. Det är som om sjuksköterskeyrkets repre-
sentanter vet med sig att de rör sig på minerad mark. De undviker så långt det
går att utmana läkarkårens maktanspråk – både vad gäller professionell identitet
och könsidentitet. Talet om underordning ter sig dock i många stycken som ett
retoriskt grepp, ett sätt att förhålla sig till den yrkesgrupp vars välvilja man var
beroende av. För hur var det egentligen med underordningen? När det kommer
till vissa yrkespolitiska frågor har vi kunnat se att de ledande sjuksköterskorna på
intet sätt underordnar sig och lyder. Tvärtom för de en förhållandevis framgång-
srik politisk kamp för sina krav på utbildning och för ett arbetstagarskydd för

Läkare och sjuksköterska vid sjukbädd. Fotot är taget på 1940-talet men den rollfördelning
som fångats på bilden gällde redan tidigare. (TAM)
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gruppen. Staten framstår här som yrkeskårens bundsförvant gentemot
läkarkåren.267 Genom att fylla yrket med kulturellt och socialt accepterade och
respekterade symboliska inslag – inramat av kallidealet – lyckades gruppen des-
sutom signalera status samt en form av överordning av moralisk karaktär. Och
denna överordning tycks inte läkarkåren ha haft någonting emot. Tvärtom gyn-
nar en del representanter ur läkarkåren föreställningar om sjuksköterskorna som
en sorts moralens apostlar inom vården och till och med i samhället i stort. På
kort sikt innebar detta framgångar för sjuksköterskeprofessionen. På lång sikt har
troligtvis vissa aspekter av detta yrkets moraliska essens inneburit ett hinder för
vidare professionell expansion. Detta ska jag återkomma till i avhandlingens slut-
diskussion. Jag ska emellertid uppehålla mig ytterligare vid jämförelser mellan
moraliska aspekter i yrkesideal hos läkare och sjuksköterskor. 

Moraliska symboler och normsystem

Hur kan det komma sig att läkarkåren så beredvilligt accepterade, och till och
med förespråkade, en moraliskt upphöjd sjukskötersketyp? En tolkning som lig-
ger nära till hands är förstås att denna upphöjning inte på allvar hotade de
gränser läkaryrket tillskrevs. Men hade inte också läkaryrket någon form av mor-
alisk yrkeskodex att följa? Självklart var det så och den påminner i många stycken
om sjuksköterskornas! Av Motzi Eklöfs avhandling att döma har idén om läka-
rens arbete i termer av kristen kärleksplikt haft ett inte obetydligt inflytande i
den svenska läkarkårens historia.268 Från slutet av 1600-talet och tvåhundra år
framåt svor svenska läkare en trohets- och ämbetsed där de lovade vid Gud och
hans heliga evangelium att tjäna kungen och att tjäna patienterna, ”inte endast
för arvodets skull, utan även för en ’Christelig kärleks skuld’”.269 Även kalltan-
ken har funnits med som koncept i läkaryrket. Under 1800-talet tar sig ett kal-
lelsepräglat ideal uttryck genom ett antal läkarröster som beskriver yrket i termer
av självuppoffring och självförsakelse, upphöjelse, människokärlek, ett högre
ändamål samt idealitet.270 Detta ordval antyder att ett dygdetiskt tänkande låg
nära till hands hos läkarkåren. Ett annat uttryck för att läkarna vad gällde etik
tenderade att tänka i termer av dygder var att motståndet mot att inrätta ett
etiskt regelverk för läkarkåren var stort. En diskussion fördes kring detta under
första hälften av 1900-talet. Under samma period tycks kalltanken ha ifrågasatts
och alltmer förlorat mark. Men fortfarande år 1951 – då den svenska läkarkåren
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till slut kommer överens om en etisk kod för yrket – anges människokärleken
som en styrande princip för läkaren. Detta, menar Eklöf, innebär att man utan
att tala om Gud förmedlar en känsla av kallelse från ovan.271 Utifrån ovanstående
kan man alltså konstatera att det fanns många likheter mellan sjuksköterskeyr-
kets och läkaryrkets etiska ideal.

Men borde inte likheterna i etisk hållning, föreställningarna om upphöjelse,
ha skapat en känsla av konkurrens mellan de två grupperna och därmed fram-
manat motstånd hos läkarkårens representanter? Det verkar som om det i början
av förra seklet finns en viktig övergripande skillnad mellan läkarkårens och sjuk-
sköterskårens etos. I läkarkårens kalltanke tycks kopplingar göras till det veten-
skapliga, i sjuksköterskekårens görs istället kopplingar till den kristna
traditionen. Möjligen kan man säga att både läkare och sjuksköterskor hade ett
kall men av olika art. Sett så föreligger dock en intressant skillnad vad gäller över-
gripande normer mellan de två grupperna, det är som om de delvis följer två
olika normsystem: ett religiöst och ett naturvetenskapligt. Båda dessa normsys-
tem inbegriper en idé om ett kall; men medan läkaren framstår som kallad att
tjäna framtiden, framstår sjuksköterskan snarare som kallad att tjäna traditionen.
Att det finns ett spänningsfält kring dessa två poler syns tydligt både i läkares och
sjuksköterskors utsagor. Överhuvudtaget finns generellt en problematiserande
inställning till den egna samtiden – både bland sjuksköterskor och läkare. Denna
inställning ska behandlas i följande kapitel.

Den problematiska samtiden
Betraktades sjuksköterskorna som representanter för något gammalt och föråld-
rat, eller symboliserade den nya yrkesgruppen något nytt och modernt? Var sjuk-
sköterskorna med sitt ihärdiga framhållande av kalltanken avvikare i sin samtid?
Historikern Christina Florin talar om ”mysteriet med de gåtfulla sjukskötersko-
rna” och vill med det mena att det är som om sjuksköterskorna inte riktigt passar
in i den tidsperiod de hamnar.272 Det ålderdomliga kan mycket riktigt utläsas av
vissa av kårens kallelsepräglade förhållningssätt och de mer eller mindre otidsen-
liga praktiker sköterskorna omfattade, till exempel att organiseras i moderhus
och att ständigt gå klädd i arbetsuniform. Samtidigt är det ett faktum att sjuk-
sköterskorna även – vilket också framhålls av Florin – framstår som mycket
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moderna och medvetna. Som redan diskuterats i föregående kapitel genomdrev
SSF en professionell process där de visade prov på stor smidighet och strategiskt
agerande av modernt snitt. Gruppen framhöll ett påfallande altruistiskt etos och
skapade en känsla av gemenskap inom kåren via kulturellt välbekanta symboler
med dräkter, broscher och så vidare. På samma gång förstärktes bilden utåt av
(militär) disciplin och (kristen) barmhärtighet. Men kan det ha varit så att de
närmast otidsenliga dragen fyllde funktioner som gick utöver de professionella
ambitionerna? Fanns det något i den dåtida vårdkulturen som ropade på en sjuk-
sköterska som utstrålade kontinuitet med gamla värden och traditioner? Det här
är en omfattande och komplicerad fråga. Även om den inte fullständigt kan
besvaras här ska den belysas och diskuteras med hjälp av illustrerande exempel.
Spörsmålet ska även sättas in i ett relationellt sammanhang visavi präster och
läkare. Det är tydligt att ämnet, de traditionsbärande sjuksköterskorna, inte var
oladdat. Detta framkommer redan 1911 då sjuksköterskornas situation uppmärk-
sammas i en riksdagsmotion som följs av en hetsig debatt i dagspressen.

Det otidsenliga sjuksköterskeväsendet 

Vintern 1911 lägger den socialdemokratiska riksdagsmannen Carl Lindhagen en
motion om att utreda kvinnors arbetsförhållanden i sjukvården. Han skräder
inte orden när han beskriver de kvinnliga vårdarbetarnas situation. De behandlas
som levande inventarier ”ett slags oundgängliga arbetsmaskiner, som man sliter
ut, så länge de fungera och sedan kastar bort”. Elevernas arbetsbörda beskrivs
som för stor. Många knäcks för livet. Sjuksköterskor får heller inte vara sjuka. De
kan gå och dra på svår sjukdom under lång tid utan att kostas på någon
läkarundersökning. En sjuksköterska som drar på sig tuberkulos i arbetet kastas
utan vidare ut i nöd och fattigdom. Detta är sådant som inte tycks bekymra
läkarna.

Det lär vara en allmän erfarenhet bland de underordnade sjukskötersko-
rna här i landet, att de i läkarne endast ha att se halfgudar, som skola vör-
das och åtlydas, men mera sällan också medmänniskor, som vilja dem väl.
Att den kvinnliga öfveruppsyningen öfver sjuksköterskorna både på
sjukhus och platsanskaffningar företrädesvis förer mycket strama tyglar är
likaledes ett kändt och ofta öfverklagadt förhållande.273
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Det är en mörk bild Lindhagen målar över kvinnornas situation inom den sven-
ska sjukvården. Bilden är fjärran från SSF:s mer idealiserande framställan av
arbetet. Motionären säger inte rätt ut att behandlingen av sjuksköterskor och
elever är otidsenlig men detta ligger, menar jag, som en undermening i de
kritiska formuleringarna. 

Bland de som kraftfullt försvarar det traditionella framstår Bertha Wellin som
den ojämförligt starkaste rösten, ofta gör hon det genom att kritisera eller prob-
lematisera samtiden. Ett problem med samtiden är tidsandan där det andliga
eftersatts och underordnats det materiella. Wellin talar om en ”nervös tid” där
fåfänga och njutningslystnad står i centrum och där dessutom hörsamheten för
auktoriteter undergrävts.274 Det är också Bertha Wellin som går ut offentligt och
ger moteld i den debatt som initierats i samband med Lindhagens motion. Hon
är bland annat upprörd över att läkarna blivit angripna och manar till förståelse
för deras situation.275 I sitt försvara av det gamla intar Bertha Wellin en närmast
extrem hållning. Eva Bohm tolkar Wellins inställning som att den grundades i en
vilja att skydda den unga föreningen från kritik och en rädsla för att SSF skulle
rubriceras som någon slags socialistisk fackförening. Bohm är av uppfattningen
att inte många sjuksköterskor torde ha delat Wellins inställning, inte ens de
inom sjuksköterskeföreningen.276 Enligt min mening stämmer dock Bohms
påstående bara delvis. Även om Wellins röst hörs starkast var hon på intet sätt
ensam om sin samtidskritiska blick. Hon får stöd både inom kåren och i viss
mån av utomstående, jag syftar här på läkare och präster.

De sjuksköterskor som delar Wellins uppfattning beskriver samtiden som
präglad av ytlighet, oro, ansvarslöshet och förflackning. Någon sköterska anger
som orsaker till denna ”splittring”, genombrott inom religionens, vetenskapens
och det sociala området. En annan sköterska ser ett stort problem i att männi-
skor inte längre tror på Gud. Nutidsmänniskan sägs även ha trissat upp preten-
tionerna på livet på ett oroande sätt och den uppfordrande frågan ställs om
pengar verkligen är huvudsaken i livet.277 I de problematiserande diskussionerna
om samtiden är sjuksköterskekåren föremål för oro och kritik vid ett par
tillfällen. Har förflackningen och kraven på livet smugit sig in i kåren? Ibland är
man uppenbarligen benägen att tro det. Sjuksköterskan från förr i världen
beskrivs som mer ideell, hon var mer inställd på offer och beredd på att arbeta
och vaka ut sig. Förvisso hade sköterskan från äldre tider det väldigt knappt
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ekonomiskt men kärleken till arbetet var ett viktigt kapital och hon var säkert
lyckligare än många moderna sjuksköterskor.278 Vanligtvis är emellertid inte
kårmedlemmarna i fokus. Istället kopplas resonemangen till den underordnade
personalen vid sjukhusen och till den samtida ungdomen i största allmänhet.

Den lättjefulla ungdomen

Problemet med den underordnade personalen har i hög grad med deras inställn-
ing till arbetet att göra. Man menar att i och med att sjukhuspersonalen fått en
mer ordnad ledighet än tidigare har en hel del ungdomar sökt sig till vården utan
att egentligen vara intresserad av så mycket mer än ledigheten. Ungdomarna
framställs som ointresserade och oansvariga och dessutom ohörsamma mot
sköterskan när hon påminner om försummade arbetsuppgifter.279 Människor –
underförstått biträdena – strävar bara efter att få bästa möjliga betalda ledighet
och kräver fördelar mot minsta möjliga arbete och ansvar.280 Biträdena var emel-
lertid ett känsligt ämne och som ett exempel på välvilja – eller strategisk smi-
dighet – kan nämnas Wellins kommentar om den nutida demokratin vid en
fortsättningskurs. Hon menar att demokratin är något sjukvården i viss mån
måste anpassa sig till. Det är bra om man till exempel i denna ”demokratiska tid”
gör det möjligt för så många som möjligt, det vill säga även sjukhusbiträdena, att
vara med vid trivselkvällar bland personalen.281 Det är emellertid inte bara
biträdena som är i skottgluggen då det slås fast att människor är mer intresserade
av fördelar än av ansvar. Ungdomen i stort är ett bekymmer. 

Bertha Wellin tänker sig till exempel att 8-timmarsdagen ställt till med prob-
lem, den har antagligen kommit för snabbt, de unga är inte mogna för den. Tan-
ken med en kortare arbetsdag är ju att ungdomen ska bilda sig, istället används
tiden till njutningar och nöjen.282 Wellin konstaterar även, möjligen aningen
resignerat, att ungdomen inte längre tror på auktoriteter, därför måste de lära sig
att stå på egna ben. Vår gamla moraluppfattning är borta, den kanske finns men
knappast på ett öppet sätt. ”Ungdomen är avklädd allt skydd, och fallgroparna
äro täta, spången dem emellan smal.”283 Den ungdom som diskuteras är ibland
flickor. Flickorna sägs inte göra tillräcklig nytta i hemmen och vill inte hjälpa
sina mödrar. Visserligen fostras de vid hem- och hushållsskolor men vill efter det
inte arbeta i hemmen som tjänarinnor utan hellre som butiks- och telefonfrök-
nar oavsett om lönen där är lägre. Utifrån det är inte annat att vänta än att



Ett högt och ädelt kall

184

anställningen ”vid fabriken med den därmed åtföljande friheten blir den mer
lockande och eftersökta”.284 De unga flickorna diskuteras naturligtvis också i
egenskap av sjuksköterskeelever, eller blivande sjuksköterskeelever. Kanske är det
en blivande, eller nyss utbildad, sjuksköterska Estrid Rodhe har i åtanke när hon
skriver om svårigheten och nödvändigheten att underordna sig anstalten. För att
underordningen – eller som Rodhe uttrycker det ”subordinationen” – ska
komma till stånd fordras ödmjukhet, men detta

är en så ytterst omodern egenskap, att det är som att gräfva upp gamla
murknande reliker att ta fram den. Jag kan ändå inte inse, att vi helt
kunna undvara den. Jag tror, att det gammalmodiga smycket ännu skulle
kunna med heder bäras af många människor.285  

Rodhe anser tydligen att samtidens unga människa har svårt att underordna sig.
Det är således en sorts auktoritetsproblematik hon beskriver. Sjuksköterskeelev-
erna framställs dock vanligen inte som problematiska. Vissa korrigeringar är vis-
serligen nödvändiga men det förutsätts att här föreligger en god grundkaraktär
och stort intresse för yrket, förutom det behövs egentligen bara rätt utbildning
och etisk fostran för att eleven ska utvecklas till en god sjuksköterska.286 Sam-
manfattningsvis kan man säga att sjuksköterskekårens uttalanden om samtid-
sproblemen kretsar kring två områden. För det första människans brist på tro –
på allt från en högre makt till auktoriteter – och hennes ovilja att underordna sig
denna. För det andra människans egoism, företrädesvis beskriven som njut-
ningslystnad och som en olust att arbeta mer än absolut nödvändigt.

Sjuksköterskan som apostel 

Hur såg man på sjuksköterskan och hennes roll i samtiden? Som nämnts var man
stundtals bekymrad över möjlig förflackning, men i stort sett föreligger en stor
tilltro till sköterskans karaktär och hennes roll som förebild. Vid ett tillfälle
uttrycks detta som att sjuksköterskan visserligen bara är en vanlig människa, men
oftast bättre än genomsnittsmänniskan.287 Detta påstående kan tyckas häpnads-
väckande i sin till synes aningslösa självgodhet. Men kanske var det så man
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tänkte då sjuksköterskan framställdes som en moralisk förebild, en livsstilsföre-
bild, för människor i allmänhet och för blivande sjuksköterskor i synnerhet. När
Bertha Wellin håller sitt tal vid bildandet av Svensk Sjuksköterskeförening kon-
trasteras allmänhetens fåfänga och njutningslystnad mot sjuksköterskorna: 

Det är ej återgången till spartansk enkelhet, som är målet, men en
återgång till enklare vanor är nödvändig, och vi sjuksköterskor ha vår plats
äfven i kampen för det målet; det goda exemplet är här af största bety-
delse.288 

Ungefär samma tema aktualiseras då den färdiga sjuksköterskans roll gentemot
elevens diskuteras. Det sägs exempelvis att om man ska kunna fostra andra måste
man ägna sig åt självfostran.289 Som jag förstår det skulle sköterskan med hjälp
av självfostran disciplinera sig själv för att därefter tjäna som en moralisk före-
bild. Hon skulle vara en motkraft i den samtid som benämndes orolig eller
nervös och vilken ansågs vara präglad av njutningslystnad, fåfänga och bristande
auktoritetstro.

Liknande tankegångar fanns även utanför sjuksköterskekretsar. Vi kan till
exempel erinra oss prästerna som ansåg att sjuksköterskan med sitt tjänande stod
som ett exempel på någonting gott. Hennes väsen ansågs till exempel vara som
en predikan utan ord.290 Bland de präster som tidigare refererats i avhandlingen
finns två som dessutom var uttalat kritiska mot samtiden: Arvid Lund och
Johannes Norrby. Båda dessa uttrycker en skeptisk inställning till den egna
samtiden, till vetenskapen, det moderna samhället. Johannes Norrby beskriver
en modern hedendom vilken bland annat består i att det inte längre anses finnas
några fasta sanningar. ”Det är ett modernt drag detta att låta allting flyta, och
hålla före, att det icke finnes någon bestämd gräns mellan sanning och lögn, att
bara helt skeptiskt eller öfverlägset eller vemodigt fråga: ’Hvad är sanning?’”291

Norrby ser sjuksköterskan som en symbol för evigheten, som jag tolkar det
förknippas hon även med evangeliet. Pastor Arvid Lund anser att roten till det
onda i samtidens problem handlar om människors ”självhävdelse” – sannolikt är
det egoismen han syftar på. Lund menar att sjuksköterskan gör en mycket värde-
full insats när hon med sin offrande tjänst visar på en alternativ livsinställning.
Han uttrycker det som att sköterskan predikar genom sina gärningar. Norrby ger
ungefär samma bild när han säger att det är något av ”evighetens ljus” som lyser
över sjuksköterskan när hon går fram i sjuksalarna.292 Den livsinställning hon
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representerar handlar mer om att ge än att få. Det verkar alltså som om sjuk-
sköterskan för Norrby och Lund symboliserar något fast och något evigt sant och
gott. Sjuksköterskan framstår som en lösning – sannolikt bland flera andra – på
de samtida problemen, hos både Norrby och Lund. 

Detta samhällskritiska drag och idén om sjuksköterskan som en motkraft
finner man även hos ett par företrädare för läkarkåren: Gustaf Petrén och John
Berg. Lundakirurgen Gustaf Petrén uttrycker på 20-talet oro för att något håller
på att gå förlorat hos sjuksköterskan. Han vill å ena sidan gärna ha en sjuksköter-
ska med större teoretiskt kunnande samt mer fri och självständig ställning. Detta
kopplar han samman med en frigjord sjukskötersketyp efter engelskt eller ameri-
kanskt mönster. Å andra sidan är han mån om att det ska finnas ett levande
intresse för de sjuka, vilket han främst förknippar med de religiösa ordnarnas
barmhärtighetssystrar.293 Petrén önskar att den svenska sjukvården ska kunna

Sjuksköterskor och präster är på gemensam konferens 1952. Bilden kan ses som en illustra-
tion över att de två grupperna hade mycket gemensamt långt in på 1900-talet. 
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balansera båda dessa yrkesmodeller, och ”försöka i den mån som det är möjligt få
hos våra sjuksystrar förenade vissa av den religiösa ordenssysterns dygder med
den engelsk-amerikanska sjuksköterskans förtjänster”.294 Vad menar Petrén med
dygder? I ett tal för en grupp nykläckta sköterskor säger han att sjuksköterskans
offervillighet är hennes värdefullaste ideella tillgång. Det verkar alltså vara tradi-
tionella dygder bestående av offervilja och idealitet Petrén vill se hos sjuksköters-
kan.

Petréns samtida stockholmskollega John Berg uttrycker liknande idéer. Han
har en mycket positiv syn på sjuksköterskekåren vilken ses som en resurs för
läkarkåren. Men han tycks även anse att hon är en resurs för samhället. I ett före-
drag lyfter han fram sjuksköterskan i en roll som närmast kan beskrivas som en
moralens apostel. Han ser i privatsköterskans ambulatoriska vård inom olika
hem en ny ”ideell kraftkälla” som motvikt mot

familjelivets förflackning och nöjesbegärets vanvettiga stegring. Den per-
sonliga kontakten med sköterskan skulle hos mången familjemedlem
måhända väcka tanken på, att det vore en familjekvinnan värdigare sys-
selsättning att ägna tid åt tillsynen av en sjuk nära anhörig än åt gatuflan-
ering, jazz och onödiga toalettomsorger.295

Privatsköterskan ska alltså vara en sorts tankeväckare för den moderna kvinnan
som av Berg beskrivs som mest intresserad av att göra sig vacker, att flanera och
att lyssna på jazz. 

Det finns en del samstämmigheter mellan de präster och läkare som refererats
här. En sak man tycks vara helt enig om är att en god sjuksköterska bör repre-
sentera vad som närmast motsvarar en altruistisk inställning till mänskligheten.
Detta uttrycks i termer av offervillighet, idealitet och offrande tjänst. Prästen
Johannes Norrby och läkaren John Berg är mest uttalade i sin uppfattning om
sköterskan som en motkraft i samtiden. Berg talar om henne som en ideell kraft-
källa mot familjelivets förflackning och det ökade nöjesbegäret. Norrby tycks
vilja se sköterskan som något evigt i en tid som inte håller någonting för riktigt
sant. Möjligen kan man tänka sig att den sanning Norrby vill bevara är kristen-
domens sanning. Sett ur denna synvinkel representerar han en prästerlig stånd-
punkt som önskar se sjuksköterskan i en missionerande roll på sjukhusen. John
Berg var förvisso troende men det är sannolikt inte ett religiöst motiv som ligger
bakom hans idé om sköterskan som ideell kraftkälla, utan snarare en allmän idé
om sjuksköterskan som moralens apostel.
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Tidsandan och det moderna

Vad handlar det om när samtiden på detta sätt görs till ett problem? Hur kom-
mer det sig att framträdande representanter ur sjuksköterske-, präst- och läkarkår
är överens om sjuksköterskans roll som bevarare av vissa historiskt grundade
värden? Låt oss granska den ”tidsanda” som Bertha Wellin, Johannes Norrby och
John Berg, bland andra, ger en mörk bild av. Stämningarna åren kring sekel-
skiftet har benämnts än som framtidsoptimistiska än som mörka.296 Det
framtidsoptimistiska kommer kanske framför allt till uttryck hos en grupp
radikala intellektuella.297 De mörka stämningarna och en allmänt skeptisk
inställning till samtiden tycks ha varit mer allmänt rådande. Stämningarna
underströks av evolutionsteorier och av tvivel på religionens sanningar men även
av naturalismen inom litteraturen och oron inför industrisamhället. Samhällsde-
batten handlade om samtidens dekadens och rotlöshet.298 Dessa stämningar
brukar vanligtvis framställas som ett fenomen från det sena 1800-talet. Bland de
sjuksköterskor, präster och läkare som här kommit till tals tycks dessa stämningar
och misstron mot samhällsutvecklingen ha levt kvar in på 1910- och 20-talet.299

Sannolikt har detta samband med en allmänt konservativ attityd inom just dessa
grupper. Jag syftar här inte nödvändigtvis på en ideologiskt grundad konserva-
tism utan mer på en livshållning präglad av värdekonservatism och därav föl-
jande skepticism till förändringar. I dessa kretsar tycks samhällsutvecklingen ha
betraktats genom sotade glas. De värden som förknippades med gamla tradi-
tioner och kristna ideal uppfattades vara hotade. När Estrid Rodhe talar om
ödmjukheten som någonting ”omodernt” men ändå hedervärt, leder oss denna
värdekonservatism in i ett modernitetssammanhang.

I avhandlingens inledning definieras modernitet som något som har med en
medvetenhet om nuets unicitet att göra, men även med sekularisering, ratio-
nalitets-, vetenskaps- och framtidstro. Moderniteten inbegriper även samhälls-
förändringar som exempelvis urbanisering och industrialisering och därmed en
förändrad arbetsmarknad och utvecklingen av nya professioner. Även motstån-
det mot det moderna har en plats i moderniteten och tolkas då som ett försvar
för etiska och estetiska värden bland annat.300 Är det inom ramen för detta
modernitetsmotstånd som förståelsen för sjuksköterskornas konservatism och
idéerna om deras roll som moralens väktare bör placeras? Ja delvis, och det har
sannolikt med yrkesutövarnas kön att göra. Förknippandet av kvinnan med
någonting icke-modernt har en lång tradition inom det västerländska tänkandet.
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I Rita Felskis genusteoretiska analys av modernitetsbegreppet lyfts bland annat
en maskulinitetsskapande- och bekräftande aspekt fram i föreställningen om det
moderna. I berättelserna om moderniteten har enskilda individer – gärna
mytiska sådana – fått personifiera historien. Huruvida de symboliskt laddade
personerna i berättelserna är män eller kvinnor har haft betydelse för vilken
innebörd berättelsen fått. Modernitetens hjälte har, som det tycks, uteslutande
framställts som man.301 Därigenom kan man säga att modernitet och maskulin-
itet vigts samman. Mot en modern man med ett expansivt liv i offentligheten har
ställts kvinnan, associerad med det privata och det förflutna. Hon har i fram-
ställningarna av det moderna ibland framstått som tråkig, som en traditionens
dödvikt. Andra gånger har förhoppningar satts till kvinnan i drömmar om en
tillflyktsort undan civilisationens svårigheter.302 

Det vore alltså möjligt att se det som att sjuksköterskorna representerade
drömmen om en tillflyktsort från modernitetens hårda värld, men när de
mytiska berättelserna konfronteras med levda människors ageranden framstår
bilden som mer komplicerad. De svenska sjuksköterskorna passar inte riktigt in i
det kvinnliga ideal som Felski menar har varit en del av modernitetens motstånd,
nämligen det moderliga.303 Det är inte i egenskap av sin förmodade moderlighet
som den svenska sjuksköterskekåren representerar, med Nina Björks ord, dröm-
men om en bakdörr ur modernitetens järnbur.304 Snarare är sjuksköterskekårens
moraliska framtoning av betydelse, där det asexuella, icke-reproduktiva, draget är
en grund för moralen och där disciplin mot sig själv och mot andra är av central
vikt. Som jag tidigare visat uttrycks visserligen ibland föreställningar om att
moderlighet och kvinnlig instinkt har betydelse för valet av sjuksköterskeyrket,
men det finns ingen moderlighetsretorik, vare sig inom eller utanför kåren. Tra-
ditionellt manliga ideal framstår dessutom som betydelsefulla i yrkeskonceptet.
Det är inte rollen som någonting ursprungligt moderligt som sjuksköterskan
spelar i modernitetsdramat. Snarare tycks hennes roll vara att garantera en hävd-
vunnen moral av kristet snitt samt att representera idéer om altruism. Denna
altruism bygger mer på den kristna agapetanken än på föreställningar om moder-
skärlek. Kalltanken som den formuleras av sjuksköterskorna är ett tecken på
sådan moral och altruism. 

Inte heller läkarna och prästerna stämmer riktigt in i det könsteoretiska ram-
verket. Ingen av dessa grupper tycks fullständigt omfatta och hylla idén om det
modernas seger över traditionen. Hur kan det komma sig? Motiven hos de olika
yrkenas representanter är knappast identiska. För gruppen präster torde den tillt-
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agande sekulariseringen varit ett bekymmer. Sjuksköterskorna uppfattades anta-
gligen som ett vapen mot den pågående utvecklingen, ungefär som
diakonissornas verksamhet på sin tid sågs som ett sätt att öppna människornas
hjärtan för Guds ord. Läkarkårens roll ter sig mer komplicerad. Dessa befann sig
i ett spänningsfält där de omfattade en naturalistisk världsbild – som på sikt
ansågs hota moralen – men fortfarande bejakade en kristen värdegrund. På
samma gång som sekelskiftets naturvetenskapsmän, inklusive läkarkåren, kände
sig delaktiga i den materiella moderniseringen hyste de gärna kultur- och civilisa-
tionskritiska tankar.305 Något enkelt samband som förenar maskulinitet, yrkes-
mannaskap och idéer om framsteg och modernitet kan man inte se här. Det är
svårt att finna ”mannen” i modernismens mytiska berättelse Rita Felski dis-
kuterar, han med ett expansivt liv i offentligheten. Det tycks som om delar av
den svenska läkarkåren hade en ambivalent inställning till den moderna veten-
skap och därmed det moderna samhälle man själv var medskapare till.306

Måhända fick sjuksköterskan fungera som en symbolisk – och reell? – tyngd i
den modernitetskritiska vågskålen, som en garant för att kristlig kärlek och
omtanke inte skulle försvinna ur sjukvårdskulturen. Huruvida detta kritiska,
detta motstånd, ska tolkas som en del av själva moderniteten eller som en mot-
kraft mot den, får stå kvar som en öppen fråga. För Rita Felski som menar att
själva det moderna är ett begrepp som innehåller olika och ofta konkurrerande
perspektiv bör såväl läkare som sjuksköterskor betraktas som delaktiga i samma
process av modernitet.307   

Det finns emellertid en tidsmässig gräns för uppskattningen av sjuksköter-
skekårens värnande av traditionen – inom kåren själv men också runt omkring i
samhället. Gränsen går kring år 1930. De röster som försökt göra sig hörda för att
förespråka förändringar vad gäller synen på idealitet och kalltanke har ditintills
mer eller mindre förbigåtts av det ledande skiktet inom SSF. År 1931 kulminerar
dock protesterna under en fortsättningskurs som fått benämningen
”rebellkursen”. Beskrivningen av denna händelseutveckling följer nu.
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Kallidealet ifrågasatt
I slutet av 1920-talet och början av 1930-talet är sjuksköterskeyrkets karaktär och
villkor föremål för diskussion både inom sjuksköterskekåren och bland allmän-
heten. I dagspressen kan man finna rubriker av typen ”Driver förvärvsbegär eller
kallelse till sjuksköterskeyrket?”, ”Är arbetslöshet att befara bland sjukskötersko-
rna? Fröken Vogel om sjuksystrarnas utbildning. Yrke eller kall? En livlig afton i
Kvinnliga diskussionsklubben” samt ”Militärdrill på sjukhus. Sjuksköterskeelev-
erna få ej ha privatliv”.308 Det gemensamma för artiklarna är att kallidealet är satt
under lupp. En del försvarar det, andra kritiserar det. En av de nämnda
artiklarna refererar en diskussionsafton i Kvinnliga diskussionsklubben i Göte-
borg där en diskussionsdeltagare efterlyser de uppoffrande, oegennyttiga sköter-
skorna, som inte tänker på egen vinning utan bara arbetar för sitt kall. Sådana är
diakonissorna, men inte de moderna sjuksköterskorna. ”Nimbusen kring sköter-
skorna är på väg att försvinna!” En annan deltagare i debatten försvarar de
utslitna sköterskorna och påpekar att det ibland verkar viktigare att lakanen lig-
ger slätt än att patienterna känner sig nöjda. Diskussionen kring kallidealet tar
sig även uttryck i en ordväxling kring nödvändig kunskap för sjuksköterskor. Ett
inlägg förespråkar psykologiundervisning, medan ett annat menar att det är vik-
tigare med ett gott hjärtelag och sann religiositet än med psykologi.309 

Liknande tankegångar formuleras i anslutning till ett möte i Fredrika-
Bremer-förbundets stockholmskrets. Diskussionen äger rum i februari 1931 och
är inte bara livlig under själva mötet utan ger svallvågor under resten av våren.
Vid själva sammankomsten i FBF argumenterar bland annat sjuksköterskan
Sigrid Höjer för större frihet för sjuksköterskeeleverna. Bra karaktärer danas inte
genom ständiga förordningar. I arbetet måste man vara disciplinerad men elev-
erna bör få vara ifred under fritiden är hennes budskap – det vill säga detsamma
som hon förde fram vid fortsättningskursen 1923.310 Beth Hennings och Karin
Fjällbäck Holmgren, båda politiska liberaler och aktiva inom Fredrika-Bremer-
förbundet, får i anslutning till mötet utveckla sina tankar om sjuksköterskeut-
bildningens och sköterskeyrkets avigsidor. De vill båda modernisera sjuksköter-
skeutbildningen och de hävdar att det finns en opinion för detta bland föräldrar
till elever, bland yngre sjuksköterskor samt hos den stora allmänheten. Över-
vakningen och kontrollen av eleverna är inte förenlig med en modern tidsanda.
Sköterskeutbildningen ter sig som en blandning av militärdrill och nunneväsen.
Är det rimligt att en ung flicka som varit föremål för en modern fostran plötsligt
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vid 21 års ålder ska börja leva under ett sådant tvång att alla uttryck för en sund
ungdomsglädje betecknas som synd? Hennings säger sig inte vilja angripa sjuk-
sköterskekåren som är känd för sin yrkesskicklighet men hon anser att de
behöver frigöras och bli självständiga personligheter. Som yrket ser ut nu und-
viker de verkligt bildade att utbilda sig till sköterskor. Som åtgärd mot de
sviktande ansökningarna till skolorna förespråkar Henning – förutom större fri-
het förr eleverna – bestämda arbetstider, separata bostäder för avdelningssköter-
skorna samt rimligare löner. Sjuksköterskorna bör dessutom bara bära sin dräkt
under arbetstid. Att säga att det är upprörande om en sjuksköterska går från
sjukbädden till en danstillställning är nonsens enligt Hennings, hon ska precis
som alla andra människor ha rätt till frihet under sin fritid.311 

En av debattörerna under mötet i FBF:s stockholmskrets är Bertha Wellin,
som inte så oväntat bestrider den mörka bild som ges av utbildningen och yrket.
Hon menar att de som talar om elevernas förtryck inte alltid tänker på de
ömtåliga förhållanden som råder mellan sköterskor, elever och patienter. Ruckar
man på disciplinen kommer hela sjukvården att vackla enligt Wellin som dessu-
tom menar att det är liktänkande människor som söker sig till sjuksköterskeut-
bildningen. Kan man kalla det för att sätta offrandet i system?: ”Man dansar inte
till glada visor på de platser, där lidande människor samlats för att söka hjälp.”312

Wellins replik till Beth Henning och Karin Fjällbäck Holmgren är att de två kri-
tikerna inte känner till innebörden och det stora ansvar som ligger i sjuksköters-
kans uppgift. Det går inte att förena ungdomlig frihet med fostran för en så
allvarlig uppgift. Utbildningen är så krävande att man måste kontrollera att elev-
erna tar tillvara friheten på bästa sätt. Wellin tar även tillfället i akt att
understryka att sjuksköterskans arbete ”är av en så säregen art, att man inte kan
sätta likhetstecken med vanligt arbete”. I enlighet med detta är det otänkbart att
sköterskor inte skulle bära uniform på fritiden.313

Ett antal insändare följer i kölvattnet av dessa uttalanden. Insändarna är
ibland skrivna av sjuksköterskor, ibland av representanter för allmänheten. Det
är tydligt att det inte råder enighet kring det kallelsepräglade i sjuksköterskeyr-
ket. Elevernas situation får särskilt mycket uppmärksamhet. De flesta som kritis-
erar den rådande ordningen menar att elevernas hälsa äventyras genom det hårda
arbete de utsätts för under utbildningen. Eleverna har för lite fritid, vistas alldeles
för lite i friska luften och idkar för lite sport och friluftsliv.314 Accentueringen av
sköterskeelevers behov av frisk luft och friluftsliv sammanfaller intressant nog
med en under 1930 och 1940-talen allmän uppmärksamhet kring vikten av
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rekreerande och hälsobefrämjande vistelse i naturen. Tanken var inte ny men nu
ansågs även kvinnor, ungdomar inte minst, vara i behov av friluftsliv.315 Av
många inlägg att döma finns även en oro för sjuksköterskeelevernas psykiska väl-
befinnande. Det talas om slavtillvaro, klosteranda, om en instängdhet som är
själsdödande och förslöande. Misstänksamhet, övervakning och småaktighet sägs
av en av kallkritikerna vara djupt sårande för unga människor. Ytterligare någon
annan problematiserar det ständiga förordandet av ödmjukhet och underordn-
ing.

Ty om en ung flicka i våra dagar har ett så ödmjukt sinne och har så lätt
att underordna sig /…/ då måste hon vara mindre begåvad å huvudets
vägnar eller också så vek att hennes moraliska motståndskraft ej tål några
påfrestningar.316  

Denna insändarskribent lyfter fram problematiken i att förorda underordning
och samtidigt förvänta sig moralisk integritet. 

Ståndpunkterna mot kallidealet är inte så entydiga alla gånger. Motargu-
menten kan till exempel rundas av med önskemål om att sjuksköterskan inte ska
arbeta med ”blind lydnad, blind kärlek och planlöst offer utan med frivillig lyd-
nad, klarsynt kärlek och målmedveten offervillighet”. Efter den levererade kri-
tiken av kallidealet kan sköterskans arbete framställas i hyllande ordalag som en
”i eminent grad vacker livsgärning”, vilket jag tolkar som ett uttryck för en i
grunden vördnadsfull inställning de idéer om offer som hör ihop med kallidea-
let.317 Det tycks som om man å ena sidan vill bestrida kallidealet, men å andra
sidan ha en sköterska som ändå drivs av någon form av kallelse. 

Det är ovanligt att kallidealet försvaras helt och fullt, men några gör det. En
debattör menar att man nu är inne i en period då människorna vill reformera
bort arbetslust, pliktkänsla och disciplin. Hon anser att det är en ”sann lisa” att
någon gång få känna fläkten av en offrande kärlek som är sund och stark. Av en
sjuksköterska fordras en inställning till kallet som inte bara handlar om mekanisk
ansvarskänsla, utan om ett glatt och kärleksfullt tjänande.318 En annan skribent
betonar att en sjuksköterska måste kunna offra sin frihet. Det går inte att upp-
mana en sjuk att skynda sig att dö för att man ska gå på teater klockan åtta. Inte
heller går det an att sitta kvar på övertid och vara missnöjd. ”Ett ödmjukt och
stilla sinne, förglömmandet av det egna jaget passar bäst vid sjukbädden. Fråga
de sjuka!”319 Att på detta vis hänvisa till patienternas önskningar är ett argumen-
tationssätt som används från bägge ståndpunkter. Kritikerna av sköterskornas
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kallideal hävdar att patienterna hellre vill se en frisk, glad och sund syster ”än en
undergiven, blek och blodfattig ’syster’, ett litet förtryckt ’helgon’ med hemmag-
jord martyrgloria”. Man ställer den uppfordrande frågan: ”Och ska man tänka på
de stackars sjuka: vem vill inte hellre se en rosig, levnadsglad ung flicka vid sin
sjuksäng än en aldrig så tålig pliktmartyr?”320 I inläggen som är mer positivt
inställda till kallidealet framhålls att det väl ändå är sköterskan som är till för
patienten och inte tvärtom. Debattören som nyligen nämnts hävdar att patien-
terna helst vill ha en självförglömmande sköterska vid sin sida.321  

Konflikt och omorganisering

Under samma år som debatten om sköterskornas kallideal pågår i pressen ifrå-
gasätter föreningsmedlemmar Svensk sjuksköterskeförenings negligering av
kårens ekonomiska situation. Detta skeende inleds under den fortsättningskurs
som pågår från mitten av mars till början av maj år 1931. Kursen har ibland kal-
lats rebellkursen och gör i viss mån skäl för namnet.322 Detta ska strax få sin
förklaring. Till att börja med ska emellertid bakgrunden till protesterna och det
upproriska inslaget i kursen redovisas.

Det problem som ansågs vara mest bestickande rörde de orättvisa löneförhål-
landena. I slutet av 1920-talet hade en stor del av sjuksköterskekåren samma typ
av utbildning som grund för sitt arbete. Löneskillnaderna var ändå stora. År 1930
fanns inte två landsting bland 26 som avlönade sina sjuksköterskor lika. Denna
vildvuxna lönesättning gällde för övrigt även andra yrkesgrupper inom
sjukvården.323 De sköterskor som var lönemässigt missgynnade var företrädesvis
anställda på landsbygden. Högst lön hade anställda i städerna Göteborg och
Stockholm. Här tjänade en sjuksköterska kring 140 kronor i månaden. Det stora
flertalet av landsortssköterskorna nådde inte på långa vägar upp till den
lönenivån, vissa inte ens till hälften. Som exempel kan nämnas att sjukskötersko-
rna på Gotland tjänade drygt 65 kronor i månaden. Dessa hade förvisso fritt
vivre ovanpå lönen vilket var ett sätt för vissa landsting att lösa låglönefrågan på.
För sköterskorna var emellertid detta ofördelaktigt i skattehänseende.324 Kåren
var generellt mer intresserad av höjda löner, vilket med all önskvärd tydlighet
kom till uttryck vid 1931 års fortsättningskurs. 
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Det speciella med rebellkursen var att fler kursdeltagare än vanligt kom från
landsortssjukhus, framför allt var få från Stockholm. Diskussionsövningar
genomfördes på samma vis som vid tidigare fortsättningskurser. Kursdeltagarna
gav förslag på diskussionsämnen. En av deltagarna anmälde sitt intresse att tala
om sjuksköterskornas löneförhållanden. Kursledaren, Kerstin Nordendahl, var
först tveksam. I kraft av sin position som inspektris för hela sjuksköterskeväsen-
det i Sverige var hon dock medveten om de lönemässiga orättvisor som förelåg
och hon befarade också att den växande irritationen kunde bli skadlig för sjuk-
sköterskeföreningen. Hon tillstyrkte därför begäran. Även Bertha Wellin gav sitt
tillstånd men med orden: ”Först får ni tala. Men sedan skall jag göra det.”325  

Kursdeltagarna tycks ha förberett sig noggrant för diskussionen, några hade
skrivna inlägg som föredrogs inför kursledningen, det vill säga Kerstin Nor-
dendahl och Bertha Wellin. Genomgående i föredragen var yrkandet på att SSF
skulle ta sig an sjuksköterskornas ekonomiska situation. Man refererar till landst-
ingsordföranden i Värmland som förklarat att eftersom sköterskorna inte själva
drev på eller hade någon organisation bakom sig utan var ”snälla och eftergivna”
fick de naturligtvis stå tillbaka.326 Jämförelser med fackföreningsorganiserade
vårdanställda görs också. Landstingen skulle knappast våga försämra deras ekon-
omiska villkor på samma vis som man gjort för sjuksköterskor.327 Utförliga
beskrivningar av sjuksköterskans umbäranden förekommer. För att kunna spara
något lite av lönen måste sjuksköterskan försaka allt annat, hon kan till exempel
inte resa. Istället måste skulder betalas, oförutsedda utgifter tas omhand och kan-
ske någon släkting hjälpas. Lönen räcker inte till för allt detta. Pensionstiden och
studieskulder är också orsak till oro. Hur ska man kunna spara till pensionen och
klara av avbetalningarna på de lån som tagits för att utbilda sig, på en redan liten
inkomst?328 En sjuksköterska resonerar utifrån de förändringar som skett sedan
yrket var ungt. Vi är inte längre pionjärer, säger hon, utan erkända och nödvän-
diga arbetare i samhället. I det allmänna medvetandet ingår tanken att det är
betydelsefullt för samhället att ha ett ordnat sjukvårdsväsende. Är det förmätet
att hoppas att detta ska inbegripa välordnade löneförmåner för sjuksköterskor?329

Som stöd för argumenten görs jämförelser – inte bara sköterskor emellan utan i
relation till andra yrkesgrupper. Lärarinnorna till exempel har ungefär liknande
skolunderbyggnad och utbildningslängd. De har ordnat löneangelägenheterna
”synnerligen väl för sig”, konstaterar en kursdeltagare. Sköterskorna jämförs även
med hembiträden, städerskor och kokerskor som har ungefär likvärdiga löner
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som de sämst avlönade sjuksköterskorna.330 Vikten av likhet inom gruppen beto-
nas genomgående och det hävdas att frågan egentligen inte handlar om
löneförhöjning utan om likställighet. Eftersom alla i sköterskekåren har samma
skyldigheter borde de ha samma rättigheter i lönefrågan.331 

Precis som Bertha Wellin utlovat lät hon kursdeltagarna tala till punkt och
tog därefter själv till orda. Hon håller fast vid sin tidigare ståndpunkt att respek-
tive organisationer – sjuksköterskeorganisationer som Röda korset, Fredrika-
Bremer-förbundet med flera – ska stå för ordnandet av sköterskelönerna. Sjuk-
sköterskeföreningens syfte som det formulerats utesluter lönefrågor och detta
syfte bör kvarstå. Svensk sjuksköterskeförening bör inte spela rollen av fackfören-
ing men om organisationerna (hon menar här sjuksköterskeorganisationerna)
begär och anser att SSF bör hjälpa till med att förbättra lönevillkoren skulle
föreningen troligtvis vara beredd att göra det. Avslutningsvis tillstår Wellin att
det vore önskvärt att det kom till stånd mer enhetliga löner men hon håller fast
vid att sjuksköterskorna bör hållas borta från ekonomiska stridigheter, för ”kring
de sjukes läger bör ingen lönestrid stå”. 332

Även Kerstin Nordendahl tar till orda. Hon anser frågan om löner vara aktu-
ell men framhåller samtidigt att Medicinalstyrelsen – där hon är anställd – inte
har mandat att ordna löneangelägenheter för sjuksköterskor. Nordendahl pekar
på folkskolärarkåren som exempel på en framgångsrik grupp vad gäller löner.
Deras kamp har emellertid kostat på vad gäller popularitet eftersom staten beko-
stat lärarnas höjda löner. ”Denna väg vore inte önsklig för sjuksköterskorna”,
anser Nordendahl men menar ändå att kåren behöver en gemensam organisa-
tion, att SSF bör vara denna organisation och att det är önskvärt att föreningen
tar upp spörsmålet med lönerna. Som för att stärka sina argument för en övergri-
pande organisation ger hon exempel på en lönestrid mellan Sophiahemmet och
ett landsting där Sophiahemmet förlorade och var tvungna att kalla hem sina
sköterskor som var anställda där.333

Att döma av protokollet från denna diskussion är Nordendahl sympatiskt
inställd till kursdeltagarna medan Wellin håller emot. Nordendahl ger också ett
mer samlat intryck än Wellin som framstår som bragd ur fattningen. Wellin tar
varje tillfälle i akt att tillrättavisa eller näpsa diskussionsdeltagarna och det tycks
som om hon ibland inte riktigt uppfattar vad som sägs. Måhända beror det på



Del III      •      Kallidealet ifrågasatt

197

att hon är överraskad över pålästheten och den totala enigheten i gruppen samt
över att till och med Nordendahl, på ett diplomatiskt sätt, i viss mån går emot
henne. Diskussionstillfället avslutas med att fortsättningskursen enas om en reso-
lution som överlämnas till SSF:s styrelse, den lyder:

Svensk Sjuksköterskeförening av 1910 har som § 1 i sina stadgar satt som
föreningens ändamål ”att utgöra en centralpunkt för den svenska sjuk-
sköterskekåren, samt att på lämpligt sätt tillvarataga och bevaka
sjukvårdens och sjuksköterskans intressen”. Som Svensk Sjuksköter-
skeförening redan förut visat sig synnerligen tillmötesgående då det gällt
viktiga och betydelsefulla spörsmål för sjuksköterskekårens bästa, våga vi
med stöd av § 1 till föreningen vördsamt framställa en vädjan om att
Svensk Sjuksköterskeförening i sitt program även måtte befrämja sjuk-
sköterskornas ekonomiska ställning. Som motivering till detta bedja vi få
bifoga avskrift av protokoll jämte bilagor från ett av 10:de fortsättning-
skursen avhållet diskussionsmöte i denna fråga.334 

Resolutionen behandlades på SSF:s nästkommande styrelsemöte varefter förtro-
endenämnden sammankallades till diskussion. Förtroendenämnden, som till att
börja med haft som syfte att utarbeta kursplaner för föreningens fortsättning-
skurser, bestod av representanter för SSF och för de olika sjuksköterskeorganisa-
tionerna.335 Nämnden kom fram till att löneförbättringar för
landsortssköterskorna var önskvärda men att sjuksköterskorna inte borde agera
på egen hand i frågan. Ärendet remitterades därför till sjuksköterskeorganisa-
tionerna vilka alla visade sig vara positiva till att utjämna lönerna. Organisation-
ernas utlåtanden och information om löneförhållanden tillställdes sedan alla
landsting.336 Landstingen bemötte skrivelsen med så gott som total tystnad. Efter
all denna turbulens och aktivitet uppstod en sorts dödläge vilket fick till följd att
en del sköterskor ute i landet tog saken i egna händer och började bilda lokala
föreningar för sjuksköterskor, bland annat i Östergötland, Södermanland och
Dalarna. De nya föreningarna var inte fientligt inställda till SSF men hävdade
nödvändigheten av att arbeta med kårmedlemmarnas ekonomiska situation.
Man hade även åsikten att sjuksköterskorna borde organiseras i länsförbund som
leddes av en centralstyrelse.337 Föreningsbildandet ute i landet torde ha varit en
pådrivande faktor för hur SSF:s agerade framledes.
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I föreningen var man som vanligt angelägen om att undvika konflikter och
splittring av sjuksköterskekåren. Därför söktes samarbete med de nybildade
lokalföreningarna. Det var svårt för SSF och lokalföreningarna att enas i frågor
om hur man på bästa sätt skulle hjälpa upp sjuksköterskornas ekonomiska och
sociala situation. Det visade sig att såväl Röda korsets som Sophiahemmets sty-
relser ansåg att SSF borde arbeta med sjuksköterskornas lönesituation. Detta lär
ha kommit som något av en chock för Bertha Wellin.338 Önskemålet om en ny
politik från SSF:s sida fick ytterligare stöd vid en extra föreningssammankomst
sommaren 1932 och en kommitté tillsattes för att utreda hur föreningen skulle
hantera denna eventuellt nya uppgift. Kommitténs arbete ledde till ett förslag till
omorganisering av föreningen som inbegrep lokalavdelningar, en centralstyrelse
med god representation från landsorten samt ett arbetsutskott. Dessutom utar-
betades ett nytt stadgeförslag för SSF där det ingick en diplomatiskt formulerad
passus om att föreningen skulle engagera sig i sköterskornas ekonomiska förhål-
landen. Våren 1933 lades förslagen fram vid två på varandra följande möten.
Kommitténs förslag antogs vid båda tillfällena utan så gott som någon diskus-
sion. Bertha Wellin kunde dock inte acceptera den utveckling som nu var satt i
rullning. Hon hade i stort sett förhållit sig avvaktande under större delen av pro-
ceduren, men i och med det senare mötet den 6 maj 1933 valde hon att lämna
föreningen. Hennes sorti framstår som både återhållsam och dramatisk på
samma gång. När alla beslut var klubbade meddelade hon årsmötet att hon
avsade sig ledamotskapet inom styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening. Mötet
försökte övertala henne att stanna kvar men hon avböjde. Istället läste hon en
välsignelse och föreslog att mötet skulle avslutas med att man sjöng psalm 33.
Därefter tågade hon ut ur möteslokalen och lämnade SSF för gott.339   

Var då skiljaktigheterna mellan Wellin och de andra så stora? Ur ett historiskt
perspektiv är det inte helt enkelt att se någon stor avgrund mellan Wellins syn-
sätt på ”kallet” och de andra aktörernas i kretsen kring SSF. Närgranskar man
föredrag och diskussionsprotokoll från nämnda rebellskurs så ter den sig gener-
ellt sett inte särskilt rebellisk. Betoningen av fostran och disciplineringen under
utbildningen är densamma som tidigare och kärleken till arbetet framhålls –
bland annat avslutas ett föredrag om elevutbildningen med några rader ur förfat-
taren Albert Hennings Hyllning till människokärleken.
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Hur blev du värdig denna nåd?
Hvi spann så skön ditt ödes tråd
Försynens Höga Makt?
Hvi blev ett värv, så ädelt, lagt
I dina ringa händer?
Ej stunden svaret sänder, 
Men verka, verka oförsagt,
Bliv ej med tjänsten färdig, 
Den kärlekstjänst du sänts att gå
Och visa i din gärning så, 
Att du var nåden värdig.340

Dikten innehåller många aspekter av den kristna kalltanken – arbetet framställs
som en gåva, en kallelse från en högre makt, och det talas om det som en kärle-
kstjänst. Som ett annat exempel på lojaliteten med kallidealet kan nämnas en
diskussion om sjukhuspersonalens boende. Av protokollet att döma är ingen i
gruppen kritisk mot att personalen bor inom sjukhuset. Bertha Wellin erinrar
om att sköterskorna inom det nordiska samarbetet helst ser att sköterskorna bor
utanför sjukhuset. I Sverige är man dock av en annan uppfattning, här anses det
vara bäst om avdelningssköterskans rum förläggs i närheten av eller på avdelnin-
gen. Gruppen framstår som överens med Wellin. En resolution fabriceras och
tillställs direktionen vid länslasarettet i X-köping. I resolutionen hemställer man
om att sjuksköterskorna ska få sina bostadsrum förlagda till respektive avdelnin-
gar på det lasarett som nu håller på att byggas.341 

Det samlade intrycket av rebellkursen är att förändringsambitionerna enbart
var centrerade kring lönefrågan. Andra inslag i och uttryck för kallidealet ifrå-
gasattes egentligen inte. Kalltankens uttryckliga manifestationer försvann inte
heller med en gång i och med att man beslutade att ägna sjuksköterskans ekono-
miska situation uppmärksamhet och Bertha Wellin lämnade föreningen. Under
hela 1930- och 1940-talen återkommer frågor med anknytning till den kal-
lelseprägel sjuksköterskeyrket hade och det är uppenbart att ”kallet” både har
sina försvarare och sina belackare. Detta ska diskuteras i det följande. 

Brytpunkt

Samma år som Svensk sjuksköterskeförening ombildades kom den skönlitterära
boken Flickan mot strömmen ut.342 I boken berättas historien om den namnlösa
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huvudpersonen ”flickan” som utbildar sig till sjuksköterska. Berättelsen ger en
mörk bild av en verklighet som befinner sig långt borta från höga ideal om offer-
vilja och försakelse. I bokens persongalleri finns den överordnade syster Fanny
som är falsk, tyrannisk och rå i tonen, samt kamraterna Doris och Lisbet – den
ena frejdig och jordnära, den andra överspänt religiös och i grunden djupt ego-
centrisk. Ytterligare några centralfigurer är en svekfull underläkare, en pojkvän
samt flickans mamma. Hela boken genomsyras av kritik mot sjuksköterskeväsen-
det och en skeptisk inställning till ”kallelsen”. Som exempel kan nämnas att när
huvudpersonen ställs inför husmor och får frågan om hon känt någon kallelse
vet hon inte vad hon ska svara. Hon förstår knappt frågan men hon minns sin
docklek och alla människors kommentarer om att hon borde bli sjuksköterska.
Hon reflekterar över att ingen däremot sa att hon borde bli skulptris för att hon
var bra på att modellera. Flickans yrkesval framstår mest som en slump, ett val
utifrån könskonventioner och mammans och pojkvännens drömmar om en dot-
ter/flickvän i uniform. Uniformen kommenteras också mycket negativt.

Den anskrämliga, fula, långkjolade bomullsklänningen, förklädet med de
breda banden över axlarna, stärkkragen och plätten på huvudet, det stack-
ars åtstramade håret under knuten i nacken. Det otympliga försöket att
utplåna personen, att göra ett sterilt tjänstehjon av en levande människa,
en robot. Några praktiska skäl för denna hiskliga uniform finns inte, inga
människovärdiga åtminstone. Det är en medicinsk militarism, sista rest-
erna av naturfolkens hemlighetsmakeri och medeltidens munkvälde.343

Flickan mot strömmen är i sin helhet en svidande kritik mot sjuksköterskeutbild-
ningen och mot de ideal som präglar yrket. När den kom ut möttes den av olika
reaktioner inom kåren. En försiktigt positiv röst är kritisk mot den ”fula” och
negativa uppfattning författaren har om sjuksköterskan och om hela sjukvården.
Ändå vill hon rekommendera boken. Det finns mycket att fundera över i denna
skildring av sjukhusvärlden för det ”kan vara nyttigt ibland att också se i ett glas
som förstorar alla defekter”.344 En kollega manar dock unga sjuksköterskor att
inte förslösa sin tid ”med att läsa denna råa och neddragande bok”! Varför ska
man uppmana unga sjuksköterskor att läsa en bok som är förråande och som
drar ner yrket undrar denna skribent.345 En läkare har också synpunkter om Flic-
kan mot strömmen. Han hävdar att den svenska elev- och sköterskekåren står
mycket högt och förtjänar ett bättre öde än att svärtas ner. ”Ett sådant monstrum
som syster Fanny existerar med säkerhet endast i förf:s något livliga fantasi”
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skriver han och menar vidare att ”de flickor, som bli elever, i regel tillhöra den
bättre delen av den kvinnliga ungdomen, dem som ej endast ha intresse av kläder
och nöjen utan se lite allvarligare på livet utan att därför vara några tråkmån-
sar”.346  

Markerar berättelsen om flickan en brytpunkt, förutspår den en ny era?
Möjligen, hur det än var kan man konstatera att Flickan mot strömmen befinner
sig långt ifrån 1880-talets romantiserande och idealiserande Syster Dora, den bok
som drottning Sophia lät sig inspireras av.347 På femtio år har de mörka sidorna
av offerideal, disciplin och försakelse trängt igenom det romantiska skimret.
Stämningarna har förändrats – både inom kåren och runt om i samhället. I dis-
kussioner kring elevutbildningen och sjuksköterskeverksamhetens ramar kan
man redan under 1930-talet skönja en försiktig kritik och en viss svängning i
somliga frågor. Förändringsbenägenheten är dock sällan förbehållslös.

Disciplin och nigning

Disciplinering av elever är ett fortsatt ämne för diskussion. Ett tema i den diskus-
sionen som plötsligt börjar diskuteras mer intensivt under 1930-talet är om
eleven ska niga. Temat har vid något enstaka tillfälle tidigare berörts men nu
framstår detta som mer betydelsefullt än tidigare. De som förespråkar nigning
tycks anse att det handlar om att lära sig underordning och artighet. Någon bet-
onar disciplinaspekten, en annan anser att bruket är värt att bevaras för att det är
en gammal vacker sedvänja.348 Långtifrån alla är överens om detta. Somliga anser
att nigning är otidsenligt och att det är något som håller på att försvinna. Uppen-
bart är att en betydelsefull aspekt i den här frågan har att göra med vem eleven
niger för. Några tycker att det är naturligt att eleven niger för överordnade som
avdelningssköterskor, husmor och läkare – däremot inte mot underordnade
grupper, till exempel läkarkandidaterna. Att avgöra när det var lämpligt att niga
var dock inte okomplicerat förstår man av en anekdot som berättas av en före-
dragshållare under en fortsättningskurs. Hon berättar om en elev som alldeles i
början av sin utbildning niger för varje person hon möter på sjukhuset, bland
annat för en vaktmästare. Eleven blir då tillsagd att hon nigit fel. Hon förklarar
sig med att hon inte nigit för honom för att han är vaktmästare utan för att han
är gammal. I det här sammanhanget bör påpekas att det vid den här tiden var
kutym att barn och ungdomar  neg och bockade för de som var gamla. I det
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nämnda fallet verkar sjukhushierarkins värld kollidera med den hierarki som
rådde mellan äldre och yngre människor i samhället utanför. 

Det intryck man får av diskussionerna är att komplikationerna kring nignin-
gen inte bara har med eleverna att göra. Även färdiga sjuksköterskor förväntades
i vissa fall niga. Är det rimligt undrar en del och menar att man redan under
elevtiden bör stävja detta för att få bort en sedvänja som både är otidsenlig och
olämplig. Att niga för kamrater är konstigt och att niga för läkare orsakar en
mängd problem. Läkarna blir bortskämda och den nigande sjuksköterskan sig-
nalerar tjänarinnestatus inte bara inför läkaren utan även inför hans fru. Vid
fortsättningskursen 1937 refererar en debattör till den före detta ordföranden för
föreningen: ”Bertha Wellin sade en gång. ’Jag har aldrig nigit’.”349 Uppenbarli-
gen ansågs hennes uppfattning fortfarande vara stärkande i argumenteringen.

Hur gick det med nigandet? Det framgår inte, men det verkar rimligt att anta
att den tystnad som i princip uppstår kring denna fråga efter 30-talet är ett
tecken på att den förlorat sin aktualitet. Förmodligen försvann hierarkinigandet
bland sjuksköterskor från sjukhusen successivt från 30-talet och framåt. I sjuk-
sköterskorna Åsa Anderssons och Ulf Bleys bok om sjuksköterskeelevernas
organisation refereras dock en anekdot från 1940-talets slut som visar att nignin-
gen bland eleverna fortfarande hade sin aktualitet. Gävleelevernas lokalförening
försökte år 1949 avskaffa den obligatoriska nigningen mot överordnad personal.
Av föreningens protokoll att döma fick man snart klagomål på sig.

Från dr Arring förelåg ett klagomål på elevernas nonchalanta hälsning.
Eleverna hälsar på mig som om jag vore en svingpjatt. Mötet beslöt att en
ursäkt skulle framföras och att vi skulle bättra oss.350  

Som synes fanns ännu inte utrymme att ifrågasätta de överordnades tolknings-
företräde.

Sjuksköterskans boende och civilstånd

Sjuksköterskornas extremt nära relation till arbetsplatsen är en annan viktig fråga
som dryftas under skiftande rubriker under 1930- och 40-talen; det kan handla
om sköterskan som samhällsmedborgare, om en yrkesverksam sköterska kan vara
gift och om hur sjuksköterskekåren bör bo. Diskussionen om sköterskan som
samhällsmedborgare har en föregångare i 1920-talets diskussioner om sköterskans
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fritidsintressen. Vad menas med samhällsmedborgare? I stort tycks detta betyda
en samhällsengagerad sköterska som är aktiv på fritiden genom att till exempel ta
på sig förtroendeuppdrag och delta i föreningsliv.351 Ett problem som lyfts fram i
detta sammanhang är tidsbristen. 1930-talets sjuksköterska arbetade större delen
av sin vakna tid. Hur skulle hon hinna med föreningsliv? Här kan man skönja en
viss attitydförändring från 1920-talets diskussioner kring ungefär samma tema. I
stället för att som tidigare lägga moraliserande aspekter på hur sjuksköterskan
valde att använda det ringa mått av fritid hon hade, kunde man nu tänka sig
begränsning av arbetstiden.352 Detta innebar ingalunda att man förespråkade 8-
timmars arbetsdag. Trots en successiv arbetstidsförkortning från 1930-talet och
framåt kämpade SSF hårt för att hålla sjuksköterskekåren utanför lagen om 8-
timmarsdag ända fram till och med 1950-talet.353 Sannolikt ska detta förstås som
ett sätt att framhålla kårens oundgänglighet och status – det vill säga som en
markering för professionalitet.

Frågan om sjuksköterskan som samhällsmedlem var inte ny. Det var däremot
både diskussionen om en gift sjuksköterska kan vara yrkesverksam och huruvida
en sköterska kan bo utanför sjukvårdsanstalten. Frågan om den gifta sjuksköters-
kan hade en resonansbotten i en allmänpolitisk debatt angående gift kvinnas
yrkesrätt som fördes under hela mellankrigstiden, men som kanske var hetast
under första hälften av 1930-talet.354 Ur ett nutidsperspektiv ligger det nära till
hands att se frågorna om ett gift liv och boendet som näraliggande. I sjuksköter-
skornas framställningar är dock inte kopplingarna mellan bostad och civilstånd
lika tydliga. 

Under 1930-talet associerades dessutom fortfarande sjuksköterskan främst
med ett liv som ensamstående och hängiven sitt arbete, oavsett hon levde inom
eller utanför sjukhusområdet. Vid fortsättningskursföredrag och diskussioner
formuleras det underförstådda påbudet om singelliv som att det verkar svårt att
förena ”två så ansvarsfulla poster” eller som att inte någon ”kan tjäna två her-
rar”.355 Den sistnämnda talaren torde syfta på Gud och den äkta mannen. Men
det fanns inlägg som formulerade en motstridig ståndpunkt och föreningen bed-
rev under 1930-talet i själva verket en politik som ville påverka i en annan rikt-
ning. SSF gick i praktiken i försvar gentemot arbetsgivarna för de sjuksköterskor
som riskerade att förlora sina anställningar när de gifte sig.356 Inflytelserika sta-
tusinstitutioner som Sophiahemmet och Södra Sveriges sjuksköterskehem höll
inte heller helt och fullt fast vid sina regler om att gift sköterska förlorade sin
tjänst. I realiteten beviljades de flesta som gifte sig men ville stanna kvar i yrket
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dispens.357 Under 1940-talets diskussioner framstår den gifta sjuksköterskan inte
längre som så otänkbar. Tvärtom, nu diskuterar man problem med sambeskatt-
ning mellan makar och svårigheter med barnomsorg och vård av sjuka barn – en
diskussion som varit otänkbar bara 15–20 år tidigare.358 De förändrade stämnin-
garna har sannolikt att göra med andra världskriget, med en för yrkesarbetande
kvinnor trygghetsgaranterande lagstiftning från 1939, men även med den på
1940-talet aktuella bristen på kvinnlig vårdpersonal.359

Idéer om hur sjuksköterskans boende skulle ordnas framstår som mer sega.
Bostadsämnet tycks ha varit föremål för diskussion under ett mycket längre tidss-
pann än frågan om en sköterska kunde vara gift. En möjlig förklaring till det kan
vara att det fanns ett ekonomiskt intresse hos arbetsgivarna att ha vårdpersonalen
boende i de personalbostäder man byggt upp.360 I diskussionerna kring boendet
är det övergripande argumentet för att sjuksköterskan bör bo utanför sjukhusom-
rådet att hon då vilar bättre från arbetet. Sköterskans ork i arbetet ökar om hon
har möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen. Att bo alldeles invid en vår-
davdelning kan i längden bli svårt, till och med deprimerande. I värsta fall kan
en sådan boendesituation få narkotikamissbruk som följd. Den sociala isolering
institutionsboendet innebär är allmänt sett inte heller bra. En sköterska som bor
i vanligt bostadsområde får mer kontakt med situationer och personer utanför
sjukhusvärlden vilket framställs som något positivt.361 Varför vill då många fort-
farande på 1930- och 1940-talen bo i nära anslutning till arbetsplatsen? Argumen-
teringen mot att flytta bort från arbetsplatsen anger ofta praktiska skäl; boendet
på sjukhuset innebär gemenskap med andra, det är billigt och dessutom får man
städat och blir uppassad om man är sjuk.362

I stort sett framstår stämningarna kring hur den yrkesutövande sjuksköters-
kan ska bo som relativt oladdade. En orsak till det kan vara att förespråkandet för
denna nya livsstil utan problem kunde ramas in i termer associerade med kalltan-
ken. En sjuksköterska som anser att kårmedlemmarna bör ha egna bostäder säger
till exempel att:

hur än livsföringen växlar, så anse vi att ”det bästa i ett människoliv är dess
arbete i kärlek och tro”. Kanske blir det då – i en tid av mekaniserad,
industrialiserad barmhärtighet – även svårare att vara vad man borde vara,
att ge vad man borde ge åt de sjuka, hjälpsökande människorna. En bos-
tad, en liten lägenhet, vilken som helst, vare sig den är avsedd för en familj
eller en ensamstående yrkesutövare, har en stor uppgift att fylla.363 
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Den här skribenten menar att för att kunna bevara den goda kvaliteten i vårdar-
betet så bör man ha en egen från sjukhuset avskild bostad. 

Vad gällde sjuksköterskeeleverna var tongångarna något annorlunda. Överlag
ansågs eleverna behöva internatboende. De skulle ju inte bara inhämta yrkeskun-
skaper utan skulle skolas ”i vidare bemärkelse: det är en fostran för en allvarlig
och ansvarsfull gärning”.364 För att klara av det tunga arbetet ansågs också elev-
erna behöva hjälp att lära sig goda vanor under fritiden. Elevhemsboendet
förknippades även med försakelser och med den disciplin som gällde vid
”krigsskolan”, det vill säga inom militärväsendet.365 Att frågan fördes upp på
dagordningen måste ändå ses som ett tecken på att det inte längre rådde koncen-
sus om internatsystemet. Två av SSF:s centralgestalter under 1940-talet, Gerda
Höjer och Karin Elfverson, uttrycker sig båda kritiskt mot internatmodellen
under en fortsättningskurs där de tillsammans fungerade som kursledare. Höjer
är förvisso något mer positiv till elevhemmen men hon ogillar alla regler som
finns där och betonar att eleverna bör fostras till självständiga människor. Dessu-
tom passar hon på att markera att hon inte tycker om den gängse kopplingen
mellan disciplin och det militära. Elfverson är mer radikal. Hon förutspår att
internaten kommer att försvinna. Det är dags att eleverna lär sig stå på egna ben.
Varför ska sjuksköterskeeleven utskiljas från andra studerande undrar hon – de
kan väl bo tillsammans med andra studenter. Tvång och regler skapar bara sjuk-
sköterskor som är regelryttare tycks Elfverson mena och hon betonar att
sjukvården djupast sett är ett kärleksarbete.366 Att Elfversons inlägg uppfattas
som väl magstarkt framgår av de vaga försök till invändningar som registrerats i
protokollet. Ändå avrundades denna diskussion med konstaterandet att man
gick mot en tid då internaten skulle avskaffas eller åtminstone ersättas med
någonting som var bättre. Diskussionens slutsats kan nog emellertid tillskrivas
Elfversons omvittnade kraftfullhet och övertalningsförmåga.367 Det ska nämli-
gen dröja in på 1960–70-talet innan elevinternaten ifrågasätts på allvar och slutli-
gen försvinner. Centralgestalter inom SSF framhöll med jämna mellanrum
problematiken kring de traditionella utbildningsidéerna och elevinternaten,
framför allt under 1950-talet.368 Möjligen hade inte denna förhållandevis lång-
samma process så mycket med SSF:s politik att göra. Snarare kan kanske lång-
samheten tillskrivas de strukturer och den kultur som var rådande på de olika
sjuksköterskeskolorna runt om i landet.
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Pådrivande faktorer i den slutliga idésvängningen kring – och förändringen
av – elevboendet var påverkan från det omkringgivande samhället men även från
sjuksköterskeeleverna själva. År 1965 gjorde Sveriges socialdemokratiska ung-
domsförbund en utredning kring reglerna på elevhemmen. Resultatet slogs upp i
dagspressen och skapade upprörda känslor. Det visade sig till exempel att på vissa
skolor tilläts äkta män inte träffa sina fruar på elevrummet. Äkta par tvingades
umgås i samlingsrum. Besöksreglerna var generellt mycket strama, eleverna fick
inte ta emot besök efter nio, tio på kvällen. Folkpartiets ungdomsförbund krävde
att socialministern skulle ingripa. Sjuksköterskeeleverna borde inte behandlas
annorlunda än andra studerande.369 I det här skedet vaknade elevorganisationen,
Sveriges sjuksköterskeelevers förbund (SSEF).370 Debatten om kontrollen över
sjuksköterskeeleverna skapade en ny aktivitetsiver i förbundet. Elevorganisation-
ens lokalföreningar fick nu stöd från centralt håll i sitt arbete för att få bort
förmyndaraktiga ordningsregler. Förändringsarbetet var emellertid inte genom-
fört 1965. Några år senare kritiseras sjuksköterskeskolorna av SSEF:s ordförande,
Ann Höjer, för att de inte bidrar till att uppnå det utbildningsmål som formuler-
ats i mål och riktlinjer för grundutbildning för sjuksköterskor. Främst betonas

Karin Elfverson och Gerda Höjer (till höger på bilden) firar Lucia på Svensk sjuksköter-
skeförening 1946. (TAM)
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den auktoritära och kontrollerande inställningen till eleverna, den befrämjar inte
utveckling av personlig mognad, ansvarsmedvetande, ledarskap samt medverkan
i utbildningsarbetet. Dessutom beskrivs skolornas ordningsföreskrifter som ”helt
barocka och otidsenliga”, de skulle aldrig accepteras av andra elevkategorier i
samma ålder.371 I början av 1970-talet genomförde SSEF en rikstäckande under-
sökning och fann att på många ställen fanns ordningsregler kvar som till exempel
förbjöd besök efter klockan 22 på kvällen, som bannlyste papiljotter och som gav
fritt fram för skolledningen att kliva in i elevrummen vid ”oanmäld frånvaro”.372

Det var egentligen först i början av 1970-talet som de vid det laget ytterst otid-
senliga reglerna vid elevhemmen försvann. Moralen – kanske framför allt sexual-
moralen – hos de blivande yrkesutövarna ansågs alltså långt fram genom seklet
mycket viktig.

Diskussioner om kallet 

Hur förhåller man sig till kallbegreppet efter 1933? Talas det om arbetet i termer
av ett kall, diskuteras det kallelsepräglade i yrket öppet? Diskussioner förekom-
mer sporadiskt men ”kallet” framstår inte som lika självklart som det var under
1910- och 1920-talen. Ett exempel på det icke självklara syns i en rondbrevsru-
brik, ”Yrke eller kall?”, från 1939. Här förs ett längre resonemang över temat i ett
tal till en grupp nybakade sjuksköterskor vid Sophiahemmet. Det är den
dåvarande pastorn vid Sophiahemmet, John Nilsson, som utvecklar sina tankeg-
ångar kring huruvida sjuksköterskans arbete är ett yrke eller ett kall. Det kallelse-
betonade i yrket försvaras och sätts in i ett kristet sammanhang, vilket inte är så
förvånande med tanke på att skribenten är en präst. Det finns dock en skillnad
jämfört med tidigare och det är att frågan yrke eller kall över huvud taget ställs,
att detta problematiseras. Pastor Nilsson undrar lite retoriskt om det inte räcker
med att vara en skicklig yrkeskvinna. Måste man ha en religiös kallelse för att
göra sin dagliga plikt? Nilsson uttrycker förståelse för att termen blivit laddad,
”kall” har vad gäller sjuksköterskor alltför mycket förknippats med ”avkall”. Han
säger sig vilja tona ner ordstriderna och menar med det att det är viktigt att se till
det stora och oundgängliga innehållet i ”kallet”. Vilken innebörd lägger Nilsson i
begreppet? Han formulerar det sålunda:
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”Kall” kommer av ”kallelse”. Själva ordet är ett budskap om att det finns
En som kallar och som har en bestämd mening med var människas färd
och företag. Och vårt arbete blir ett ”kall” i precis samma mån, som vi all-
varligt räkna med denna kallelse ovanefter och söka gestalta stort och
smått i vårt liv efter ”Guds goda och nådiga vilja.”373

Nilsson betonar varje människas behov av Gud och han poängterar även – med
referens till Luther – att varje yrke kan lyftas upp och bli ett kall. Det finns dock
arbetsområden där kallelsetanke och kallelsemedvetande är särskilt viktigt, dit
hör sjuksköterskans. Motiveringen han ger handlar om att hämta styrka och ork
hos Gud för att kunna ge förståelse och barmhärtighet åt sjuka. Det kristet
präglade kallbegrepp som förespråkas här har explicita kopplingar till ett luther-
skt sammanhang, det påminner också om den tankevärld som präglade 1800-
talets diakonissverksamhet. Liknande uttryck för den kristna kalltanken finner
man även i sjuksköterskors utsagor. Här diskuteras i termer av guds kallelse, en
kärlekens väg, kristen barmhärtighet, kallets innersida samt om sjuksköterskan
som Guds medarbetare.374 

Den problematiserande frågan – kall eller yrke? – som ställs i Sophiahemmets
rondbrev förekommer även i andra sammanhang. Frågan får dock inte riktigt
samma svar och utreds inte heller lika ingående som just där. Några uttryck som
tyder på att ”kallet” blivit något mer problematiskt i sjuksköterskekretsar exem-
plifieras i ett antal föredrag som hålls vid fortsättningskursen 1945/1946. Tre
korta citat ska här få illustrera en mer osäker hållning gentemot ”kallet”: 

Man må kalla sjuksköterskans arbete yrke eller kall, men om man försöker
jämföra vårt arbete med något annat arbete så märker man att möjlighet-
erna till jämförelse är mycket små.

Att vi fått ett kall eller ett yrke, hur man nu vill uttrycka sig, som är rikare
än de flestas tror jag inte vi skall glömma bort.

Sjuksköterskans arbete var mera kall än yrke då [historiskt], men inte
behöver vi väl helt förlora kallelsetanken, därför att vi ställa krav på att få
utföra vårt arbete under gynnsammare villkor både ifråga om arbetstidens
längd och det ekonomiska vederlaget?375
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Alla dessa tre citerade sjuksköterskor lägger en relativiserande aspekt på kallet –
det framstår å ena sidan som om det är upp till den individuella yrkesutövaren
om hon vill tillskriva sig ett kall eller ett yrke. Å andra sidan tycks det som om
alla föredragshållarna är överens om att yrket är något av ett kall. Vad lägger de i
själva begreppet? Ingen av dem anger skäl som ger direkta associationer till ett
kristet präglat kall. Sjuksköterskan i första citatet kommer lite senare att tala om
kvinnans djupt rotade vårdinstinkter. Föredragshållaren i citat två framhåller den
glädje det innebär att få arbeta med människor – hon förknippar även kall med
etiskt synsätt. Sköterskan som diskuterar lönefrågan ger ingen förklaring till sitt
försvar för kallelsetanken. Hennes föredrag följs dock av en stundtals hetsig dis-
kussion. Många är upprörda över löneläget och vill att SSF ska ta till stridsåt-
gärder. Ytterligare några andra föreslår ”blockad” men får inte stöd av
kursledaren Gerda Höjer. Hon tror inte kåren är mogen för stridsmedel och hon
får stöd av andra i gruppen. En av kursdeltagarna benämner sin egen kår som
”omogen”, men hon menar att kravet på löneförhöjning inte vore ”uttryck för
minskad kärlek till arbetet som sådant”.376 Måhända formulerar denna debattör
grunden till föredragshållarens önskan om att sköterskorna i kampen för bättre
lön inte helt ska förlora kallelsetanken. I den meningen skulle kallelsetanken
betyda att tycka om sitt arbete. Detta ligger nära tanken att arbetets lön ligger i
själva arbetet. Innebörder i den riktningen finner man även framledes. I elevtid-
ningen ”Pons” kåserar en sjuksköterskeelev hur hon tänkt kring ett citat av
Charles Dickens.

”Den har ej levat onyttigt, som lättat andras bördor”. Jag fastnade på
något underligt sätt för det lilla citatet och fick upp ögonen för det
väsentliga i vår livsgärning, just detta att leva för andra. Det är alltså inte
säkert att den har levat rikast som har gjort de bästa affärerna eller den
mest lysande karriären, utan den som har kunnat skänka mest av hjärtats
värme, känsla och förståelse.377 

Liknande tankegångar formuleras av en från sjuksköterskeföreningen avgående
administratör som bland annat arbetat med avtalsfrågor. Hon erkänner att det är
lite trist att räkna ören och minuter men hon säger sig inte vilja bli missförstådd,
”sjuksköterskorna är underbetalda och det gäller att hålla fast vid våra tillkäm-
pade rättigheter, men jag är nog litet gammalmodig – jag anser arbetsglädjen
vara det väsentligaste /…/ och vad man själv kan ge i sitt arbete”.378
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Varför måste man tycka om sitt arbete? Är det särskilt viktigt att en sjuk-
sköterska (och kanske även andra inom vården) tycker om sitt arbete? Det kan
ibland tyckas så. Ett dylikt tänkesätt artikuleras vid något tillfälle som att sköter-
skekåren med all rätt kräver skäligt betalt men att vårdtanken och patienten inte
får tappas bort, eller som att elevernas kamp för bättre villkor är rimlig men att
intresset i och med det koncentrerats på eleverna och att patienterna riskerar att
enbart bli studieobjekt.379 Här tycks det som om man anser att omtanken om
patienten kräver att vårdaren tycker om sitt arbete och att till exempel lönefrågan
eller överhuvud taget ett rättighetstänkande kan vara ett hot mot omsorgen. Det
kan tolkas som om egenintresse och omtanken om andra tankemässigt är svårt
att förena. Skulle man kunna säga att ett engagemang och intresse för arbetet
uttrycker en form av nutida sekulariserad kalltanke och att detta tankekomplex
alltfort befinner sig i ett spänningsförhållande till ekonomiska och professionella
intressen? Möjligen är det så. Avhandlingen ska nu avslutas med en inblick i
några av de nutida frågor som ställs kring sjuksköterskyrket.
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Epilog

Når det i dag skrives at en ønsker å få frem igjen elementer i den gamle
kallstanken, er det det grunnmenneskelige i den en da spør etter? Og en
fremhevelse av de dyder som kan hjelpe oss i å møte den andre, og som
ikke binder oss fast i underkastende underdanighet eller kretsende sel-
vopptatthet? Arbeidet er for nestens skyld, og for nestens skyld trenger en
for å være i kallet dyder, slik som lydighet og plikt. Men ikke for lydighet-
ens og pliktens skyld. /---/ Er da kallet grunnmenneskelig forstått en
alminnelig opptatthet av livet – en fordring om å akte livet, ta vare på det?
Det er det jeg mener ligger i skapelsetankens eller aktelsens livsforståelse.
Det er en meget radikal og samfunnsomveltende kalltanke. Det var slikt
kall noen av våre formødre pekte på. Kan vi leve foruten et slikt kall?1

av citatet, ur sjuksköterskan och vårdforskaren Kari Martinsens bok Øyet
og kallet (2000), framgår att det finns en önskan att få tillbaka vissa element från
den gamla kalltanken. Martinsen tycks mena att vissa kallelsepräglade dygder
som lydighet och plikt gör arbetet för patientens bästa lättare. Hon anser också
att det i kallet ligger en aktning för livet och att det i detta finns en radikalitet
som är samhällsomvälvande. Kan vi leva utan ett sådant kall, avslutar hon. Mar-
tinsens bok skapar många frågor. Är det verkligen så att det finns en önskan att få
tillbaka vissa element från den gamla kalltanken? Varför i sådana fall? Vilken
funktion fyller en kalltanke i nutiden? Jag har inte ambitionen att ge fullständiga
svar på dessa frågor men ska avsluta avhandlingen med att diskutera dem och
föreslå ett par möjliga sammanhang att sätta in dem i. 

Låt oss börja med den första frågan om önskan att återfå kalltanken. En hel
del tyder på att det ligger något i Martinsens påstående. Ett nutida exempel där
vårdandets grundidé beskrivs i kallelsepräglade termer finner man i en finsk
vårdvetenskaplig antologi. Kärleken till vår nästa sägs utgöra fundamentet och
värdegrunden för allt vårdande. Den relativt nya vårdvetenskapen anses stå inför



Ett högt och ädelt kall

212

ett nödvändigt paradigmskifte, där en återupptäckt vårdandets idé – ”caritas
originalis” – med dess historiska förutsättningar kan utgöra möjligheten för en
vård grundad i kärleken till människan och vårdandet.2 Liknande idéer kan man
finna i andra nutida publikationer om vård och vårdarbete, där exempelvis kär-
lek som vårdandets grund lyfts fram.3 Att en uttalat kristen grundhållning tycks
ha fått ett uppsving sedan 1980-talet framgår av Carina Furåkers nyligt pub-
licerade avhandling i vårdpedagogik. Hon visar att en kristen värdegrund uttry-
cks i flera utbildningsplaner för sjuksköterskeutbildningar under 1990-talet.4

Den danska forskaren Susanne Malchau menar dock att den moderna kalltanken
är sekulariserad, att det kristna inslaget försvann bort från sjuksköterskeyrket
någon gång under 1970-talet. När kalltanken åter aktualiserades under 1990-
talet, var det i sekulariserad form.5 Möjligen beror Malchaus och Furåkers olika
bedömningar på skillnader mellan svenska och danska förhållanden. Intressant i
detta sammanhang är dock inte i första hand på vilken grund kalltanken vilar,
utan bara konstaterandet att den tycks ha fått en renässans från slutet av 1980-
talet. Förra kapitlet som handlade om hur kallidealet ifrågasattes stannade vid
1960-talet. Vid den tidpunkten hade öppet förespråkade kallelseidéer hamnat i
bakgrunden. Fortfarande tycks det dock ha funnits idéer om arbetsglädjen som
arbetets främsta syfte och spänningar mellan föreställningar om en god
patientvård och någon form av egenintresse hos personalen. 

Ett par viktiga faktorer som torde ha haft inverkan på att kalltanken intog en
mer undanskymd plats från 1960-talet och ett par decennier framåt, var dels det
allmänna samhällsklimatet, dels vårdsektorns kraftiga expansion. Med samhäll-
sklimat syftar jag bland annat på studentrevolten som inom sjuksköteutbildnin-
gen inte tog sig uttryck i kårhusockupationer men väl i en samlad protest mot
föråldrade elevövervakningssystem. I studentrevoltens kölvatten följde en allmän
uppfattning om det rätta i att ifrågasätta och att göra uppror. Många sam-
hällssektorer debatterades ur ett kritiskt perspektiv, bland annat vården. I 1970-
talets kulturella klimat motverkades även hierarkier, inte minst de könsgrundade.
Andra vågens kvinnorörelse förespråkade ett frigjort och expansivt kvinnoideal,
vilket knappast torde ha gynnat kallelseliknande idéer. 

En annan faktor som kan ha haft inverkan på yrkesutvecklingen rör vårdsek-
torns kraftiga expansion från 1960- till 1990-tal. Under denna period byggdes en
omfattande offentlig tjänstesektor upp. Målet var att utjämna sociala orättvisor
och öka välfärden för medborgarna. Sjukvården var en av de sektorer som omfat-
tades av statens politiskt bestämda åtgärder, det satsades bland annat på mer
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vårdpersonal. År 1960 fanns 117 000 sjukvårdsanställda i Sverige, år 1990 hade
antalet ökat till 425 000.6 För att hålla takten med personalökningarna ville man
utöka antalet vårdutbildningsplatser. Inom loppet av tio år ökade antalet platser
på sjuksköterskeutbildningen med mer än det dubbla. I början av 1960-talet
fanns 1500 platser och i början av 1970-talet hade utbildningsplatserna ökat till
3500. Dessutom tillkom nya vårdutbildningar för nya yrkesgrupper på olika
nivåer. Till exempel startades på 1970-talet vårdgymnasier som ofta förlades i
anslutning till sjuksköterskeskolorna. Dessa förlorade då sin särskilda ställning,
vilket ledde till förändringar i den tidigare stabila utbildningskulturen. Sjuk-
sköterskeyrket blev på 1970-talet ett ”vanligt jobb” och utbildningen en bland
flera vårdyrkesutbildningar. Tanken om sjuksköterskeyrket som särskilt kall ton-
ade bort.7 Om ”kallet” fick uppmärksamhet, torde det ha varit i negativ mening. 

Kallet döms ut av demonstrerande sjuksköterskeelever 1969. (TAM)
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Denna period har av vårdutbildningsforskaren Åsa Lindberg-Sand beskrivits
som ett ”identitetslöst övergångsskede” i sjuksköterskeyrkets historia.8 I detta
skede överfördes sjuksköterskeutbildningen till högskolan. Ambitionen var
bland annat att utbildningen skulle forskningsanknytas. I den statliga utredning
som föregick forskningsanknytningen var man av den åsikten att forsknings- och
utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet ditintills främst hade varit
inriktat på de medicinska uppgifter som läkarna svarat för, och mindre på hur
man skulle åstadkomma en god omvårdnad. Nu ansåg man att det behövdes ett
forsknings- och utvecklingsarbete där detta tema skulle ges samma värde som
mätbara medicinska fakta.9 Denna för sjuksköterskeyrket betydelsefulla förän-
dring innebar att ett nytt karaktärsämne, omvårdnad, utvecklades. Den nya
utbildningsformen utgjorde ett viktigt startskott för omvårdnadsforskningen i
Sverige. Det var emellertid inte självklart hur omvårdnadsämnet skulle se ut. Åsa
Lindberg-Sand menar att inverkan kom från tre håll. För det första från ett vår-
detiskt håll, det som tidigare var en del av ”kallet”. För det andra från behovet att
skapa en ny, klar yrkesidentitet vars gränser skulle vara tydligt avgränsade från
läkarens. För det tredje ur ambitionerna att skapa en vetenskaplig bas för
omvårdnadskunnandet.10

Denna process, som jag vill benämna ett ”vetenskapliggörande” av
patientvården, kan betraktas ur flera olika aspekter. Den går exempelvis att se
som ett betydelsefullt steg i en professionaliseringsprocess och det är denna
aspekt jag här kommer att koncentrera mig på. För hör egentligen professionalis-
ering och vårdarbete ihop och hur går det när det görs vetenskap av vård? Detta
är omdiskuterade frågor, som kan kopplas till frågan om kalltankens funktion i
nutiden. 

Vad är problemet med en professionaliserad vård? Tydligt är att en del av
problematiken anses ligga i det som vanligtvis karaktäriserar själva professionalis-
men. Detta framgår hos några forskare som reflekterat kring professionalisering
av vård- och omsorgsarbete. Den professionella hållningen framställs av dem
bland annat som en känslomässig distansering, en sorts känslomässig neu-
tralitet.11 Arbetslivsforskaren Svante Beckman talar i termer av rationalitet och
han pekar på svårigheten i att kombinera medmänsklighet med känslomässig
distans.12 Även Kari Martinsen och sociologen Kari Wærness menar att ett bra
omvårdnadsarbete i hög grad kräver närhet till patienten och att detta inte hör
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ihop med den gängse uppfattningen om professionalitet.13 Liknande uppfattnin-
gar föreligger hos Celia Davies som menar att professionalismfenomenet till stor
del handlar om dominans och kontroll. Detta gör att en traditionell profession-
alitet inte är lämplig inom en vårdande verksamhet.14 

Den maktaspekt som Davies pekar på uppmärksammas även av Martinsen
och Wærness. Sjuksköterskans professionalisering – eller vetenskapliggörandet av
vården – får, som de ser det, negativa personalhierarkiska konsekvenser, kvinnor
sinsemellan samt mellan män och kvinnor. Omvårdnaden – det praktiska arbetet
– lämnas över till kvinnor på underordnade positioner i vårdhierarkin och de få
män som finns i sjuksköterskeyrket, och som redan innehar högre poster, kom-
mer att ges ytterligare möjligheter att klättra uppåt i sjukhushierarkin. Martinsen
och Wærness beskriver en samtidig avfeminisering och maskulinisering av yrket.
Det är tydligt att de ligger nära Davies uppfattning om professionalism som
någonting maskulint format, men inte bara professionalismen utan även veten-
skapen sägs vara maskulint formad. Några år efter Martinsen och Wærness
gemensamma debattinlägg, vidareutvecklar Wærness på egen hand tankegångar
om vetenskapens maskulina karaktär och svårigheterna med att förena vård och
vetenskap. Hon menar att det problematiska med en sådan förening framför allt
är att en allmän utgångspunkt inom modern vetenskap är att sann vetenskap är
oförenlig med känslor.15 Konsekvensen av professionalisering och vetenskaplig-
görande av vården kan bli att de positiva kvaliteterna i kvinnors traditionella
omsorgsarbete riskerar att gå förlorade. 

Alla refererade forskare tycks vara överens om att professionalisering och vet-
enskapliggörande av omvårdnaden är problematisk. Professionalisering innebär
en distansering från patienten och detta kan få negativa effekter för vården. Alla
framstår också som medvetna om att det finns könsimplikationer i resoneman-
gen, men dessa problematiseras i varierande grad och på olika sätt.16 Martinsen
& Wærness använder det för 1970-talet typiska uttrycket kvinnokultur när de
vill säga att det ligger någonting värdefullt i kvinnors omsorgstänkande. Det bör
uppvärderas och vara en del i kvinnofrigörelsen. När Wærness några år senare
diskuterar samma frågor kopplar hon samman kvinnor med begreppet ”omsorg-
srationalitet”, ett begrepp som möjligen kan associeras till en feministisk teor-
iproduktion i USA om kvinnor, omsorg och etik.17 Med begreppet
omsorgsrationalitet vill Wærness ifrågasätta den gräns vi gärna drar mellan för-
nuft och känsla. Omsorgsrationaliteten förutsätter båda delarna. Uppenbart är
dessutom att hon vill att omsorgsrationaliteten – som inte sägs vara medfött utan
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någonting erfarenhetsgrundat – ska ges större auktoritet inom vårdverksamheter
av olika slag.18 Celia Davies bok är skriven på 1990-talet. Hon ligger nära Wær-
ness i sina tankegångar i det att hon anser att sjuksköterskorna borde kunna
vidareutveckla den omsorgsrationalitet som denna skisserat. Samtidigt är det
tydligt att Davies ser en problematik i att alltför mycket koppla ihop vård och
kvinnor. Hennes resonemang är klart färgade av den feministiska debatt om
kvinnor och omsorgsetik som följde i kölvattnet på den amerikanska psykologen
Carol Gilligans publikation In a Different Voice (1982).19 Davies menar att det
engagemang som sjuksköterskor ofta har kan leda till att medarbetarna tar för
givet att sköterskorna ska ta ansvar för patienternas välmående. Detta innebär att
andra yrkesgrupper – läkarna nämns – inte behöver identifiera sig med patien-
terna utan kan lämna över detta ansvar till sjuksköterskorna, som kommer att ta
på sig det.20 Hur ska detta kunna lösas? Davies ger inte något riktigt bra svar,
anser jag. Hon varnar sjuksköterskorna för att anamma ett traditionellt profes-
sionalismideal och hon manar dem att sträva bort från den könade diskurs de
befinner sig i. Trots att hon ser att yrkesgruppen befinner sig i ett sammanhang
där de ges ett stort ansvar för människors välmående men har begränsad makt att
påverka vårdsituationen, tycks hon i slutänden bortse ifrån detta.

Vad har nu detta med kalltankens återkomst att göra? Här måste resone-
manget av nödvändighet bli av en mer tentativ karaktär. En fråga man kan ställa
är om inte den gamla kristna kalltanken med sin barmhärtighetsetik kan asso-
cieras till dagens förväntningar på kärlek till, eller engagemang i arbetet. Barm-
härtighetstänkandet är djupt rotat i vår kultur även om vi knappast talar i de
termerna för att uttrycka att vi i en hjälpsökande situation förutom konkret
medicinsk hjälp förväntar oss omtanke, förståelse och kanske tröst – något man
utgår ifrån främst kan ges av en engagerad vårdarbetare.21 Måhända kan även de
förhoppningar som ställs till en kvinnlig omsorgsetik – av Wærness formulerad
som omsorgsrationalitet – ges historiska kopplingar. Det går naturligtvis inte att
göra direkta sammankopplingar med det lutherskt formulerade kvinnokallet.
Idag görs inte gärna explicita kopplingar mellan kvinnors omsorgsansvar och
kvinnors reproduktiva funktioner, åtminstone inte bland feministiskt influerade
vårddebattörer.22 Istället talar Wærness om kvinnliga erfarenheter och Davies om
kulturella könskoder. Trots en i grunden feministisk ståndpunkt ställer de ändå,
anser jag, speciella krav på kvinnliga yrkesgrupper inom vården. Sjuksköterskor
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och andra kvinnliga yrkesgrupper inom vården bör inte sträva efter en maskulint
präglad professionalism, bland annat därför att denna typ av professionalism inte
ser till patientens bästa utan till yrkesgruppens. Det är alltså en form av altruism
man eftersöker hos vårdens yrkeskvinnor. 

Deras resonemang kan kopplas till ett allmänt professionskritiskt perspektiv
där den moderna yrkesutvecklingen bland annat associeras med makt och klas-
seliter. En sådan analys gör till exempel Randall Collins som hoppas att hans for-
skning ska leda till en inomprofessionell självkritik och i förlängningen till att
eliter störtas. Han talar om detta som en anti-professionell revolution.23

Liknande kritik kan, bland de som refererats i detta kapitel, framför allt skönjas
hos Celia Davies. Här är emellertid det kritiska perspektivet mer problematiskt.
Davies hamnar i ett könspolitiskt trångmål. Å ena sidan kan kampen för
yrkesstatus ses som sammanhängig med kvinnofrigörelse, vilket ur feministisk
synpunkt torde vara positivt. Historiskt sett har utbildning, yrkesarbete och
kvinnoemancipation definitivt varit nära sammanbundna. Å andra sidan handlar
det likväl om makt och ofta kopplat till någon form av elit. Davies kvinnopoli-
tiska dilemma – som möjligen är Martinsens och Wærness också – kan kanske
formuleras som att kvinnor bör få mer makt, men inte den sorts makt som
förknippas med någonting maskulint eller med klasseliter. Hellre bör kvinnlig
omsorgsrationalitet utvecklas och uppvärderas. 

Det är inte svårt att sympatisera med oron för att medkänsla och omtanke
skulle föra en tynande tillvaro inom sjukvården. Frågan är bara om detta bekym-
mer ska göras till ett dilemma för kvinnor som arbetar inom vården. Det borde
vara en angelägenhet för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg – oavsett kön-
stillhörighet – och även för de politiska och ekonomiska aktörer som omger
vården. Trots hur man tycker att det borde vara kan man emellertid säga att
barmhärtighetstematiken och andra närbesläktade områden, är ett dilemma för
kvinnor i nutidens vårdarbete.24 Ett tecken på det skulle kunna vara att kalltan-
ken nu åter uttrycks i anslutning till sjuksköterskeyrket. Detta kan tolkas som att
vetenskapliggörandet av vårdarbetet på ett mer eller mindre oformulerat sätt
upplevs som något problematiskt. Som om det professionella och vetenskapliga
fjärmandet från patienten kräver ett stänk av kärlek för att kunna accepteras.
Kan det vara därför den finska vårdforskaren Dahly Matilainen talar om den his-
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toriska visdomen som ett ”roder” och en ”köl” i dagens turbulenta farvatten med
sina ökade krav på effektivitet och förnyelse?25 Eller är det rentav så att framhål-
landet av kalltanken hos Matilainen, Martinsen med flera är ett tecken på att den
status som historiskt följt med kalltanken åter eftersträvas?26  

Om man lämnar det inomprofessionella perspektivet och ser till olika
omkringliggande faktorer – vad kan dessa ha haft inverkan på kalltankens
återkomst? Här tror jag man till exempel bör beakta 1990-talets stora ekono-
miska åtstramningar. Som jag nämnt ökade personalmängden inom vården mel-
lan 1960 och 1990 så att det vid periodens slut fanns 425 000 anställda inom
svensk sjukvård. I slutet av 1990-talet hade antalet minskat till 275 000.27 Kan
ökade krav på ett minskat antal vårdkrafter ha bidragit till ”kallets” renässans?
Kalltankens offerideal torde vara en önskvärd egenskap när färre händer ska
sköta samma mängd arbete som man tidigare varit flera om. Eftersom kalltanken
i hög grad handlar om moral torde dess återkomst även kunna associeras till
1990-talets allmänt heta intresse för etik och det nyandliga klimat som frodats i
tider präglade av ekonomiska besparingar och nyliberala idéer.

Det finns ytterligare något att säga om Matilainens sätt att ställa historisk vis-
dom mot en nutid som beskrivs som turbulent. Är inte detta förbluffande likt
förra sekelskiftets sjuksköterskors problematisering av samtiden och den roll
sköterskorna tycks ha givits och tagit på sig i dåtidens sjukhuskultur! Då verkar
denna kvinnliga yrkesgrupp ha fått symbolisera en föreställning om kärlek och
omtanke i sjukhuskulturen. Det är uppenbart att denna föreställning var
beroende av det faktum att sjuksköterskorna var kvinnor, och att den var relat-
erad till de manliga läkarnas vetenskap. Måhända är Matilainens uttalande ett
uttryck för att sjuksköterskor fortfarande förväntas hantera medmänsklighet och
omtanke i vården och att modernitets – traditionstemat trots vår post-postmod-
ernistiska samtid inte är utdött. 

Jag har här föreslagit några olika perspektiv utifrån vilka dagens situation
skulle kunna betraktas, nämligen att den skulle kunna tolkas i professionaliser-
ingstermer, förklaras med personalnedskärningar i vården, diskuteras i termer av
modernitet och tradition samt förstås utifrån ett könsperspektiv. Hur det säkert
förhåller sig kan inte här besvaras. Det får förbli intressanta frågor för framtiden.
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Jag inledde avhandlingen med att ställa ett antal frågor. De övergripande
frågorna var vad kalltanken egentligen innebar och varför den spelade en så bety-
delsefull roll när sjuksköterskeyrket växte fram. Vad har jag då kommit fram till?
Till att börja med kan man konstatera att kalltanken inte var en och densamma.
Den fylldes med olika innebörder som var beroende av en tidsmässig utveckling.
Skiftningarna var delvis beroende av den successiva sekulariseringen i samhället.
När diakonissorna började använda kallbegreppet var det i strikt kristen mening.
Kallet var för dem givet av Gud och drivkraften i arbetet kom ur tron på honom.
Redan under 1800-talet aktualiserades en annan, sekulärt präglad tolkning av
kalltanken. Florence Nightingale formulerade kallet som en individuellt upplevd
drivkraft och ett starkt engagemang eller intresse. I denna version är ”kallet”
någonting individualiserat. Man kan säga att kallelsen kommer inifrån männis-
kan själv, inte från Gud. Den kristna och sekulära innebörden i kalltanken fanns
med sida vid sida under decennierna runt sekelskiftet. Möjligen kan man skönja
den individualistiskt genomsyrade kalltanken längre in på 1900-talet, i
föreställningen om att man bör vara intresserad av och tycka om sitt arbete.

Kalltanken var även i hög grad uttryck för en särskild etisk hållning. Sjuk-
sköterskornas syn på sitt arbete var starkt altruistiskt präglat. Deras arbetsetik
påminde i hög grad om den arbetsetik som förespråkas i den lutherska kallelselä-
ran. Man finner hos sjuksköterskorna metaforer liknande de som föreligger hos
Luther – till exempel upphöjelsen av arbetet i sig och att vara en del i ett större
arbete. Betoningen av det etiska manifesterades i flera olika praktiker som exem-
pelvis att ständigt bära sjuksköterskeuniform och att inte diskutera lönefrågor
eller andra ekonomiska angelägenheter. In i vår tid kan man se att det fort-
farande tycks föreligga en spänning mellan, vad som kanske kan kallas, altruism
och egoism inom och kring sjuksköterskekåren.

De inslag av utvaldhet och utkorelse som i avhandlingens första kapitel
beskrivs som ett ursprungligt idéinnehåll i kalltanken, finns även de med i sjuk-
sköterskornas kalltanke. Det talas till exempel i termer av ett ”högt kall” och kall-
begreppet används för att göra skillnad mellan olika grupper inom vården –
sjuksköterskorna har ett kall, sjukhusbiträdena har ett arbete. Denna statusas-
pekt i kalltanken får större utrymme hos sjuksköterskorna än den hade hos dia-
konissorna. Detta kan kopplas till de förändringar som sker på arbetsmarknaden



Ett högt och ädelt kall

220

kring sekelskiftet och den därmed kraftiga expansionen av tjänstemannasektorn.
1910- och 1920-talets sjuksköterskor ingick tillsammans med många andra yrkes-
grupper i en allmän professionaliseringsvåg. Därav den större betoningen av
”kallet” som någonting särskilt ädelt och fint.

För att förstå den kalltanke sjuksköterskorna omfattade måste man beakta att
den tog form i en könsstruktur. Det talades ibland om yrket som ett kvinnligt
kall och man kan i det moderna uttrycket ”kvinnliga instinkter” ana trådar
tillbaka till det reproduktivt grundade ”kvinnliga kall” som Luther diskuterar.
Men som jag visat i avhandlingen kan inte enkla kopplingar göras mellan sjuk-
sköterskeyrkets kvinnligt associerade karaktär och det på 1800-talet vanligt
förekommande uttrycken ”kvinnans kall” eller ”moderskall”. Oavsett de förvänt-
ningar omgivningen kan ha haft på sjuksköterskorna visar de till exempel ringa
tendenser att diskutera sitt yrkesutövande i termer av moderlighet. Kvinnligt
konnoterade begrepp förekommer men i stort måste man säga att yrkesidealet
var fyllt med en blandning av manligt och kvinnligt könade associationer. Detta
hade samband med relationen till läkarkåren. Sjuksköterskorna hade att anpassa
sig till den såväl yrkes- som könsgrundat underordnade position de hade till
läkarna. Samtidigt som de inte ville stöta sig med läkarkåren hade de ambitionen
att nå legitimitet som profession. Detta torde i hög grad ha format den könssym-
bolik som sjuksköterskorna omgärdade sig med.

Sjuksköterskornas kallelsepräglade yrkesideal kan slutligen sättas in i ett sam-
manhang av dåtida sjukhuskultur. Även här ser man att könsstrukturer inverkar.
Både läkaren och sjuksköterskan hade ett kall, men deras kall var inte av samma
slag. Läkarens kall var förknippat med någonting modernt och med sekulär vet-
enskaplig kunskap medan sjuksköterskans kall kopplades till tradition och kristet
präglad altruistisk moral. Det ter sig som om de två grupperna ingick i skilda
normsystem och hade olika uppdrag i den dåtida sjukhuskulturen. Min
bedömning är att sjuksköterskekåren inte hade kunnat välja ett annat uppdrag
och ändå få samma erkännande som de faktiskt fick för sin altruistiska framton-
ing.

r
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Summary 

this thesis describes the impact of the notion of a calling on the develop-
ment of the nursing profession during the period 1850–1933. The study consists
of three parts. In the first part, the Christian conceptual background to the
notion is described, particularly the way in which the Christian notion of a call-
ing is formulated in the Lutheran doctrine of the calling. The chapter constitutes
the background to the description of a work ethics characterised by a calling that
shaped the female health care profession from the nineteenth century and
onwards. The second part of the thesis examines three leading institutions of
health care education for women, the Ersta Institution of deaconesses (founded
1841), the Red Cross (founded 1867), and the Sophia Home (founded 1884).
These institutions represented somewhat varying attitudes towards the calling.
The deaconesses’ notion of calling was unambiguously Christian; they had a call-
ing from God and gained their strength from a revivalist religiosity. Within the
Red Cross, the religious calling was de-emphasised – at least it did not permeate
the entire structure of the association. However, it is evident that the Christian
notion of a calling still was important on the level of the individual, for example
within the women’s rights movement and among other actors surrounding the
Red Cross education. The Sophia Home, like the deaconesses, had an explicitly
formulated Christian notion of a calling. What distinguished the Sophia nurses’
notion of calling from the deaconesses’ was the elevated status associated with
the nurses of the Sophia Home. Status is connected to professionalisation and it
is thus reasonable to assume that the professionalisation of nursing seriously
gained momentum within the Sophia home.

During the nineteenth century, a non-religious interpretation of the notion
of a calling was nevertheless formulated. Florence Nightingale was the one to
give content to this secular notion of a calling. According to her, the calling was
not necessarily connected to the will of God, but a matter of involvement and
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strong interest in an assignment. The notion of an imperative work ethics
remained in Nightingale’s notion of a calling and it was to a high degree con-
nected to the female sex. This gendered notion was already part and parcel of the
concept of the nineteenth century deaconesses. To them however the calling was
without exception associated with a relation to God. The religious and secular
interpretation of the calling marked the notion of a calling of institutions of
health care education throughout the nineteenth century.

The emphasis of the thesis found in the third part is on the actions of the
Swedish Nursing Association (SNA) during the period 1910–1933. It was this pro-
fessional association that during the 1910s and 20s brought the professional
project to completion, for example by creating associations to the calling, filled
with various connotations. To the nurses’ professionalisation process contributed
different objects and expressions, such as particular costumes, religious and mili-
tarily symbols, a strict discipline and vigorous proclamations of a calling.

The discussion around the SNA’s formulation of the notion of a calling is
structured under four different themes: how perceptions of work ideals and eth-
ics were expressed in terms characterised by a calling; how gendered ideas of the
profession were formulated; how the vocational ideal was utilised as a means to
define hierarchical relationships and thereby was a strategic component of the
development of the profession; the role of the notion of a calling from a moder-
nity perspective.

Under the first theme, it is showed how the Christian conceptual content of
the nursing profession still was prominent in the beginning of the twentieth cen-
tury. This was for example expressed as ”working in the garden of God”. This
biblical reference can also be regarded as a metaphor for the markedly positive
attitude towards labour emphasised by the SNA. In order to maintain this posi-
tive attitude towards work, it was deemed necessary to derive strength from a
belief in God. However, it was not – as during the nineteenth century – evident
that a nurse must be devoted in her relation to God. A Christian basic perspec-
tive was considered desirable, but a nurse’s calling could equally be based on a
strong involvement in the task and a generally helpful disposition.

Under the second theme, the gendered aspects of the nursing profession are
examined. It is obvious that the ideal nurse could be associated with a female
domain, although not as simple as connecting the nurse to something unambig-
uously womanly gendered. As if to give the professional corps solidity and status,
the SNA often used masculine gendered symbols and expressions, mainly
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derived from the military domain. The military ideal had several dimensions,
sometimes combined with features of the Christian heritage of ideas. It was asso-
ciated with virtues such as duty and readiness to self-sacrifice – concepts that can
be found within both the Christian doctrine and the military domain. The mili-
tary ideal was also a metaphor with which hierarchies were emphasised. When
for example the uniform of the nurse – which was attributed great moral impor-
tance – was discussed, it was associated with the nun as well as the soldier. The
uniform was associated with notions of duty, sexuality and an almost ascetic
ideal. The uniform was to a high degree perceived as a marker for the essentially
moral character of the nursing profession. Much indicate that this could be
linked to underlying ideas about (a)sexuality and possibly a ”made male” profes-
sional ideal, an ideal which gradually had become charged with male attributes.
This ”made male” can be placed in a wider historical perspective within the
Christian tradition. The phenomenon has been used as a means for women to
transcend the boundaries of the body and become more of a spirit, but it has also
functioned as a method to give women access to the public sphere. For the
nurses of the turn of the century, the power and the influence that followed a
masculine appearance mainly seemed to be a means to gain authority and status.
The position manifested in women’s rights politics is another aspect emphasised
in the thesis and in the description of the gendered nursing profession. The SNA
did not want to be associated with the women’s rights movement. Compared to
nursing associations in other countries, the Swedish association adopted a wait-
and-see policy in matters concerning women's rights. In spite of this, the voca-
tional courses of the association were in many ways reminiscent of the civic edu-
cation of women that was carried out in other contexts, in the wake of the
women’s suffrage movement.

Under the third theme are discussed the ideas about elevation, the status
aspect of the notion of a calling, expressed in the struggle for professional recog-
nition. The nurses’ health care work was depicted as a calling, whereas the tasks
of attendants were regarded as labour. The subordinate staff was said to be
mainly interested in vacation, regulation of working hours, and better wages,
whereas the nurse was obviously driven by a higher motive. The hierarchically
superior professional category, meaning the doctors, was also considered to have
a calling. This did not prevent the nurses in various contexts from depicting
themselves as more disciplined and altruistic than the doctors. The SNA proba-
bly thus attempted to create a higher moral order in a situation in which the
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members of the corps actually were in a subordinate position, both as to the gen-
der- and the professional hierarchy. My conclusion is that the professional corps
achieved quite a lot with its calling-stamped ethos in regard of professionalisa-
tion. The nurses received a good response to important issues and the state
tended to side with the position of the SNA, rather than with the doctors’. The
doctors also seemed to have a generally favourable attitude towards the nurses.
The calling of the two professional categories appears to have belonged to two
different norm systems, one associated with science and the other with a Chris-
tian-stamped calling. 

Under the fourth theme of the thesis, this division is placed in a modernity
context. The general secularisation of society, the development of medical sci-
ence and the gradual modernisation of the health care sector seemed to have
contributed to a need for a professional corps, marked by strong tradition. The
old-established Christian altruistic morality that the nurses represented might
have functioned as a security factor in the contemporary health care culture. A
calling-stamped nurse would vouch for a health care system, which would still
comprise Christian love.

The thesis ends with a summary description of how calling-stamped elements
in the nursing profession were increasingly put into question from the 1930s
until 1970. It became unsustainable for the SNA to dismiss the issue of the
nurses’ economic position, and the control over and disciplinary measures
against students were no longer beyond dispute. The notion of a calling, which
earlier had been self-evident, now became subject of discussion. At a seminar in
the 40s, it was questioned whether the nursing profession was a calling or a craft
and in the periodicals of the SNA and the student association, the meaning of
the work was discussed within the framework of a new understanding. It did no
longer appear as though the actual designation of a calling was self-evident. On
the other hand, a calling-stamped work content seemed to remain – the ethical
element was emphasised in terms of joy of work rather than a high salary. All of
this was now expressed in secular terms and the Christian references were no
longer present. A tension remained around the question whether self-interest
and consideration of the patient are reconcilable forces. The question is whether
this tension still can be distinguished in our age, in issues concerning further
professionalisation and the enhancement of the scientific element of the work of
nurses’ and other female professional corps within the health care system.
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noter

Inledning

1 Fotot är här beskuret. I dess obeskurna form finns ytterligare en uniformerad sjuk-
sköterska med. Det är sannolikt Bergljot Larsson, ordföranden i norska sjuksköter-
skeföreningen. Alla kongressdelegater som är  uniformerade vid festtillfället kommer
således från Norden. 
2 Adelaide Nutting & Lavinia L. Dock, History of Nursing: The Evolution of Nursing Sys-
tems from the Earliest Times to the Foundation of the first English and American Training
Schools for Nurses (New York 1907). Mig veterligen är detta den första boken om sjuk-
sköterskans historia. Den präglar framställningen i de första svenska skildringarna av
sjuksköterskans historia, se Agda Meyerson, En blick på utvecklingen av Sveriges sjukvård
och sjuksköterskeväsende (Stockholm 1918); Elisabeth Dillner, Sjuksköterskeutbildningen
inom Svenska röda korset åren 1866–1904: Några blad ur sjuksköterskeväsendets uppkomst
och första skeden i Sverige (Stockholm 1934).
3 För exempel se Märta Knapp Gaaserud, Den osynliga omvårdnaden: Sjukskötsel –
sjukvård, dess utveckling under 1860-, 1910- och 1940-talen (Huddinge 1991); Iris Erlöv &
Kerstin Petersson, Från kall till personlighet: Sjuksköterskans utbildning och arbete under ett
sekel (Lund 1992); Barbro Holmdahl, Sjuksköterskans historia: Från siukwakterska till
omvårdnadsdoktor (Stockholm 1994); Lena Lannerheim, Syster blir till: En sociologisk
studie av sjuksköterskeyrkets framväxt och omformering (Göteborg 1994). 
4 Eva Bohm, Okänd, godkänd, legitimerad: Svensk sjuksköterskeförenings första år (1962), 2
uppl. (Stockholm 1972); Agneta Emanuelsson, Pionjärer i vitt: Professionella och fackliga
strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851–1939 (Stockholm 1990).
5 Rewriting Nursing History, red. Celia Davies (London, Sydney 1980), s 11.
6 Det är här intressant att dra parallellen till medicinhistoriska skildringar av läkaryrkets
utveckling. I dessa föreligger inte sällan liknande tendenser till yrkeshyllningar och från-
varo av problematiseringar. Detta diskuteras till exempel i Karin Johannisson, Medicinens
öga: Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter (Stockholm 1990), se särskilt
det inledande kapitlet. 
7 Anne Marie Rafferty, The Politics of Nursing Knowledge (London, New York 1996).
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8 Mary Poovey, Uneven Developments: The Ideological Work of Gender in Mid-Victorian
England (Chicago 1988).  
9 Susan M. Reverby, Ordered to Care: The Dilemma of American Nursing, 1850–1945
(Cambridge 1987); Sandra Beth Lewenson, Taking Charge: Nursing, Suffrage, & Feminism
in America 1873–1920 (New York 1996).
10 Kari Melby, Kall og kamp: Norsk sykepleierforbunds historie (Oslo 1990); Nete Balslev
Wingender, Fem svaner i flok: Sygeplejerskers Samarbejde i Norden 1920–1995 (Aarhus
1995).
11 Gunnel Elmund, Den kvinnliga diakonien i Sverige 1849–1861: Uppgift och utformning
(Lund 1973); Tuulikki Koivunen Bylund, "Frukta icke, allenast tro": Ebba Boström och
Samariterhemmet 1882–1902 (Stockholm 1994).
12 Kari Martinsen, Freidige og uforsagte diakonisser: Et omsorgsyrke vokser fram 1860–1905
(Oslo 1984); Kari Martinsen & Kari Wærness, Pleie uten omsorg? Norsk sykepleie mellom
pasient og profesjon (Oslo 1979).
13 Gustaf Wingren, Luthers lära om kallelsen (1942), 4 uppl. (Skellefteå 1993).
14 Carl-Henrik Grenholm, Arbetets mening: En analys av sex teorier om arbetets syfte och
värde 
(1988), 2 uppl. (Uppsala 1994). 
15 Konferensrapporten jag syftar på är, Køn, religion og kvinder i bevægelse: Konferencerap-
port fra det VI nordiske kvindehistorikermøde, red. Anette Warring (Roskilde 1999).
Avhandlingen är Inger Hammar, Emancipation och religion: Den svenska kvinnorörelsens
pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860–1900 (Stockholm 1999).
16 Inger Hammar, ”Den problematiska offentligheten: Filantropi, kvinnokall och eman-
cipation”, Scandia: Tidskrift för historisk forskning 1996. 
17 Pirjo Markkola, ”The Calling of Women: Gender, Religion and Social Reform in Fin-
land, 1860–1920”, i Gender and Vocation: Women, Religion and Social Change in the Nor-
dic Countries 1830–1940 (Helsinki 2000); idem, ”Diakonissan mellan det privata och det
offentliga: Kvinnlig diakoni i Sverige och Finland 1880–1940”, i Den privat-offentliga
gränsen: det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860–1940 (Köpenhamn 1999).
18 Lillian Peglow Waring, American Nursing and the Concept of the Calling: Selected Peri-
ods 1846–1945: An Historical Consideration (Ann Arbor 1983). 
19 Anne Witz, Professions and Patriarchy (London, New York 1992).
20 Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of History (1988), rev. uppl., (New York
1999).  
21 Detta resonemang bygger på Karin Widerberg, ”Kön goes international: Gender, sex-
ual difference eller vad?”, i Sekretariatet for kvinneforsknings skriftserie for forskningspoli-
tikk 1993:1; Eva Gothlin, Kön eller genus? (Göteborg 1999); Scott, s x–xiii, se även
slutkapitlet som tillkommit i denna andra upplaga, särskilt s 200f.
22 Jfr Scott, s 201, samt Eva Lundgren, Det får da være grenser for kjønn: Voldelig empiri og
feministisk teori (Oslo 1993), se s 78–96. 
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23 I sin egenskap av engelskspråkig forskare är Joan Scott en användare av det engelska
begreppet gender. I inledningen till 1999 års reviderade upplaga av Gender and the Politics
of History beklagar hon dock att ”gender” i många stycken förlorat det kritiska syfte det
en gång hade. Idag skulle hon hellre välja att tala i termer av ”sex”. Se s x–xiii. 
24 Scott talar i termer av ”element”. Jag uttrycker det som nivåer, men vill i enlighet med
Scotts intention betona att ingen nivå är mer viktig än den andra.
25 Scott, s 39, 42–45.
26 Ibid., passim, t.ex. s 37f
27 Inga Hellberg, Studier i professionell organisation: En professionsteori med tillämpning på
veterinäryrket (Göteborg 1978); s 5f, Lars Evertsson, ”Välfärdspolitik och kvinnoyrken:
organisation, välfärdsstat och professionalisering”, opublicerat avhandlingsmanus, Insti-
tutionen för sociologi, Umeå universitet 2001, s 36. För exempel på diskussion om semi-
professioner, se The Semi-Professions and their Organization: Teachers, Nurses, Social
Workers, red. Amitai Etzione (New York 1969).
28 Rolf Torstendahl, ”Professionell och facklig strategi”, i Fackliga organisationsstrategier,
red. Anders L. Johansson (Solna 1997) s 40; Christina Florin, Kampen om katedern: Fem-
iniserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860–1906
(Umeå 1987), s 76f; Witz, s 40ff.
29 Randall Collins, ”Market Closure and Conflict Theory of the Professions”, i Profes-
sions in Theory and History: Rethinking the Study of the Professions (London, Newbury
Park, New Delhi 1990), s 24.
30 Ibid., s 35.
31 Ibid., s 38.
32 Christina Florin, ”Mångdubbla identiteter: Kvinnliga tjänstemän och deras strategier i
ett historiskt perspektiv”, i Fackliga organisationsstrategier, red. Anders L. Johansson
(Solna 1997), s 65.
33 Ibid., s 66.
34 Ibid., s 65.
35 Witz, s 5, 51ff, 45. Bland de grupper som diskuteras finns sjuksköterskor, barnmorskor
och röntgenassistenter.  
36 Jeff Hearn, ”Notes on Patriarchy: Professionalization and the Semi-Professions”, Soci-
ology 1982, passim; Celia Davies, Gender and the Professional Predicament in Nursing
(Buckingham, 1995), se t.ex. kapitel tre.
37 Davies, s 49. 
38 Se Florin, ”Mångdubbla identiteter: kvinnliga tjänstemän och deras strategier i ett his-
toriskt perspektiv”, se även idem., ”Kön och professionalisering”, i Kvinnohistoriens nya
utmaningar: Från sexualitet till världshistoria (Tampere 1994); Witz, särskilt kapitlet
”Gender and strategy”. 
39 Se Florin, Kampen om katedern; idem, ”Kön och professionalisering”; Witz, särskilt
kapitlet ”Gender and radiography”; Ulrika Nilsson, ”Kön, klass och vetenskaplig auk-
toritet: Om kvinnliga läkarpionjärer”, i Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen i det svenska
samhället, 1880–1950, red. Sven Widmalm (Hedemora 1999); Ulrika Nilsson & Kristina
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Eriksson, ”Kön och professionalisering: Om kvinnliga och manliga läkares strategier
1900 och 2000”, i Idéhistoriska perspektiv: Symposium i Göteborg 2000, red. Ingemar Nils-
son (Göteborg 2000). Nilsson och Eriksson talar inte på samma sätt som Florin och
Witz om könsstrategier, men hon/de beskriver liknande fenomen. 
40 Nina Björk, Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön (Stockholm 1999), s 9.
41 Sven-Erik Liedman, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria (Stockholm
1997), s 125.
42 Denna sammanfattande och översiktliga definition bygger på Björk; Liedman; Frank-
lin L. Baumer, Modern European Thought: Continuity and Change in Ideas 1600–1950
(New York, London 1977); Agnes Heller, A Theory of Modernity (Malden Mass. 1999).
43 Motströms: Kritiken av det moderna, red. Erland Sellberg & Staffan Källström (Stock-
holm 1991), s 12.
44 Roger Qvarsell, ”Konsthantverkaren som samhällskritiker”, i Motströms: Kritiken av
det moderna, red. Erland Sellberg & Staffan Källström (Stockholm 1991), s 71.
45 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet (Lund 1987), s
13, 17.
46 Rita Felski, The Gender of Modernity (Cambridge Mass. 1995).
47 Se Baumer; Max Horkheimer & Theodor Adorno, Upplysningens dialektik: Filosofiska
fragment (1944), sv. övers. (Göteborg 1997). Jfr Liedman som inte anger upplysningen
som modernitetens början men för en diskussion om det. Se t.ex. s 7, 26–47. 
48 För översikt om postmodernismens kritik, se Håkan Thörn, Modernitet, sociologi och
sociala rörelser (Göteborg 1997), s 27–32. 
49 Bruno Latour, We Have Never Been Modern (New York 1993), passim. Latours resone-
mang kan lätt associeras med postmodernismen, men han identifierar inte sig själv med
denna position, se exempelvis s 46–48. 
50 Se artiklarna ”Ethics” samt ”Morality and Ethics”, i Routledge Encyclopedia of Philoso-
phy, red. Edward Craig (London, New York 1988). Framställningarna i de två artiklarna
kan inte appliceras direkt på svenska förhållanden eftersom de är präglade av den engel-
ska språkvärlden. Där kan ”ethics” t.ex. stå för filosofiska studier av etik och moraliska
system. I Sverige har vi begreppen ”moralfilosofi” och ”praktisk filosofi” som båda delvis
har denna innebörd. Det ligger emellertid nära till hands att gärna associera ”etik” till
något överordnat principiellt, och ”moral” till något mer underordnat och känslogrun-
dat, även i ett svenskt förståelsesammanhang.
51 Thörn, s 114. Kursiveringarna i detta citat föreligger i källan. För resten av avhandlin-
gen gäller samma princip: Om inte annat anges, presenteras citaten alltid i den form de
föreligger i källorna.
52 Ibid., s 118. Thörn använder exemplet miljörörelsen, inte kvinnorörelsen. 
53 För diskussion om kvinnorörelsen se Ulla Manns, ”Så skriver vi historia: Den svenska
kvinnorörelsen ur ett historiografiskt perspektiv”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2000:4, s
5–27; Kerstin Norlander, Människor kring ett företag: Kön, klass och ekonomiska resurser:
Liljeholmens stearinfabriks AB 1872–1939 (Göteborg 2000), särskilt kapitel 4.
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Kallet – en bakgrund

1 Olivebladet: Ett blad för den tjenande kärleken 1879, s 152. Citatet kommer ursprungligen
från lutheranen Wilhelm Löhe som tillhörde pionjärerna inom den tyska diakonissverk-
samheten.
2 Det bör påpekas att detta inte är en ny tolkning av begreppet. Begreppet kall har även
före Luthers framställan av det förknippats med arbete/uppgift samt position. Se exem-
pelvis kapitlet om den tyske 1200-tals munken Berthold av Regensburgs framställningar
om människans kall, Anton Gurevitj, ”Liknelsen om de fem talenterna”, i Den svårfån-
gade individen: Självsyn hos fornnordiska hjältar och medeltidens lärda i Europa (Stock-
holm 1994), särskilt s 172ff, 176f. Se även diskussionen om 1300-tals mystikern Johannes
Taulers användning av termen kall i, Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalis-
mens anda (1904), sv. övers. (Lund 1978), s 103. Ang. Luthers kännedom om Tauler, se
Bengt Hoffman, Hjärtats teologi: Mystikens plats hos Martin Luther (Delsbo 1989), s 80.
3 ”Kall”, i Svenska Akademiens ordbok (Lund 1935).
4 Petrus första brev 2:9; Rom. 1:7, 8:30.
5 Weber, s 48f.
6 Matt. 9:13; Luk. 5:32; Gal. 1:6.
7 ”Kallelse”, Nordisk teologisk uppslagsbok: För kyrka och skola, red. Ragnar Askmark, 3
vol. (1952–1957), vol. II (Lund 1955).
8 1 Kor. 7:20.
9 Grenholm, s 153f.
10 Detta tas upp i Grenholm, s 151. Weber för ett mer ingående etymologiskt resone-
mang. Min framställning om Luthers konstruktion av ”Beruf”, vilar främst på Weber,
fotnot 1–3, s 100–104.
11 I svenska språket finns inte samma språkliga historia kring kallbegreppet. Här tycks
alltid ha funnits en viss uppdelning i innebörd mellan termerna arbete och kall. Ordet
kall används numer mycket sällan i svenskan; vilket antagligen beror på att det behållit
sin religiösa konnotation och därför känns främmande för den sekulariserade
nutidsmänniskan. 
12 Grenholm, s 151.
13 Weber, s 103.
14 Hoffman, s 80.
15 Wingren, s 18.
16 Ibid., s 38.
17 Martin Luther, ”Doktor Martin Luthers Lilla katekes” (1520-tal), sv. övers. i Lutherska
kyrkans bekännelseskrifter: Concordia Pia, red. Gottfrid Billing (Lund 1914), s 301.
18 Olov Svebilius, Kort förklaring till Doktor Martin Luthers Lilla katekes framställd genom
frågor och svar av Olof Svebilius (1689), ny bearb. uppl. (Landskrona 1993), s 74.
19 Martin Luther, Om en kristen människas frihet (1520), sv. övers. (Uppsala 1917), s 81.
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20 Anders Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna: Eros och Agape, 2 vol. (1930–
1936), förkortad uppl. (Stockholm 1966), s 22, 167 samt 619–626. Teologen Anders
Nygren diskuterar den kristna kärlekstankens olika komponenter och hur de kopplats till
de grekiska begreppen eros och agape. Kärlekstanken, agape, tänks ha sitt ursprung hos
Gud, den är osjälvisk till sin natur och är, menar Nygren, ett grundmotiv inom kristen-
domen. Kärleksbegreppet eros uppges även det ha haft inflytande inom kristendomen.
Eros ska i detta sammanhang inte ses som liktydigt med vårt nutida begrepp erotik utan
har liksom agape en översinnlig dimension. I Nygrens studie ges Luther en särställning i
sin starka betoning av agape i kärlekstanken.
21 Luk. 10:27.
22 Martin Luther, Kyrkopostilla: Förklaringar över de årliga Sön- och högtidsdagarnas evan-
gelier. Sommaravdelningen (1520-tal), sv. övers. (Skellefteå 1987), s 128.
23 Om denna tolkning av Luthers syn på kärlekstanken se Nygren, vol. II, s 607, samt
Karl Holl, Luthers etiska åskådning (Stockholm 1928), s 67.
24 Nygren, vol. II, s 616 och 623; Hjalmar Lindroth, Lutherrenässansen i nyare svensk
teologi (Stockholm 1941), s 61.
25 Martin Luther, Kyrkopostilla: Förklaringar över de årliga Sön- och högtidsdagarnas evan-
gelier: Vinteravdelningen (1520-tal), sv. över. (Skellefteå 1987), s 15.
26Aleksander Radler, ”Frihet och lydnad i Luthers teologi”, föredrag hållet under ”Luth-
erdagarna”, Umeå universitet,  nov. 1996.
27 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Stockholm 1991), s 116.
28 Ronny Ambjörnsson, ”Arbetets janusansikte”, i Vår bild av verkligheten: Idéhistoriska
teman, red. Ingemar Nilsson (Stockholm 1986), s 17.
29 Ibid., s 15.
30 1 Petrus 4:10; Efes. 6:5.
31 Eva Åsbrink, Genom portar II: Studier i den svenska kyrkans syn på kvinnans ställning i
samhället åren 1809–1866 (Stockholm 1962), s 19. 
32 För exempel se Doktor Mårten Luthers Lilla Katekes och den antagna Förklaringen: Med
korta anmärkningar och tillägg af C. A. Hultkrantz (Stockholm 1876), s 99.
33 För resonemang om den protestantiska reformationens upptagenhet av diskussioner
om kvinnans underordnade roll i familjen, se Lyndal Roper, The Holy Household: Women
and Morals in Reformation Augsburg (Oxford 1989), passim.
34 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology (Boston
1983), s 97.
35 Jane Dempsey Douglas, ”The Image of God in Women as Seen by Luther and Calvin”,
i The Image of God: Gender Models in Judaeo-Christian Tradition, red. Kari Elisabeth Bør-
resen (Oslo 1991), s 242, 249f; Eva Åsbrink, Genom portar I: Studier i den svenska kyrkans
kvinnosyn kring 1800-talets början (Stockholm 1959), s 29.
36 Se Doktor Mårten Luthers Lilla Katekes och den antagna Förklaringen: Med korta
anmärkningar och tillägg af C. A. Hultkrantz, s 99.
37 Efesierbrevet 5:21–25; 1 Tim. 2:9–15; 1 Titus 2:5; 1 Petrus 3:1–7. 
38 1 Kor. 7:1–28
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39 Den Augsburgiska Bekännelsens Försvarsskrift är författad 1531, av reformatorn Philip
Melanchton som var en av Luthers åsiktsfränder. Den var en ingående uppföljning till
och ett försvar av Augsburgiska Bekännelsen (1530) som skrivits av flera av reformatorerna
tillsammans, bl.a. Luther själv. 
40 Åsbrink, Genom portar II, s 19.
41 Philip Melanchton, ”Den Augsburgiska Bekännelsens Apologi eller Försvarsskrift”
(1531), sv. övers. i Lutherska kyrkans bekännelseskrifter: Concordia Pia, red. Gottfrid Billing
(Lund 1914), 202f.
42 Melanchton, s 203.
43 Jane Dempsey Douglas, s 248.
44 K. F. Söderwall, Ordbok över svenska medeltids-språket: Supplement A – N (Lund 1953),
s 388. Här finns anledning att reflektera över källorna. Källorna som anges är bönböcker
från 1400- och början av 1500-tal, en jungfruspegel, en ordning vid abbedisseval i Vads-
tena samt Heliga Mechtilds uppenbarelser. Eftersom skriftliga källor på svenska från
svensk medeltid egentligen bara är av religiös art kan vi inte säkert veta att kallbegreppet
inte användes i andra möjliga sammanhang. Det kan vara värt att notera att en del av de
angivna källorna i medeltidsordboken är översättningar från latin och att den latinska
termen ”vocatione” eller ”vocationis” översatts med ”kallan” och ”kallilsa”.
45 ”Konung Erik XIV:s nämnds dombok”, i Historiska Handlingar 13:1 (Stockholm 1892),
s 35, 38. Oleff Joensson Jernschriffwere och Lasse Clädeschriffwere tycks ha fungerat som,
vad vi idag skulle benämna, kamrerer. De benämns båda ha varit otrogna i sina kall, det
vill säga sysslor. 
46 SAOB:s källexempel anger som källor Bidrag till Åbo stads historia från 1638 samt
Johannes Botvidis likpredikningar från 1628.
47 Om kung Gustav II Adolfs kall se ”Konungaförsäkran 1611”, i Sveriges regeringsformer
1634–1809 samt konungaförsäkringar 1611–1800 (Stockholm 1891), s 195; Tal och skrifter av
Konung Gustaf II Adolf (Stockholm 1915), s 21; Hedvig Charlotta Nordenflycht ”Den fräl-
sta Swea i fem sånger”, i Samlade skrifter av Hedvig Charlotta Nordenflycht II (Stockholm
1927), s 265; Thomas Thorild ”Vid konungens hemkomst, augusti 1784”, i Thomas Tho-
rilds samlade skrifter (Uppsala 1874), s 228. 
48 Om domstolsledamöter, se Regeringsform 1809 § 103, i Sveriges regeringsformer 1634–
1809, s 188. Guvernörstjänst som kall och ämbete omnämns av guvernören Johan Oxen-
stjerna år 1663: ”Såsom först hwad min ombetrodde kalls och Embetes plicht i Gemen
widhkommer /…/”, i Nya Handlingar rörande Skandinaviens historia, 31 (Stockholm
1850), s 246. Johan Skytte skriver om häradshövdingekall i brev till Axel Oxenstierna
1631, i Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling: Senare avdelningen: 10
(Stockholm 1900), s 309. SAOB:s källexempel anger dessutom Växjö domkapitels akter
(1653) nr. 174, Posten 1769, s 634 samt 103.
49 Kyrkoordningsförslaget av år 1608: Utgivet med inledning av G. C. Piltz (Lund 1935), s
56. En analog inställning finns kodifierad i den svenska kyrkolagen från 1571. Se fotnot
143 i Barbro Bergner, ”Dygden som levnadskonst: Kvinnliga dygdeideal under stormakt-
stiden”, i Fröjdesal och jämmerdal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige red. Eva Österberg
(Stockholm 1997), s 373.
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50 Samma typ av resonemang om barnafödande som kall finner man i dåtida likpredikn-
ingar över kvinnor. Se Bergner, s 117f.
51 Olof Kolmodin, Biblisk Quinnospegel, förra delen (Stockholm 1732), s 114.
52 1600-talet har ägnats en hel del kvinnohistorisk uppmärksamhet. Några för mitt ämne
relevanta skildringar är Barbro Bergner, som redan nämnts, och Kenneth Johansson,
”Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet: Några tidstypiska tankegångar kring gåt-
fulla ting” i Fröjdesal och jämmerdal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige, red. Eva Österberg
(Stockholm 1997). Se även Annika Windahl Pontén ”Altså skola wij twenne dygder
bruka: Om predikanternas syn på mottagarnas leverne”, opublicerat avhandlingsavsnitt,
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 1999, s 19. Denna förfat-
tare refererar bland annat bröllopspredikningar som förespråkar kvinnlig flit inom hush-
ållet.
53 För exempel på kvinnohistoriska studier om 1700-talets Sverige se Christina Sjöblad,
Min vandring dag för dag: Kvinnors dagböcker från 1700-talet (Stockholm 1997).
54 Kolmodin, s 449.
55 Ibid., s 280, 364ff.
56 Ibid., s 340f. Den flitiga hustrun förekom även som tidigare nämnts i bröllopspredikn-
ingar. Se Windahl Pontén.
57 Om underordning se Kolmodin, t.ex. s 9, s 246, citat, s 280. Den stödjande hustrun
förekommer även i likpredikningar från 1600-talet. Se Bergner. 
58 Kolmodin, s 247.
59 Ebba Witt Brattström, ”Från Smakens Tempel till Parnassen: Om Anna Maria Len-
ngren”, Lisbeth Larsson, ”Min kiära Syster och oförlikneliga Wän! Om 1700-talets sven-
ska press och dess fruntimmerstidskifter”, Karin Westman Berg & Valborg Lindgärde,
”Wår Swenska Minerva: Om Sophia Elisabeth Brenner”, i Nordisk Kvinnolitteraturhisto-
ria Bd. I: I Guds namn 1000–1800, red. Elisabeth Møller Jensen (Höganäs 1993), s 408,
430 samt 329. Westman Berg och Lindgärde menar att Sophia Elisabeth Brenner – som
var verksam i början av 1700-talet – i sin plädering för utbildning för flickor var påverkad
av kvinnodebatten i de franska salongerna. 
60 Se Arne Jarrick, Den himmelske älskaren: Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering
i 1700-talets Sverige (Stockholm 1987), s 69; Emanuel Linderholm, Sven Rosén och hans
insats i frihetstidens radikala pietism (Stockholm 1911), kap. 5–6; Nathan Odenvik,
Gråkoltarna: En bild från den pietistiska väckelsen i Sverige under 1700-talet (Stockholm
1936), s 31ff; Carola Nordbäck, ”Gråkoltarna: En studie av en radikalpietistisk väckelse i
frihetstidens Stockholm”, opublicerat kapitel ur pågående avhandlingsarbete, Institu-
tionen för historiska studier, Umeå universitet 1999, s 12f.
61 Se Linderholm, s 208; Odenvik, s 105f; Nordbäck, s 15 och 17. Konventiklar var en
sorts bönemöten i hemmen. De var förbjudna i lag vid denna tid.
62 Odenvik, s 102.



Noter      •      Kalltanken och 1800-talets vårdutbildningsanstalter

233

Kalltanken och 1800-talets 
vårdutbildningsanstalter

1 För exempel se Yvonne Hirdman, ”Kvinnor, makt och demokrati”, samt Anita Görans-
son, ”Från släkt till marknad: Ägande, arbete och äktenskap under 1800-talet”, i Kvinno-
historia: Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, red. Sonja Falk-Thaning
(Stockholm 1994); Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789–1950: Genus, makt och
arbetsdelning (Stockholm 1999).
2 Gunnar Qvist, Konsten att blifva en god flicka: Kvinnohistoriska uppsatser (Stockholm
1978), s 30f.
3 Se Gunnar Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809–1846: Studier rörande kvinnans näringsfri-
het inom de borgerliga yrkena (Göteborg 1960), om kvinnans rättsliga ställning se särskilt
sidorna 41–47.
4 Gunnar Qvist, Kvinnofrågan i Sverige, s 285–288; Göransson, ”Från släkt till marknad:
Ägande, arbete och äktenskap på 1800-talet”, s 105f. Både Qvist och Göransson pekar på
begränsningarna i lagen, dessa var knutna till civilstånd , det vill säga om kvinnan var
änka, ogift o.s.v. Göransson sammanfattar det i termer av att ”reglerna för kvinnlig
näringsutövning andades konkurrensbegränsning och omsorg om mannens målsman-
skap över hustrun”, s 106.
5 Per Wisselgren, Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och sam-
hällsvetenskapens formering 1830–1920 (Stockholm 2000), s 30.
6 Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen”: Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-
talets Sverige (Umeå 1983), s 59. 
7 Petersson, s 58; Gunnel Elmund, Den kvinnliga diakonin i Sverige: Uppgift och utformn-
ing (Lund 1973), s 28. Uttrycket inre mission präglades under 1830-talet av den tyske teol-
ogen Johann Hinrich Wichern. Tanken med den inre missionen var för Wichern att
förnya kyrkan, att göra den till en folkkyrka. I ett svenskt sammanhang var detta i stort
sett synonymt med att sprida den kristna läran i hemlandet.
8 Ingrid Åberg, ”Revivalism, Philanthropy and Emancipation: Women’s Liberation and
Organization in the Early Nineteenth Century”, Scandinavian Journal of History 1988, s
404, 419. Samma uppsats finns publicerad i Charitable Women: Philanthropic Welfare
1780–1930: A Nordic and Interdisciplinary Anthology, red. Birgitta Jordansson & Tinne
Vammen (Odense 1998).
9 Innan Serafimerlasarettet fanns ett sjukhus i Dalarna för att ta hand om skadade arbe-
tare från Falu koppargruva. Se Roger Qvarsell, Skall jag taga vara på min broder? Tolv
artiklar om vårdens, omsorgens och det sociala arbetets historia (Umeå 1993), s 11. 
10 Qvarsell, Vårdens idéhistoria, s 89–96.
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11 Qvist, Konsten att blifva en god flicka: Kvinnohistoriska uppsatser, se särskilt uppsatsen
”Fredrika Bremer som ’politiker’ – hemma och ute”; Inger Hammar, ”From Fredrika
Bremer to Ellen Key: Calling, Gender and the Emancipation Debate in Sweden, c. 1830–
1900”, i Gender and Vocation: Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries,
1830–1940 (Helsinki 2000), s 39.
12 Hammar, ”From Fredrika Bremer to Ellen Key: Calling, Gender and the Emancipa-
tion Debate in Sweden, c. 1830–1900”, s 40; Brev från Fredrika Bremer till Henriette
Wulff, oktober 1854 i Brev: Ny följd, tidigare ej samlade och tryckta brev, Fredrika Bremer,
red. Carina Burman, 2 vol. (1996), vol. II (Stockholm 1996), s 104.
13 Fredrika Bremer, Ett par blad från Rehnstranden eller Marienberg och Kaiserswerth 1846
(Stockholm 1848), s 56.
14 Hammar, ”From Fredrika  Bremer to Ellen Key: Calling, Gender and the Emancipa-
tion Debate in Sweden, c. 1830–1900”, s 38.
15 Qvist, Konsten att blifva en god flicka, s 42; Hammar, ”From Fredrika Bremer to Ellen
Key: Calling, Gender and the Emancipation Debate in Sweden, c. 1830–1900”, s 39.
16 Brev från Fredrika Bremer till Mathilda Foy, oktober 1858, i Brev: Ny följd, tidigare ej
samlade och tryckta brev, Fredrika Bremer, red. Carina Burman, vol. II, s 243.
17 Diakonirörelsen har en förhistoria som sträcker sig tillbaka till de första kristna för-
samlingarna. Själva termen diakoni kommer från grekiskans ”diakonia” som betyder
tjänst. I bibelns Markusevangelium använder Jesus ordet diakonia när han säger att han
inte kommit för att låta sig tjänas utan för att tjäna (Mark. 10:45). Jesu liv och de
urkristna församlingarna stod som förebilder för 1800-talets diakonissverksamhet. I cen-
trum stod Jesu offervilja och han framställdes som den store diakonen. För den intresse-
rade finns diakoniverksamhetens tidiga historia beskriven i till exempel Erik Beijer,
”Diakoni i Nya testamentet”, i Diakoni: Organ för de svenska diakonianstalterna (Stock-
holm 1969); Anders Ekenberg, ”Diakonatet i fornkyrkan”, i Textsamling i diakonik (Upp-
sala 1992); Hans Cnattingius, Diakonat och venia concionandi i Sverige intill 1800-talets
mitt (Stockholm 1952); Jennifer H. Stiefel, ”Women Deacons in 1 Timothy: A Linguistic
and Literary Look at ’Women Likewise…’ (1 Tim. 3:11)”, New Testament Studies 1995:3. 
18 Väckelse och väckelserörelse används här i bred bemärkelse. Med väckelse menas all-
mänt religiositet som kännetecknas av omvändelse, biblicism, och starka känsloupplev-
elser. Väckelserörelsen har antagit olika skepnader. 1700-talets svenska väckelse var
präglad av tyskinspirerad pietism och herrnhutism. I början av 1800-talet är olika
religiösa sällskap – s.k. associationer –  och föreningar, till exempel bibelsällskap, vanliga
uttryck för väckelsepräglad religiositet. Från mitten av 1800-talet organiseras väckelsen i
mer rikstäckande föreningar, ett exempel är Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Se ”Väck-
elserörelser” Nationalencyklopedien; Knut Kjellberg, Folkväckelse i Sverige under 1800-talet:
Uppkomst och genombrott (Stockholm 1994); Religiösa väckelserörelser i Norden under 1800-
och 1900-talen, red. Anders Gustavsson (Lund 1985). 
19 Elmund, s 9.
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20 Åberg, ”Revivalism, Philanthropy and Emancipation: Women’s Liberation and Orga-
nization in the Early Nineteenth Century”, s 407; Anne-Lise Schou, ”Kvindefællesskaber
og mission”, i Religiösa väckelserörelser i Norden under 1800- och 1900-talen, red. Anders
Gustavsson (Lund 1985), s 40.
21 Jonas Herman Ekedal, Amalia Sieweking: Hennes bekännelser om sig sjelf och testamente
till sina unga veninnor: En lefnadsbild för qvinnan. (Göteborg 1857), s 6.
22 Sieweking var själv föreståndarinna för en kvinnlig förening för sjuk- och fattigvård i
Hamburg. Hon pläderar starkt för att den ogifta kvinnan ska skaffa sig meningsfull sys-
selsättning, att hon ska verka och leva för något högre och finna lyckan i trogen pliktup-
pfyllelse. Sieweking betonar vikten av att kvinnan ser sig om efter ett ”kärlekskall”.
Ekedal, s 59. 
23 Colin Jones, The Charitable Imperative: Hospitals and Nursing in Ancien Regime and
Revolutionary France (London, New York 1989), se särskilt kap. 3.
24 F.K. Prochaska, Women and Philanthropy in Nineteenth-Century England (Oxford
1980), s 13 ff.
25 Elmund, s 11. Fliedner kom i kontakt med engelsk verksamhet när han i mitten av
1820-talet åkte till England på en s.k. kollektresa – en resa med syfte att samla pengar till
församlingen.
26 Elmblad var till ursprunget smålänning. Vid tiden för diakonisällskapets uppkomst
var han redaktör för Fridsbudbäraren. Rosenius var västerbottning och en av initiativta-
garna till Pietisten. Sedermera var de båda med och bildade Evangeliska fosterlandsstif-
telsen. Se Kjellberg, passim. 
27 Gunnar Stenvall, ”Fredrika Bremer och diakonien”, i Växjö stifts hembygdskalender 1950
(Växjö 1950), s 146 ff.
28 Elmund, s 38.  
29 Ibid., s 20f. 
30 Jfr. Jones, s 102f.
31 Elmund, s 110.
32 Ibid., s 21. 
33 Kjellberg, s 192; Elmund, s 30.
34 I första årsberättelsen beskrivs diakonissverksamheten i själva verket som en gren av
den inre missionen. Se Första årets berättelse och redovisning af Sällskapet för beredande af
en diaconiss-anstalt i Stockholm förvaltnings-utskott, 1849–1850 (Stockholm 1850), s 7. Alla
de årsberättelser jag refererar till finns på Ersta diakonissanstalts arkiv och museum. Teol-
ogen Gunnel Elmund påpekar att uttrycket inre mission i övrigt inte förekommer i säll-
skapets årberättelser, Elmund s 54.
35 De exempel Elmblad ger på industrier är gruvor, bruk samt, såvitt jag kan förstå,
hantverksverkstäder. 
36 Per Magnus Elmblad, Industri och Philantropi (Stockholm1848), passim.
37 Ibid., s 18.
38 Första årets berättelse och redovisning af Sällskapet för beredande af en diaconiss-anstalt i
Stockholm förvaltnings-utskott, 1849–1850, s 4f.
39 Om denna sjukdomsuppfattning, och andra, se Qvarsell, Vårdens idéhistoria, s 46–49.
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40 Första årets berättelse och redovisning af Sällskapet för beredande af en diaconiss-anstalt i
Stockholm förvaltnings-utskott, 1849–1850, s 5.
41 Ibid., s 7.
42 I tredje årsberättelsen återges stadgarna. I § 2 stadgas att förvaltningsutskottet ska
bestå av ungefär ”lika antal af hvartdera könet”. Tredje årets berättelse och redovisning af
Svenska diakoniss-sällskapets förvaltnings-utskott, 1851–1852 (Stockholm 1852), s 3. 
43 Första årets berättelse och redovisning af Sällskapet för beredande af en diaconiss-anstalt i
Stockholm förvaltnings-utskott, 1849–1850, s 5.
44 Elmund, s 43f; Gunnar Stenvall, Marie Cederschiöld: Sveriges första diakonissa (Lund
1951), s 29–32.
45 Dagboksanteckning april 1850, Marie Cederschiölds dagbok, avskrift, Ersta diakonis-
sanstalts arkiv och museum. Originalet finns i Växjö stifts arkiv.  
46 Elmund, s 46.
47 Dagboksanteckningar från bl.a. juli och augusti 1850, Marie Cederschiölds dagbok,
Ersta diakonissanstalts arkiv och museum; brev från Marie Cederschiöld till förvaltning-
sutskottet i december 1850, Diakoniss-sällskapets förvaltningsutskotts protokoll för åren
1849–1851, A II a:1, Ersta diakonissanstalts arkiv och museum. De brev som behandlas
under förevarande rubrik finns på dokumentblad 182–186. 
48 Elmund, s 48.
49 Brev skrivet till förvaltningsutskottet i februari 1851.
50 Ernst Lönegren, Minnesskrift till Svenska Diakonissanstaltens femtioårs-jubileum (Stock-
holm 1901), s 23, 24, 27 samt 31. Magdalenahem var institutioner för vad som med
dåtidens terminologi kallades ”vanartiga flickor”. 
51 Tuulikki Koivunen Bylund, ”Diakonissorna – kyrkans rödstrumpor”, Kyrkohistorisk
årsskrift 1994, s 72. 
52 ”Fordringar af blifvande Sjukvårds Diakonissor”, november 1850, Diakoniss-sällskapets
förvaltningsutskotts protokoll för åren 1849–1851, s 74ff , A II a:1, Ersta diakonissanstalts
arkiv och museum. 
53 Diakonissors ansökningshandlingar, E V a, Ersta diakonissanstalts arkiv och museum.
54 Ibid.
55 Elmund, s 94.
56 Ibid., s 97.
57 Ibid., s 97.
58 ”Villkor för Profsköterskors antagande”, i Tredje årets berättelse och redovisning af Sven-
ska diakoniss-sällskapets förvaltningsutskott, 1851–1852, s 7.
59 Elmund, s 96.
60 Ritualen kallas ibland ”vigning”, ibland ”invigning”. Jag har valt att genomgående
använda termen invigning.
61 Sjette årets berättelser och redovisning af Svenska diakoniss-sällskapets förvaltnings-utskott,
maj 1854–april 1855 (Stockholm 1855), s 8.
62 Ibid., s 8.
63 För exempel, se Olivebladet 1864, s 36–39. 
64 Elmund, s 102.
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65 Olivebladet 1864, s 39. 
66 Se Jones, s 103.
67 Den negativa inställningen till katolicismen i Sverige diskuteras i Yvonne Maria
Werner, ”Svenskhet och katolicism – Ett komplicerat förhållande”, Signum: Katolsk ori-
entering om kyrka, kultur och samhälle 1996; idem, Världsvid men främmande: Den katol-
ska kyrkan i Sverige 1873–1929 (Uppsala 1996).  
68 Invigningen har relaterats till såväl nunnors ritualer som till prästvigning. Se Elmund,
s 102, samt Ulla Svalander & Bo Palmgren, ”De svenska diakonianstalternas diakoni- och
diakonissvigningar: Utvecklingen i Sverige från 1850-talet”, i Kyrkohistorisk årsskrift 1962,
s 111. 
69 Dagboksanteckning juli 1850, Marie Cederschiölds dagbok, Ersta diakonissanstalts
arkiv och museum.
70 ”Belysning och förklaring af Stadgar för diakonissorna vid diak. anst. i Stockholm”, s
11, stencilerad skrift, (sannolikt 1870-tal) Anna Hammers personliga handlingar, Ö III b
vol. 3, Ersta diakonissanstalts arkiv och museum.
71 Elmund, s 115.
72 Tom Ericsson, Mellan kapital och arbete: Småborgerligheten i Sverige 1850 – 1914 (Umeå
1988), s 148.
73 Elmund, s 116.
74 Rundbrev var en sorts nyhetsbrev som kvartalsvis sändes ut från diakonissanstalten till
alla diakonissor som var anslutna till moderhuset. De innehöll i huvudsak religiösa
betraktelser, förmaningar till systrarna och upplysningar om diakonissor som tillkommit
och som avgått.
75 Rundbrev september 1865 samt mars 1870, Ersta diakonissanstalts arkiv och museum.
Slutklämmen ur brevet från 1865. 
76 I arkivmaterial från perioden 1849–1890-tal, är inte kvinnofrågan eller kvinnans eman-
cipation något framträdande diskussionstema. Samma förhållanden gäller Olivebladet
från 1863–1885. Däremot talar en pastor Zöllner, vid en konferens i Kaiserswerth år 1898,
om den moderna fruntimmersrörelsen och diakonisshusen. En diakonissa, Hanna Gei-
jer, har emellertid refererat just denna diskussion så pass rapsodiskt att det är svårt att dra
några långtgående slutsatser om hur frågan behandlades. Se Resedagbok 1898, Hanna
Geijers personliga handlingar, Ö III b vol. 4–5, Ersta diakonissanstalts arkiv och
museum. Se även Åsa Andersson, ”Må allt föra mig närmare till Herren”, i Reseberättelser:
Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum, red. Lena Eskilsson & Mohammad Fazl-
hashemi (Stockholm 2001), s 244.
77 Hammar, ”From Fredrika Bremer to Ellen Key: Calling, Gender and the Emancipa-
tion Debate in Sweden, c. 1830–1900”, s 34, samt Markkola, ”The Calling of Women:
Gender, Religion and Social Reform in Finland, 1860–1920”, s 114.
78 Som exempel kan nämnas Doctor Martin Luthers råd till föräldrar och uppfostrare jemte
ett tillägg för äkta makar: En kostelig gåfva för hwarje hus, sammanställd av J G Kelber
(Stockholm 1852); Äktenskapet: En bok för trolofwade, äkta makar och föräldrar, innehål-
lande Bibelspråk, sånger och betraktelser af D:r Martin Luther, samt andra troende lärare och
predikan öfwer alla äktenskapets förhållanden, belysta af exempel ur lifwet: Öfwersättning
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från andra, aderton tusen exemplar starka tyska originalupplagan (Stockholm 1869); Perlor
samlade ur Dr Martin Luthers skrifter, första häftet: Luthers yttranden öfwer Äktenskapsstån-
det, Föräldrarståndet och Hushållsståndet (u.o. 1873); D:r Mårten Luthers lefnadsreglor för
menige man: En anvisning till att föra ett christlift lefwerne, efter ett äldre utdrag af Luthers
skrifter: Öfwersättning från danskan (Lund 1878).
79 För exempel se Äktenskapet: En bok för trolofwade, äkta makar och föräldrar, innehål-
lande Bibelspråk, sånger och betraktelser af D:r Martin Luther, samt andra troende lärare och
predikan öfwer alla äktenskapets förhållanden, belysta af exempel ur lifwet, s 50.
80 Inger Hammar, ”Den problematiska offentligheten: Filantropi, kvinnokall och eman-
cipation”, s 303f.
81 ”Belysning och förklaring af Stadgar för diakonissorna vid diak. anst. i Stockholm”, 
s 3.
82 Olivebladet 1878, s 110.  
83 Se Markkola, ”The Calling of Women: Gender, Religion and Social Reform in Fin-
land, 1860–1920”, s 122, samt idem, ”Diakonissan mellan det privata och det offentliga:
Kvinnlig diakoni i Sverige och Finland 1880–1940”, s 201f.
84 För diskussion om Maria av Betania, se Andersson, ”Må allt föra mig närmare till Her-
ren”, s 242–244.
85 Markkolas analys gäller möjligen för en senare period än den jag studerat. 
86 Elmund, s 113.
87 Ibid., s 96.
88 Elisabet Dillner, Sjuksköterskeutbildningen inom Svenska Röda korset, åren 1866–1904:
Några blad ur sjuksköterskeväsendets uppkomst och första skeden i Sverige (Stockholm 1934),
s 51.
89 Holmdahl, s 102.
90 Detta framkommer bland annat i Martinsen och Waerness, s 22. Se även Martinsen,
Freidige og uforsagte diakonisser, s 33.
91 ”Belysning och förklaring af Stadgar för diakonissorna vid diak. anst. i Stockholm”, 
s 48.
92 Anteckning ur resedagbok, september 1898, Hanna Geijers personliga handlingar, Ö
III b vol. 4–5, Ersta diakonissanstalts arkiv och museum.
93 Cecil Woodham-Smith, Florence Nightingale 1820–1910 (1950), 8 uppl. (London 1976),
s 510.
94 Svenska föreningen Röda korset kallades under de första två decennierna för Förenin-
gen för frivillig vård av sårade och sjuka i fält. Jag har valt att genomgående använda den
mer hanterbara och välbekanta benämningen Röda korset. 
95 Edward Cook, The Life of Florence Nightingale (London 1913). Senare historieskrivare,
jag syftar närmast på Monica Baly och Hugh Small, påtalar att Cooks biografi har dom-
inerat berättelsen om Nightingale under mer eller mindre hela 1900-talet. De flesta
senare biografer lutar sig mot Cook som skrev sin biografi strax efter hennes död. För
exempel se, Lytton Strachey, Eminent Victorians: Cardinal Manning, Florence Nightingale,
Dr. Arnold, general Gordon (London 1918); Frances Barrymore Smith, Florence Nightin-
gale: Reputation and Power (London, Canberra 1982); Nancy Boyd, Josephine Butler,
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Octavia Hill, Florence Nightingale: Three Victorian Women Who Changed Their World
(London 1982), samt Woodham-Smith. Woodham-Smiths biografi bygger delvis på
arkivforskning, men hämtar i många fall information från Cook. Historikern Hugh
Small menar att bland alla biografier som skrivits om Nightingale är det bara Cooks,
Woodham-Smiths samt den mer okända Ida O’Malleys, Florence Nightingale 1820–1856
(London 1931), som i större eller mindre utsträckning bygger på primärkällor. Både Mon-
ica Baly och Hugh Small pekar på en del felaktigheter i Cooks skildring. Dessa beror san-
nolikt på att biografen velat ta hänsyn till efterlevanden och undvika misstämningar i de
grupper där Nightingales arv förvaltades, till exempel inom Nightingalefonden. Se Mon-
ica Baly, Florence Nightingale and the Nursing Legacy (London, New York, Sydney 1986),
passim, till exempel introduktionskapitlet; Hugh Small, ”Florence Nightingale’s 20th

Century Biographers” (u.o. 2000), hämtat från <http://www.florence-nightingale.co.uk/
>, 19 oktober 2001. 
96 Monica Baly kan sägas ingå i denna forskningsinriktning, likaså Rafferty, se särskilt s
34ff. Ytterligare ett par exempel är Katherine Williams, ”From Sarah Gamp to Florence
Nightingale: A Critical Study of Hospital Nursing Systems from 1840–1897”, i Rewriting
Nursing History, red. Celia Davies (London, Sydney 1980), samt Pooveys, Uneven Devel-
opment.
97 Om Nightingales intresse för statistik och socialvetenskap se till exempel Lynn
McDonald, The Early Origins of the Social Sciences (Montreal 1994), särskilt s 257–261;
idem, Women Founders of the Social Sciences (Ottawa 1994), särskilt s 183–206.
98 Cook, s 15, 43.
99 Ibid., s 116–142. 
100 Nightingales vistelse på Krim behandlas av så gott som alla de som skrivit om henne.
Förutom de biografiska källor som redan nämnts kan som värdefull källa nämnas de
publicerade brev som finns från hennes tid på Krim, se “I have done my duty”: Florence
Nightingale in the Crimean War 1854–56, red. Sue M. Goldie (Manchester 1987).
101 Nightingales sjuklighet är omdiskuterad och har tolkats på många olika sätt. En med-
icinsk förståelse som presenterats är att hon drabbades av brucellosis – en bakterieinfek-
tion som sprids via getmjölk och som yttrar sig i skov liknande de som uppstår av
malaria, se D.A.B. Young, “Florence Nightingale´s fever”, British Medical Journal: July to
December 1995, s 1697–1700. En annan relativt ny hypotes diskuteras av Hugh Small som
framställer Nightingales sjuklighet som ett resultat av hennes insikter i hygienens
avgörande betydelse för bekämpandet av sjukdomar. Något som hon, enligt Small, kom-
mer till full insikt om först efter hon kommit hem och sammanställt statistiken över för-
luster från Krimkriget. Detta skulle ha resulterat i en djup känsla av skuld och vilja att
gömma sig för världen hos den utpräglat perfektionistiska Nightingale. Hugh Small, Flo-
rence Nightingale: Avenging Angel (London 1999), se särskilt kapitlet ”Cover-up”.
102 Poovey, s 172.
103 Baly, s 21f. Idéer om sjukvårdsorganisering finns exemplifierade i Goldie, s 151–156.
104 Poovey, s 178; JoAnn Widerqvist, ”The Spirituality of Florence Nightingale”, Nursing
Research 1992:1, s 53.
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105 Frågan om när Notes on Nursing kom ut första gången är omdiskuterad. Ibland anges
1859, ibland 1860. I The National Union Catalog: Pre-1956 Imprints, 419 (Mansell 1975),
anges 1859 som första utkomstår. Samma utgåva kom emellertid ut även 1860. År 1860
kom dessutom en utökad och omarbetad utgåva av Notes on Nursing. Tilläggas bör att
Nightingales bok inom kort kom ut även i andra länder, i t.ex. USA och Sverige, redan
1860 respektive 1861. För framställningen i denna avhandling har använts två faksimila
utgåvor, dels den andra icke omarbetade engelska utgåvan från 1860, dels den tredje
utökade och omarbetade från samma år. Skälet till att båda dessa utgåvor använts är att
Nightingale för ett mer ingående resonemang om vad det är att ha ett kall i den utökade
utgåvan från 1860. Båda utgåvorna finns samlade i Florence Nightingale and the Birth of
Professional Nursing, red. Lori Williamson, 6 vol. (1999), vol. 1, (Bristol 1999).
106 Om Nightingale och spridning av sjukdom se till exempel Poovey, s 180, samt Charles
E. Rosenberg, ”Florence Nightingale on Contagion”, i Healing and History: Essays for
Georg Rosen, red. Charles E. Rosenberg (New York, London 1979).
107 Florence Nightingale, Notes on Nursing: What it is, and What it is not (1859), 2 uppl.
(1860), faksimil (Bristol 1999), se förordet.
108 Nightingale, 2 uppl., s 17. ”Detta är vad ’att vara ansvarig’ innebär. Och det är en
mycket viktig innebörd också. Det förra implicerar bara att det du kan göra själv blir
utfört. Det senare att det som måste göras alltid blir utfört” (avhandlingsförfattarens
översättning). Den syssla författaren refererar till i citatet på s 17, är vädring. Detta ska
göras av tjänstefolket även om inte husmor säger till. Mer om samma tema, s 24.
109 Nightingale, 2 uppl., s 25. 
110 Nightingale, 2 uppl., s 18f. ”Man kan se små svaga misslyckade rännstensungar, barn
av ädel stam, dras med fysiskt och moraliskt lidande genom hela sina odugliga och dege-
nererade liv”, (avhandlingsförfattarens översättning). Om degenerationsteorin se Karin
Johannisson, Medicinens öga, s 142ff. 
111 Nightingale, 2 uppl., s 18. Mer kritik av, som jag förstår det, sysslolöshetsidealet som
gällde kvinnor syns i diskussion om användandet av krinoliner, se s 27.
112 Om medicinens syn på kvinnor och utbildning/arbete se till exempel Oriana Moscu-
cci, The Science of Woman: Gynaecology and Gender in England, 1800–1929 (Cambridge
1990); Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan,  medicinen och Fin De Siecle
(Stockholm 1994). 
113 Nightingale är inte ensam om att föra fram ett auktoritativt och handlingskraftigt
kvinnoideal. Det fanns i samtiden, vid sidan av ett milt modersideal, en militant kompo-
nent i husmodersidealet. Se Poovey, s 170.
114 För exempel på motstridiga tolkningar se, Joan Roberts & Thetis Group, Feminism
and Nursing: An Historical Perspective on Power, Status, and Political Activism in the Nurs-
ing Profession (Westport Connecticut, London 1995), kapitel 1, samt Baly, s 192f. 
115 Florence Nightingale, ”Cassandra”, hämtat från <http://www.uta.edu/english/dana-
hay/nighting.htm> 12 december 2001. ”Cassandra” skrevs 1852 men kom aldrig ut som
bok, utan kopierades och spreds via privata kanaler, se Woodham-Smith, s 94ff. 
116 Baly, s 193.
117 Nightingale, 2 uppl., s 76.
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118 Baly, s 193.
119 Detta framhålls även av Poovey som dessutom konstaterar att den engelska läkarkåren
befann sig i en professionellt känslig fas i mitten av artonhundratalet, man förde bland
annat en kamp mot att släppa in kvinnor i yrket. Se Poovey, s 173.
120 Rafferty, s 46. Kampen för registrering var delvis en kamp för att skapa en enhetligt
utbildningsnorm för sjuksköterskorna. Tanken var att man skulle ha en minimiutbildn-
ing för att få ingå i sjuksköterskeregistret, som sedan arbetsgivarna skulle kunna använda
för att finna kompetent arbetskraft. Rafferty menar att Nightingale inte drev en profes-
sionaliseringslinje, medan de som hade en motsatt ståndpunkt – inbegripande lån från
läkarkårens professionaliseringsmodell – arbetade för professionalisering av yrket. Jag
ställer mig tveksam till detta, enligt min mening, egenskapsorienterade sätt att se på pro-
fessionsutveckling. Florence Nightingale och hennes anhängares sätt att arbeta för sjuk-
sköterskeyrkets framväxt var, som jag ser det, klart professionsstrategiskt om än det inte
följde ramar uppsatta av moderna professionsforskare.
121 Nightingale, 2 uppl., s 13.
122 Ibid., s 70f.
123 Florence Nightingale, Notes on Nursing: What it is and What it is not (1859), 3 rev.
uppl. (1860), faksimil (Bristol 1999), s 198f.
124 Nightingales religiositet är ständigt närvarande i Notes on Nursing. Hon hänvisar till
Gud som den som sitter inne med den yttersta kunskapen – som ingen vill lära sig. Hon
kommenterar också att den sjukskötersketyp hon själv förespråkar inte avger några löften
(som barmhärtighetssystrarna gör). Men betyder det att denna sjuksköterska inte har den
rätta inställningen, undrar hon indignerat. Nightingale, 2 uppl., s 18, 75f. Nightingales
religiositet är omskriven och behandlas bland annat av Widerqvist.
125 Hon tycks emellertid, till skillnad från de lutherska diakonissorna, ha haft svårt att
omfatta tanken om tron/frälsningen som kommen av Guds nåd. Idén om att arbete var
ett sätt att nå frälsning tycks ha legat henne närmare. Se Widerqvist, s 52f. 
126 Sten Söderberg, Svenska Röda korset 1865–1965 – de första hundra åren (Stockholm
1965), s 62.
127 Ibid., 66f.
128 Sophie Leijonhufvud (1823–1895) och Rosalie Olivecrona (1823–1998) var båda  förgr-
undsgestalter inom 1800-talets svenska kvinnorörelse. Tillsammans startade de år 1859
Tidskrift för Hemmet och delade på ansvaret fram till 1868 då Sophie Leijonhufvud ensam
tog  på sig redaktörskapet. Båda figurerar i olika kvinnosammanhang – eller kvinnliga
nätverk – under 1800-talets senare hälft. Leijonhufvud är till exempel känd för att 1884
ha varit med och initierat bildandet av Fredrika-Bremer-förbundet. Hon är också en cen-
tralfigur när Handarbetets Vänner bildas 1874. Olivecrona fungerar som ordförande i
Röda korsets Damkommitté åren 1875–1890. Leijonhufvud anses vara den av de två som
utvecklade en något mer radikal ståndpunkt i kvinnofrågan, vilket ledde till kontroverser
mellan de två. Vänskapen bestod dock livet ut. År 1869 gifte sig Sophie Leijonhufvud,
Adlersparre. Jag har valt att benämna henne Leijonhufvud i denna avhandling eftersom
detta var hennes namn under den period jag behandlar. Se Carin Österberg, Inga Lewen-
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haupt & Anna Greta Walhberg, Svenska kvinnor: Föregångare, nyskapare (Lund 1990).
Om nätverk för kvinnosaken se Ulla Manns, Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-för-
bundet 1884–1921 (Stockholm 1997), s 47–52. Om kontroversen mellan Leijonhufvud och
Olivecrona se Hammar, Emancipation och religion, s 108–117.
129 Olof Cronenberg, Röda korset 1863–1915, Institutionen för idéhistoria; Skrifter 20,
Umeå universitet 1985, s 116.
130 Signatur L-d (sannolikt Leijonhufvud), Tidskrift för Hemmet 1865, s 214. 
131 Cronenberg, s 118.
132 Söderberg, s 130.
133 För exempel se Hammar, Emancipation och religion, särskilt kapitel 3, samt Manns,
Den sanna frigörelsen, kapitel 2. 1860-talet framstår hos båda författarna som ett årtionde
av ökade aktiviteter och skärpt debatt. 
134 Cronenberg, s 120f.
135 Edward Edholm (1830–1913) innehade, förutom sin post som chef för militär-
läkarkåren, i många år en plats i Röda korsets verkställande utskott. Se Sveriges läkarehis-
toria, red. Axel Widstrand (Stockholm 1930). 
136 Om nätverk för kvinnosaken, se Manns, Den sanna frigörelsen, s 47ff.
137 Dillner, Sjuksköterskeutbildningen inom svenska Röda korset 1866–1904, s 58.
138 Ibid., s 59.
139 Sven G. Sjöberg, ”Emmy Carolina Rappe i London 1866–1867” i Sydsvenska Medicin-
historiska Sällskapets årsskrift, suppl. 10 (Lund 1988), s 10f. Om familjen Rappes engage-
mang i väckelsen, se även Nils Rodén, Den evangeliska väckelsen i Kalmar län till greve A.
Stackelbergs död (1871), 2 vol. (Norrköping 1952), vol. I, s 189–192.
140 Dillner, Sjuksköterskeutbildningen inom svenska Röda korset 1866–1904, s 70.
141 De regler Rappe nedtecknat efter hur hon förstått Wardroper finns återgivna i
Sjöberg, s 66f
142 Sjöberg, s 67. Dessa regler har en längre historia än reglerna för proveleven. De härrör
från mitten av 1700-talet. Se Sjöberg, kapitel 2, fotnot 3. 
143 Citerad ur Sjöberg, s 40.
144 Ibid., s 45.
145 Ibid., s 66.
146 En förebild som nämns är en mörkblå dräkt med liten mössa som bars av skötersko-
rna vid ett sinnessjukhus som Rappe besökte. Sjöberg, s 14.
147 Citaten ur två brev från Emmy Rappe till Sophie Leijonhufvud, mars samt mars/april
1867, handskriftsamlingen Kungliga biblioteket (KB). Rappes uttryck ”den ädlare klas-
sen” förklarar hon själv inte vara liktydigt med ”den bildade klassen”. Uttrycket tycks i
detta sammanhang närmast betyda ädel personlighetstyp, och inte hänsyfta på en speciell
samhällsställning. 
148 Brev från Emmy Rappe till Sophie Leijonhufvud, mars/april 1867, KB. 
149 Dillner, Sjuksköterskeutbildningen inom Svenska Röda korset 1866–1904, s 77. 
150 Ibid., s 75.
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151 Brev från Emmy Rappe till Sophie Leijonhufvud mars 1867, KB. Den inskolning
Rappe nämner ägde rum under några månader sommaren 1867. Hon auskulterar bland
annat på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och på Serafimerlasarettet i Stockholm. Först
i augusti -67 börjar hon sitt arbete som föreståndarinna i Uppsala. Se Dillner, Sjuksköter-
skeutbildningen inom Svenska Röda korset 1866–1904, s 73.
152 Ibid., s 79. Brev från Emmy Rappe till Sophie Leijonhufvud 21/5 /1867/, KB. Dillner
daterar detta brev till uppsalatiden som började hösten -67. I originalkällan är årtalet
svårt att läsa men jag läser det som 1867. Eftersom det är skrivet i maj 1867 auskulterade
troligtvis Rappe på Serafimerlasarettet vid tiden för brevets tillkomst.
153 Sophie Leijonhufvud, Tidskrift för Hemmet 1865, s 213.
154 Inger Hammar, Emancipation och religion, s 129.
155 God Bless You My Dear Miss Nightingale: Letters from Emmy Carolina Rappe to Florence
Nightingale 1867–1870, red. Bertil Johansson (Stockholm 1977), s 23, 24, 38; Brev från
Emmy Rappe till Margaret Howitt, februari 1867, handskriftsamlingen, KB.
156 God Bless You My Dear Miss Nightingale, s 78.
157 Ibid., s 25.
158 Ibid., s 43,39.
159 Ibid., fotnot 96, s 49.
160 Ibid., s 37, 39, 41. Möjligen kan Rappes frekvent uttryckta självtvivel ha haft att göra
med vördnad inför den prominenta adressaten. I de brev Rappe skriver till den engelska
författarinnan Margaret Howitt uttrycks inte samma självtvivel. Rappe framstår mer där
som en handfast yrkeskvinna, hon beskriver sitt arbete som beroende av Guds hjälp och i
hög grad i praktiska termer. Brist på pengar framstår även i breven till Howitt som ett
problem, men Rappe säger också vid något tillfälle att hon älskar sitt lilla hem även om
det bara består av ett enkelt litet rum på ett sjukhus. Se Emmy Rappes brev till Margaret
Howitt, handskriftssamlingen KB. 
161 God Bless You My Dear Miss Nightingale, s 42.
162 Dillner, Sjuksköterskeutbildningen inom Svenska Röda korset 1866–1904, s 82. 
163 Ibid., s 105. Vad gäller utbildningslängden brukar sex månader anges som längd för
Röda korsets utbildning under första åren. I Röda korsets sjuksköterskerulla framgår
emellertid att utbildningslängden kunde skifta alltifrån ett par månader upp till ett
halvår eller i något fall till ett år. Möjligen kan  detta tolkas som att gränsen mellan
utbildning och anställning var flytande. Se Rulla öfver Föreningen för frivillig vård af
sårade och sjuke i fält. Sjuksköterskor, Röda Korsets Högskolas arkiv. 
164 God Bless You My Dear Miss Nightingale, s 37. För särskilt illustrerande diskussion på
temat den engelska översköterskans auktoritet, se brev fr. augusti 1867, s 33–35. 
165 Dillner, Sjuksköterskeutbildningen inom Svenska Röda korset 1866–1904, s 144. 
166 John Nilsson, Drottningar och andra: En bok om Sophiahemmet (Uppsala 1939), s 142;
Erik Lindberg, ”Sophiahemmet: Sjukvård, väckelse och kvinnokamp”, Folkets historia
1999:1, s 36f.
167 Lindberg, s 39.
168 Ibid., s 39; John Nilsson, s 142, 187f; Dillner, Sjuksköterskeutbildningen inom svenska
Röda korset 1866–1904, s 121f.
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169 Lindberg, s 37. 
170 Margaret Lonsdale, Syster Dora: en levnadsteckning (1880), sv. övers. (Stockholm 1918).
Om drottning Sophia och boken se John Nilsson, s 141f.
171 För exempel se Lonsdale, s 86ff.
172 Ibid., s 39; John Nilsson, s 183; ”Förslag till organisation och stadgar för en förening
för utbildande af sjuksköterskor”, 28 januari 1884, i Hemmet för sjuksköterskor 2: Han-
dlingar rörande Hemmet på Upplandsgatan 1884–1889, Sophiahemmets arkiv, samt
Redogörelse för Sophiahemmets verksamhet till och med 1890 (Stockolm 1891) s 44.
Redogörelsen finns på Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas arkiv.
173 Lindberg, s 29.
174 John Nilsson, s 145.
175 ”Villkor för antagande af elever och utbildandet af sjuksköterskor, af styrelsen den 17
November 1884 antagne att tillsvidare tillämpas”, i Hemmet för sjuksköterskor 2: Han-
dlingar rörande Hemmet på Upplandsgatan 1884–1889, Sophiahemmets arkiv. Samma
antagningsregler gällde när Sjuksköterskehemmet blivit Sophiahemmet. Se ”Villkor för
antagandet af elever och utbildandet af sjuksköterskor” i Redogörelse för Sophiahemmets
verksamhet till och med 1890, s 53, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas arkiv. 
176 ”Förslag till organisation och stadgar för en förening för utbildande af sjuksköter-
skor”, i Hemmet för sjuksköterskor 2: Handlingar rörande Hemmet på Upplandsgatan
1884–1889, Sophiahemmets arkiv.
177 Bohm, s 33.
178 Ur Sophiahemmets historia och arbete: Några minnesblad H. M. Enkedrottning Sophia
tillegnade den 9 juli 1911 (Stockholm 1911), s 82. 
179 Dagboksanteckningar 26/4 och 11/5 1884, Alfhild Ehrenborgs dagbok, Sophiahem-
mets arkiv.
180 För exempel på diskussion om kontroll, disciplinering och institutionalisering, se
Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse (1975), sv. övers. (Lund 1993),
samt idem, Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961), sv. övers. (Lund 1992).  
181 John Nilsson, s 155.
182 Ehrenborgs dagboksanteckningar 10/6 och 11/6 1884, Sophiahemmets arkiv.
183 För diskussioner om sexualitet och kvinnoyrkens professionalisering, se Lisa Öberg,
”Ett sexuellt yrke: Barnmorskan privat och professionellt”, i Seklernas sex: Bidrag till sexu-
alitetens historia, red. Åsa Bergenheim & Lena Lennerhed (Stockholm 1997), samt Chris-
tina Florin, ”Statsbyråkratins erogena zoner”, i Bryta, bygga, bo, red. G. Broberg m.fl.
(Stockholm 1994). 
184 Det första rundbrev som finns bevarat i Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas arkiv
är från 1892. Det är rubricerat ”1 sta rundbrefvet till Sophiahemmets sköterskor, utsändt
d: 1/1 1892”. Breven är sedan som regel ej rubricerade. Den 6 april 1914 är emellertid ett
brev benämnt som ”rondbrev”. Beteckningen har således förändrats. Den förändrade
rubriceringen kan knappast tolkas som ett skifte från en religiös idégrund till en med-
icinsk. Åtminstone inte om man ser till innehållet som trots den mer medicinskt asso-
cierade rubriken fortfarande i stort sett är av religiös karaktär. 
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185 För exempel se rundbrev april 1896, april 1906 samt oktober 1909, Sophiahemmets
sjuksköterskehögskolas arkiv. 
186 För exempel se rundbrev januari 1892, okänd månad 1893, 1:a rundbrevet 1897, okto-
ber 1910,  Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas arkiv.
187 Rundbrev oktober 1908, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas arkiv. 
188 Se rundbrev från okänd månad 1893, 1:a rundbrevet från 1897, rundbrev april 1905
samt april 1914, Sophiehemmets sjuksköterskehögskolas arkiv. 
189 Rundbrev januari 1906 och oktober 1913, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas
arkiv.
190 Ur Sophiahemmets historia och arbete, s 13, 102.
191 Ibid., s 37.
192 Ibid., s 47, 19.
193 Jag vill inte hävda att dessa två sätt att resonera kring idealitet nödvändigtvis ska upp-
fattas som idémässigt skilda från varandra. Men just i detta fall tror jag att den kristna
idealiteten är nedtonad. Det lilla citatet kommer ur läkaren John Bergs penna. Han var
förvisso starkt troende men han företräder här liksom i andra sammanhang en, enligt
min mening, mer biologiskt än kristet grundad uppfattning om kvinnans idealitet. Berg
diskuteras i kapitlet ”Den problematiska samtiden”.
194 Se för exempel ansökningarna no. 10, 35, 63, 93 samt 149, i Ansökningshandlingar
1883–1886: 1–150, Sophiahemmets arkiv. 
195 Den först nämnda minnesteckningarna är sannolikt skriven av Elise Paykull, den
senare av Elin Linder. De är båda två adresserade till John Nilsson och har kommit i min
ägo via sjuksköterskan Kerstin Isacson som vänligen kopierat och tillsänt mig dem. Efter-
som minnesteckningarna sannolikt är tillkomna på 1930-talet, det vill säga ca. 40 år efter
det att de båda kvinnorna gick sköterskeutbildningen, har säkert somt adderats och somt
försvunnit ur minnet. Men de grundläggande stråken i berättelserna – där en av dem
beskriver sig själv som sval i tron och den andra sig själv som övertygad kristen – torde
vara konstanta.
196 Detta är kommentarer kring olika läkare. Ehrenborgs dagboksanteckningar från 12/1,
20/1, 22/1,12/3, 8/4, 15/5, 8/6 samt 4/7 1884, Sophiahemmets arkiv. 
197 Ibid., 2/2 samt 1/5 1884.
198 John Nilsson, s 156.
199 Av såväl Ehrenborgs dagböcker från 1884 och 1885 som av hovfröken Märta Eketräs
journaler/dagböcker från samma år framgår att kontakterna mellan drottning Sophia,
hovet och skyddslingarna på ”Hemmet” var tämligen frekventa. Drottningen tycks ha
fungerat som medlare ibland. Som exempel kan nämnas ett besök hos dr. Warfvinge den
21 juli 1884. Enligt Ehrenborg är doktor Warfvinge vänligare sedan han talat med drott-
ningen. Se Ehrenborgs dagboksanteckning 21/7 1884, Sophiahemmets arkiv; Märta
Eketrä, ”Journal Jan. 1884-Nov. 1884”, Volym 26 i Drottning Sophias arkiv, Bernadot-
teska Familje Arkivet (BFA).  
200 Ehrenborgs dagboksanteckning 24/10 1884, Sophiahemmets arkiv.
201 Redogörelse för Sophiahemmets verksamhet till och med 1890, s 44.
202 John Nilsson, s 175ff.
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203 Ibid., s 177–182.
204 Bohm, s 37.
205 Ibid., s 34.
206 Röda korsets utbildning bedrevs inte inom en institution i samma bemärkelse som
Ersta och Sophiahemmet, den var, som nämnts, t.ex. inte materialiserad i någon speciell
byggnad utan i början inhyst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag använder ändå, för
enkelhets skull, termen institution i denna jämförande diskussion.
207 Olivebladet 1864, s 9.
208 Hammar, ”Den problematiska offentligheten: Filantropi, kvinnokall och emancipa-
tion”, s 293, samt Koivunen Bylund, ”Diakonissorna – kyrkans rödstrumpor?”, s 69.
209 Ingrid Åberg, ”Revivalism, Philanthropy and Emancipation: Women’s Liberation
and Organization in the Early Nineteenth Century”, s 412. 
210 Koivunen Bylund, ”Diakonissorna – kyrkans rödstrumpor?”, s 71; Hammar, ”Den
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(Oxford, New York 2001).
156 Svalastog, s 68. I Inger Hammar, Emancipation och religion, förklaras spänningen
kring kvinnor och offentlighet med att det hade med kvinnors sedlighet att göra. I slutet
av 1800-talet var en offentlig kvinna närmast liktydig med en prostituerad.
157 Scott, se t.ex. s 48.   
158 Jfr liknande diskussioner kring barnmorskorna, Lisa Öberg, Barnmorskan och läkaren:
Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870–1920 (Stockholm 1996), s 311f , samt
Lena Milton, Folkhemmets barnmorskor: Den svenska barnmorskekårens professionalisering
under mellan- och efterkrigstid (Uppsala 2001), s 128ff.
159 Eklöf, s 277.
160 Ibid., s 288.
161 Ibid., s 301, 303. Eklöf nämner för övrigt att den första kvinnan som någonsin får en
minnesteckning i Läkartidningen, var en sjuksköterska.
162 Eklöf s 300f, 328; Ulrika Nilsson, s 149.
163 Citerat ur Ulrika Nilsson, s 158. Det är här viktigt att komma ihåg (vilket Nilsson
mycket riktigt påpekar) att Medicinalstyrelsens uppfattning knappast var särskilt apart i
tiden, den bekräftades bland annat i formuleringar i dåvarande grundlag som stadgade
att enbart infödda svenska män kunde utses till högre statliga tjänster. 
164 Ulrika Nilsson, s 167. Året är 1921, och Nilsson tillskriver dessa åsikter Medicinalsty-
relsen samt Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Karolinska institutet var dock
positiv till att göra befattningar tillgängliga för kvinnliga läkare. 
165 Ulrika Nilsson, s 148.
166 Se Andersson, ”Den ömma handens konstruktion: Könsdikotomi, etik och utbildn-
ingspolitik hos förra sekelskiftets sjuksköterskor”, s 53f; SST 1916, s 35–44, 98–110.
167 Verksamheten med repetitionskurser pågick mellan 1911 och 1940. Den första fortsätt-
ningskursen hölls 1917. Dessa kurser hölls till i slutet av 1950-talet då utbildningsverk-
samheten förstatligades och blev till Statens institut för högre utbildning av
sjuksköterskor, SIHUS.  
168 Emanuelsson, Pionjärer i vitt, s 90f. Emanuelsson uppmärksammar det anmärknings-
värda i den procentuellt höga representationen av sjuksköterskor bland de sakkunniga.
Detta är, ska man komma ihåg, i en tid då kvinnor i Sverige fortfarande i stort sett
saknade formellt politiskt inflytande.  
169 Förbundsstyrelsens protokoll 26/4 1919; ”Skrivelse till Statsutskottet”, bilaga till för-
bundsstyrelsens protokoll 26/4 1919, A4 vol. 2, SSF:s arkiv.  
170 Emanuelsson, Pionjärer i vitt, s 94.
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171 Ibid., s 94.
172 Ibid., s 91f.
173 Förbundsstyrelsens protokoll 26/4 1919, A4 vol. 1, SSF:s arkiv. 
174 Per Sandberg, Tjänstemannarörelsen: Uppkomst och utveckling (Stockholm 1969), s 56.
175 Bohm, s 94 samt 102f.
176 Jfr, Ideologi och institution: Om forskning och högre utbildning 1880–2000, red. Sven-
Eric Liedman & Lennart Olausson (Stockholm 1988), s 13f. Liedman och Olausson
skriver visserligen om universitetsvärlden, men deras resonemang är, anser jag, applicer-
bart även i andra sammanhang. De skiljer på tre typer av användningar av utbildning:
materiell, administrativ samt ideologisk. I SSF:s fall är det ideologiska inslaget i utbildn-
ingsverksamheten påfallande. 
177 Diskussionsprotokoll 11/11, ”Sjuksköterskan och eleven”, fortsättningskurs 1929, F6b
vol. 2, SSF:s arkiv.
178 Diskusssionsprotokoll 11/11, ”Sjuksköterskan och eleven”, fortsättningskursen 1929,
F6b vol. 2, föredragsmanus 14/3, ”Sköterskans ansvar emot eleverna”, protokollbok I,
fortsättningskurs 1922, diskussionsprotokoll 6/2, protokollbok I, fortsättningskurs 1923,
F6b vol. 1, SSF:s arkiv.
179 Föredragsmanus 14/3, ”Sköterskans ansvar emot eleverna”, protokollbok I, fortsätt-
ningskurs 1922, F6b vol. 1, föredragsmanus 7/11, ”Hur ska vi ordna för våra elever?”,
fortsättningskurs 1927, F6b vol. 2, SSF:s arkiv. 
180 Föredrag 16/5, fortsättningskurs 1931, F6b vol. 2, SSF:s arkiv.
181 SST 1912, s 192f; Bohm, s 95.
182 För exempel se The formation of professions: Knowledge, State and Strategy, red. Rolf
Torstendahl & Michel Burrage (London, Newbury Park, New Delhi 1990), passim; Pro-
fessions in Theory and History: Rethinking the Study of the Professions, red. Michael Burrage
& Rolf Torstendahl (London, Newbury Park, New Delhi 1990), passim.
183 Collins, s 37f.
184 Om överlämningen av brosch vid invigning berättar Bengt Pernow i Sophiahemmet i
sin tid: Utbildning och sjukvård under elva decennier (Stockholm 1995), s118f; om byte av
band i mössa skriver Dillner i Sjuksköterskeutbildningen inom svenska Röda korset, s 162.
185 Detta var exempelvis fallet vid Röda korsets skolor och vid Sophiahemmet. Om sjuk-
sköterskan avled skulle också broschen sändas tillbaka till utbildningsanstalten.
186 Jfr Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (1973), 3 uppl. (New York 1993), s
142.
187 Collins, s 36. 
188 Rafferty, s 1.
189 Diskussionsprotokoll 6/3, protokollbok III, fortsättningskurs 1922, samt diskussion-
sprotokoll 25/9, fortsättningskurs 1925, F6b vol.1, SSF:s arkiv.
190 Diskussionsprotokoll 28/2, protokollbok II, fortsättningskurs 1922, F6b vol. 1, SSF:s
arkiv. 
191 Diskussionsprotokoll 20/3, fortsättningskurs 1924, F6b vol. 1, SSF:s arkiv.
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192 Diskussionsprotokoll 11/11, fortsättningskurs 1929, föredragsmanus 2/5, fortsättning-
skurs 1931, F6b vol. 2, föredragsmanus ”Sköterskans ansvar gentemot eleverna” 25/9,
fortsättningskurs 1925, F6b vol. 1, SSF:s arkiv.
193 Föredragsmanus 6/2, ”Sköterskans förhållande till eleven”, diskussionsbok I, fortsätt-
ningskurs 1923, F6b vol. 1, diskussionsprotokoll 11/11, fortsättningskurs 1929, F6b vol. 2,
SSF:s arkiv.
194 Föredragsmanus 2/5, fortsättningskurs 1931, F6b vol. 2, SSF:s arkiv.
195 Föredragsmanus 6/2, ”Sköterskans förhållande till eleven”, diskussionsbok I, fortsätt-
ningskurs 1923, F6b vol. 1, SSF:s arkiv.
196 Bohm, s 385.
197 I diskussionsprotokollet är dessa två frågor sammanvävda, men för att förtydliga dis-
kussionen har jag valt att tematisera framställningen.
198 Föredragsmanus 6/2, ”Sköterskans förhållande till eleven”, diskussionsbok I, fortsätt-
ningskurs 1923, F6b vol. 1, SSF:s arkiv.
199 Diskussionsprotokoll 6/2, protokollbok I, fortsättningskurs 1923, F6b vol. 1, SSF:s
arkiv.
200 Ibid.
201 Ibid. Tvärtemot vad man skulle kunna tro är det inte självklart att Wellin tyckte det
var rätt att eleverna skulle niga. I en diskussion under fortsättningskursen 1937 sägs det
att Wellin själv aldrig nigit. Se diskussionsprotokoll 28/10, fortsättningskurs 1937, F6b
vol. 5, SSF:s arkiv.
202 Rodhe, s 16, 21.
203 Föredragsmanus 20/9, fortsättningskurs 1934, F6b vol. 3, SSF:s arkiv. Dräktfrågan
behandlas visserligen vid ett flertal fortsättningskurser, men föredraget från år 1934 for-
mulerar enligt min mening på ett tydligt sätt den dominerande uppfattningen kring
dräkten under hela undersökningsperioden.
204 SST 1923, s 225. För information om Elsa Pehrson, se Bohm,  s 226f.
205 Begreppet kår kunde betyda hela sjuksköterskekåren. Men ibland var kårbegreppet
knutet till institutioner som utbildade och organiserade sjuksköterskor, till exempel
Röda korset, Fredrika-Bremer-förbundets sjuksköterskebyrå eller Sophiahemmet.
206 Föreläsningsmanus 15/10, ”Uniformsfrågan”, och diskussionsprotokoll 15/10, fortsätt-
ningskurs 1932, F6b vol. 3, SSF:s arkiv.
207 SST 1910, s 73.
208 SST 1910, s 75.
209 För exempel se Svenska Dagbladet 22/2 1911, s 9, samt 27/4 1911, s 12. Av dessa inlägg
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hanget kan tilläggas att drottning Viktoria som var Sophiahemmets kungliga beskyd-
darinna under åren 1914–1930, var mycket förtjust i uniformer och gärna klädde sig själv
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Fjellman, Viktoria Sveriges drottning (Stockholm 1980), s 126f.
210 Sven-Erik Liedman, Att förändra världen – men med måtta (Stockholm 1991), s 246.



Noter      •      Kalltanken och Svensk sjuksköterskeförening

257
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sjuksköterskeyrkets professionalisering. Se Pionjärer i vitt.
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fessionell och facklig strategi”, s 40; Witz, s 40–42.
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221 SST 1910, s 80.
222 Diskussionsprotokoll 6/3, protokollbok II, fortsättningskurs 1922, F6b vol. 1, SSF:s
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223 SST 1910, s 80.
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225 SST 1910, s 80, samt föredragsmanus 28/2, protokollbok I, fortsättningskurs 1922, F6b
vol. 1, SSF:s arkiv.
226 SST 1910, s 186.
227 För exempel se SST 1911, s 145; Rodhe, s 8.
228 SST 1910, s 161, samt SST 1911, s 84.
229 1 Kor. 7:17–24.
230 Se ”Den lutherska kallelseläran” i denna avhandling. 
231 SST 1910, s 80f.
232 Jfr Emanuelsson, Pionjärer i vitt, passim.  
233 ”K. instr. för lasaretts- och kurhus-dir:ner, af år 1818” samt ”K. Instr. för Sthlms.
Kurhus-direktion, af år 1826”, i Författningar angående medicinalväsendet i Sverige 1667–
1859, Samlade och utgifne af Dr A. Hilarion Wistrand, Förra bandet (Stockholm 1860), s
169, 255. 
234 Christina Romlid, Makt, motstånd, förändring: Vårdens historia speglad genom det
svenska barnmorskeväsendet 1663–1908 (Stockholm 1998), s 43.
235 Johannisson, Medicinens öga, s 38. 
236 Magnus Huss, Några upplysningar om bildningsanstalter för sjuksköterskor i allmänhet
och särskildt om den i hufvudstaden nyligen upprättade (Stockholm 1884), s 12.
237 Ibid., s 10f.
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238 Detta förhållande diskuteras i Torgerdur Einarsdottir, Läkaryrket i förändring: En
studie av den medicinska professionens heterogenisering och könsdifferentiering (Göteborg
1997), se särskilt s 72–77; se även Öberg, Barnmorskan och läkaren, s 84f och s 89. Både
Einarsdottir och Öberg tolkar läkarkårens strävan efter att hålla antalet läkare i Sverige på
en låg nivå, som en professionell strategi – enligt logiken, ju färre dess mer värda. Läkar-
tillgången i Sverige behandlas även av Eklöf. 
239 Agneta Emanuelsson & Rigmor Wendt, I folkhälsans tjänst: Sju decennier med den
svenska distriktssköterskan (Stockholm 1994), s 38. Wendt och Emanuelsson beskriver hur
ledande sjuksköterskor och läkare i mitten av 1910-talet gjorde gemensam sak mot en
motion som talade för statsunderstödda kommunanställda sjuksköterskor. Förslaget i sig
stöddes, det som däremot väckte kritik – både från läkar- och sjuksköterskehåll –  var
den relativt självständiga yrkesroll som förespråkades för sjuksköterskan i motionen.   
240 För exempel se Svenska läkartidningen 1926, s 813, samt SST 1912, s 191–193.
241 Rodhe, s 21.
242 Ibid., s 21. 
243 Valborg Nordin, ”Sjuksköterskelära” i Föreläsningar för Sophiahemmets sjuksköter-
skeelever (Stockholm 1898–99), s 8.
244 Rodhe, s 22.
245 Diskussionsprotokoll 8/11, fortsättningskurs 1929, F6b vol. 2, SSF:s arkiv. 
246 Diskussionsprotokoll 2/10, fortsättningskurs 1934, F6b vol. 3, SSF:s arkiv. 
247 Möjligen kan detta associeras till Pierre Bourdieus tänkande, även om han snarare
diskuterar i termer av kulturellt kapital. Bourdieus resonemang är i sin helhet inte
applicerbart på sjuksköterskornas professionella kamp då han främst diskuterar paradig-
matiskt (mitt ord) präglade maktstridigheter inom olika intellektuella fält. Men hans sätt
att lyfta fram begreppet kapital, i termer av kulturellt tillgänglig – och positivt konnot-
erad – symbolik, och associera detta till kamp om makt är tillämpligt på sjuksköter-
skekåren. Randall Collins tangerar samma tankegångar i sina diskussioner om de
symboliskt laddade ritualer många yrken omger sig av. Se Pierre Bourdieu, Texter om de
intellektuella (Stockholm 1992), s 147, 44; se även Collins, s 38. 
248 Se ”Svensk sjuksköterskeförening och utbildningsfrågan” i denna avhandling.
249 Bohm, s 109f.
250 SST 1925, s 9.
251 Ibid., s 10.
252 SST 1925, s 11, 13, 14.
253 SST 1925, s 117–121.
254 Tommy Nilsson, s 74. Nilsson skiljer på den privata och den offentliga tjänstesektorn.
De patriarkala inslagen var större inom den privata sektorn än den offentliga i slutet av
1800-talet. Nilsson nämner inte hur just detta förändras över tid, men det verkar rimligt
att anta att de patriarkala inslagen åtminstone inte tilltog under 1900-talet – framförallt
inte inom den offentliga sektorn där de tydligen spelat ut sin roll redan under föregående
sekel.    
255 Se Davies; Witz; Jeff Hearn, ”Notes on patriarchy, professionalization and the semi-
professions”, Sociology 1982.
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256 Hearn, s 188, 197; Witz, s 52f; Davies, s 44. 
257 Davies, s 57. Davies resonemang har många likheter med Jeff Hearns men där hon
driver och utvecklar maskulinitetsbegreppet diskuterar Hearn främst i termer av patriar-
kat och kapitalism.
258 Davies, s 52.
259 Davies, s 60.
260 För exempel på diskussion kring dessa frågor, se Witz, ff.a. s 61–62; Florin, ”Kön och
professionalisering”.
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262 Arthur Brittan, Masculinity and Power (Oxford 1989), s 45.
263 Scott, s 44. 
264 Ibid, s 44. 
265 För exempel se Ulla Wikander, ”Sekelskiftet 1900: Konstruktion av nygammal
kvinnlighet” i Det evigt kvinnliga: En historia om förändring (Stockholm 1994), s 13;
Manns, Den sanna frigörelsen, s 39f; Yvonne Hirdman, ”Kvinnor, makt och demokrati” s
165f.
266 Jfr. Emanuelsson, Pionjärer i vitt, s 127f.
267 Jfr Emanuelsson, ”Den svenska distriktsköterskan: Kvinna eller fackman?”, s 290ff. 
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sional Ethics, red. Andrew Wear, Johanna Geyer-Kordesch & Roger French (Amsterdam,
Atlanta 1993), passim. 
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världen – men med måtta, s 246ff. 
270 Eklöf, s 194–198.
271 Ibid., s 241.
272 Christina Florin, ”De gåtfulla sjuksköterskorna”, Historisk tidskrift 1991, s 585f. 
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368 (Stockholm 1911), s 8.
274 För exempel se SST 1910, s 67; SST 1933, s 37 och 39; diskussionsprotokoll 26/11,
fortsättningskurs 1927, F6b vol. 2, diskussionsprotokoll 23/3, protokollbok III, fortsätt-
ningskurs 1922, F6b vol. 1, SSF:s arkiv.
275 Svenska Dagbladet 26/2 1911, s 13. 
276 Bohm, s 59.
277 föredragsmanus 23/3, ”Kamratandan på våra sjukhus”, protokollbok I, fortsättning-
skurs 1922, föredragsmanus 13/2, ”Betygsfrågan för våra sjukhusbiträden”, diskussionsbok
I, fortsättningskurs 1923, F6b vol. 1, samt odaterat föredragsmanus, ”Arbetsglädje”,
fortsättningskurs 1928, F6b vol. 2, SSF:s arkiv; SST 1933, s 175, 96.
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280 Föredragsmanus 13/2, ”Betygsfrågan för våra biträden”, diskussionsbok I, fortsätt-
ningskurs 1923, F6b vol. 1, SSF:s arkiv.
281 Diskussionsprotokoll 9/2, protokollbok I, fortsättningskurs 1923, F6b vol. 1, SSF:s
arkiv. 
282 Diskussionsprotokoll 26/11, ”Våra biintressen”, fortsättningskurs 1927, F6b vol. 2,
SSF:s arkiv.
283 Diskussionsprotokoll 26/11, ”Socialt arbete”, fortsättningskurs 1927, F6b vol. 2, SSF:s
arkiv.
284 Möte den 5/2 1918, Sociala sektionens protokollbok 1918–1925, A 10aa, vol. 1, SSF:s
arkiv.
285 Rodhe, s 16.
286 Om synen på elevutbildning och elevfostran se föregående kapitel, ”Status och pro-
fessionalisering”.
287 SST 1910, s 9ff.
288 SST 1910, s 67.
289 Diskussionsprotokoll 2/5, fortsättningskurs 1931, F6b vol. 2, SSF:s arkiv. 
290 Se kapitlet ”Yrkesideal och yrkesetik” i denna avhandling.
291 SST 1911, s 16.
292 SST 1911, s 16f; SST 1928 s 247.
293 SST 1927, s 6; SST 1929, s 22.
294 SST 1927, s 6.
295 SST 1926, s 216.
296 Jan Larsson, Hemmet vi ärvde: Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma
framtiden (Stockholm 1994), s 116; Torbjörn Gustafsson, Medicinen, kulturen och naturens
ordning (Stockholm 1996), s 112.
297 Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets
världsutställningar (Stockholm 1994), s 220f.
298 Katarina Ek-Nilsson, ”Ingenjören som snille eller krigsmaskin: Modernitet och
ingenjörskonst”, i Järnbur eller frigörelse: Studier i moderniseringen av Sverige, red. Gösta
Arvastson (Lund 1999), s 28; Gustafsson, s 112.
299 Jfr Gustafsson, s 143.
300 Se under rubriken ”Modernitet” i Inledningen i denna avhandling.
301 Felski, s 1f. För snarlikt resonemang, se Ronny Ambjörnsson, Mansmyter: Liten guide
till manlighetens paradoxer (Stockholm 1990), s 7, 13f.
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Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900–1939 (Stockholm 1995), sär-
skilt kapitel 6 om ungdomsbegreppets genus, för exempel s 210.
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303 Felski, s 38, 41, 58. Felski beskriver bland annat inslag i den tyska kvinnorörelsen som
ger associationer till förgrundsgestalter inom den svenska kvinnorörelsen, till exempel
Ellen Key och Elin Wägner. Det framgår emellertid inte om idén om samhällsmoder-
lighet fanns i ett tyskt sammanhang.
304 Björk, s 56.
305 Gustafsson, s 28, 195.
306 För jämförelse med samma tendenser inom den samtida ingenjörskåren, se Ek-Nils-
son, s 27f. 
307 Felski, s 15.
308 De två första rubrikerna från 23/2 1928, reportage från Kvinnliga diskussionsklubben
och sannolikt ur göteborgstidningar. Den sista rubriken från 8/2 1931, reportage från
möte vid Fredrika-Bremer-förbundets stockholmskrets, sannolikt ur stockholmstidning,
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okänd dagstidning, Pressklipp, 1928–1963, H1 vol. 1, SSF:s arkiv. 
310 ”Är sjukhusets värld kloster i vår tid? Reformkrav för sköterskorna på diskussion i Fre-
drika Bremerförbundet”, Stockholmstidningen, exakt datum okänt men sannolikt 7/2
1931, Pressklipp H1 vol. 1, SSF:s arkiv. Höjers inlägg under fortsättningskursen 1923 refer-
eras under rubriken ”Utbildning och moralisk fostran” i denna avhandling.
311 ”Militärdrill på sjukhus? Sjuksköterskeeleverna få ej ha privatliv”, okänd tidning, 8/2
1931, Pressklipp H1 vol. 1, SSF:s arkiv. 
312 ”Är sjukhusets värld kloster i vår tid? Reformkrav för sköterskorna på diskussion i Fre-
drika Bremerförbundet”, Pressklipp H1 vol. 1, SSF:s arkiv. 
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SSF:s arkiv. 
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sköterskeutbildningen”, Stockholmstidningen 11/2 1931, ”Hurudan skall sjuksköterskan
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315 Klas Sandell & Sverker Sörlin, ”Inledning”, samt Lena Eskilsson, ”Fritid och
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”Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskaplige vildmarksman-
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316 ”Klosteranda”, okänd tidning 9/2 1931, ”Hurudan skall sjuksköterskan vara?” Idun
okänt datum 1931, ”Hurudan skall sjuksköterskan vara? Några röster”, Idun okänt datum
1931, i Elisabeth von Bergens klippbok, s 72, 77, 76, citat s 77, Röda Korsets Högskolas
arkiv. 
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317 ”Efterskörd. Ett par ord i sjuksköterskefrågan”, Idun okänt datum 1931, ”Hellre en
glad ’syster’ än ett förtryckt ’sjukvårdshelgon’”, Stockholmstidningen okänt datum 1931,
Elisabeth von Bergens klippbok, s 79, 73, Röda Korsets Högskolas arkiv.
318 ”Hurudan skall sjuksköterskan vara? Slutrepliker”, Idun okänt datum 1931, i Elisabeth
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vara? Några röster”, Idun okända datum 1931, Elisabeth von Bergens klippbok, s 74, 77,
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322 Bohm, s 155. 
323 Bohm, s 152f.
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ningskurs 1931, F6b vol. 2, SSF:s arkiv.
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332 Diskussionsprotokoll 30/4 i mapp, ”Till styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening av
1910”, fortsättningskurs 1931, F6b vol. 2, SSF:s arkiv.
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eleven”, fortsättningskursen 1931, F6b vol. 2, SSF:s arkiv.
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arkiv. 
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344 Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor (TFSS) 1937, s 103.
345 TFSS 1937, s 176.
346 ”Sjuksköterskorna i litteraturen”, N.D.A. 3/4 1934, i kapseln ”Sjuksköterskor, sköter-
skekonferenser m.m. t.o.m. 1945”, Sigtunastiftelsens klipparkiv.
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medlem”, fortsättningskurs 1934, F6b vol. 3, SSF:s arkiv.
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ningskurs 1937, F6b vol. 5, SSF:s arkiv.
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fråga”, fortsättningskurs 1945/1946, F6b vol. 11, SSF:s arkiv; TFSS 1937, s 385. Liknande
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arbetet”, fortsättningskursen 1945/1946, F6b vol. 11, SSF:s arkiv.
375 Odaterat föredragsmanus, ”Sjuksköterska och patient”, fortsättningskursen 1945/
1946, föredragsmanus 28/11, ”Lojalitet mot sjukvård och kårorganisation”, fortsättning-
skursen 1945/1946, samt föredragsmanus 1/11,”Lönefrågan”, fortsättningskursen 1945/
1946, F6b vol. 11, SSF:s arkiv.
376 Diskussionsprotokoll 1/11, fortsättningskursen 1945/1946, F6b vol. 11, SSF:s arkiv.
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Epilog

1 Kari Martinsen, Øyet og kallet (Bergen 2000), s 114f.
2 Dahly Matilainen, ”Kärlekens möjligheter – ett strövtåg i sökandet efter ’caritas origi-
nalis’”, i Gryning: En vårdvetenskaplig antologi, red. Katie Eriksson & Unni Å Lindström
(Vasa 2000), s 34. 
3 För exempel se Astrid Norberg, Birgitta Engström & Lena Nilsson, God omvårdnad:
Grundvärderingar (Stockholm 1994) passim; Katie Eriksson, Vårdandets idé, (1987), 4
uppl. (Stockholm 1993) passim; Vassiliki Lanara, Heroism as a Nursing Value: A Philo-
sophical Perspective (Aten 1981), passim; Mary Ellen Lashley, Maggie T. Neal, Emily Todd
Slunt, Louise M. Berman & Francine H. Hultgren, Being Called to Care (New York
1994), passim. 
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4 Carina Furåker, Styrning och visioner – sjuksköterskeutbildning i förändring (Göteborg
2001), s 108.
5 Susanne Malchau, ”Kaldet – et ophøjet ord for lidenskab”, Sygeplejersken: Tidskrift for
sygeplejersker 1998:47, s 37, 40. 
6 Lena Andersson-Skog & Helén Strömberg, ”Från patientvård till sjukvårdsproduktion.
Den svenska sjukhusvårdens omvandling efter 1960”, i Från en öm hand till kall elek-
tronik? Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet, red. Lena Andersson-Skog &
Helén Strömberg (Umeå 2001), s 144f.
7 Åsa Lindberg-Sand, ”Sjuksköterskeutbildningens undervisningskultur – som ett
uttryck för vårdlärarsituationen”, i Det sitter i väggarna: Kulturella föreställningar i vård
och vårdutbildning, red. Bo Carlsson & Åsa Lindberg-Sand (Kalmar 1994), s 39f.
8 Lindberg-Sand, s 41.
9 SOU 1978:50, s 35.
10 Lindberg-Sand, s 43f. Jfr. Ingrid Heyman, Gånge hatt till… Omvårdnadsforskningens
framväxt i Sverige – sjuksköterskors avhandlingar 1974–1991 (Göteborg 1995). Lindberg-
Sand visar på vad som närmast kan beskrivas som drivkrafter i omvårdnadsfältet, medan
Heymans studie visar på influenser från olika vetenskapliga discipliner och teorier. För
sammanfattande diskussion se Heyman, s 102f. 
11 Svante Beckman, Kärlek på tjänstetid: Om amatörer och professionella inom vården
(Stockholm 1981), s 25; Martinsen Øyet og kallet, s 12; 
12 Beckman, s 25, 29.
13 Kari Martinsen & Kari Wærness, s 109.
14 Davies, s 140.
15 Kari Wærness, ”On the rationality of caring”, i Women and the State: The Shifting
Boundaries of Public and Private, red. Anne Showstack Sassoon (London 1987), s 212. 
16 Svante Beckman diskuterar inte könsaspekten särskilt ingående men han nämner de
positiva följder som vårdens professionalisering haft för “kvinnovärdets stegring”, men
även för klienter som före den professionella omsorgen var beroende av omgivningens
välvilja. Beckman, s 41f.
17 Jag syftar här på Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's
Development (Cambridge, Mass. 1982); Nel Noddings, Caring: A Feminine Approach to
Ethics & Moral Education (Berkeley 1984), samt Sara Ruddicks Maternal Thinking (Lon-
don 1989). Se även antologin Women and Moral Theory, red. Eva Feder Kittay & Diana T
Meyers (Totowa 1987) vars uppsatser på olika sätt diskuterar Carol Gilligans tes om kvin-
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Gilligan eller Noddings, vilket kan tyckas vara lite förvånande. Hade månne debatten
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utan kan bara konstatera att Wærness är tidigt ute i diskussionen kring kvinnors omsorg-
sarbete. Syftar här på Pleie uten omsorg? – som hon skrev ihop med Martinsen, och på
andra publikationer, som ”Omsorgen som lönearbete – en begreppsdiskussion”, Kvin-
novetenskaplig tidskrift 1980:3. 
18 Wærness, ”On the rationality of caring”, passim, t.ex. s 218f.
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19 Davies för en både erkännande och kritisk diskussion kring Carol Gilligans arbete,
men inte just i det sammanhang som här nämns utan i bokens inledning, se s 24–30.    
20 Davies, s 145.
21 Jag menar inte här att barmhärtighetsetiken är unik för kristendomen. Tanken att
människor är förpliktigade att hjälpa sina medmänniskor då de blir gamla och/eller sjuka
finns i många kulturer och religioner. Se Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria, s 149–153.
22 Jfr Margareta Herrman, Förändring med förhinder: Omvårdnadselevers beskrivning av
sin yrkesförberedande utbildning (Göteborg 1998), s 148. Det stora flertalet av de omvård-
nadselever Herrman intervjuat i sin etnologiska studie, menar att biologiskt grundade
kvinnliga egenskaper gör kvinnor särskilt lämpade för vård- och omsorgsyrken.
23 Collins, s 41f.
24 För exempel se Gunilla Silfverberg, Att vara god eller att göra rätt: En studie i yrkesetik
och praktik (Uppsala 1996). Silfverbergs bok diskuterar vårdbiträden inom hemtjänsten.
Bland annat beskrivs hur vårdbiträdenas egna etiska uppfattningar kommer i kläm när
exempelvis direktiv från länsrätt eller t.o.m. regeringsrätt säger att de inte ska baka bullar
eller gå ut med hunden åt äldre och/eller handikappade hjälptagare. Silfverberg dis-
kuterar detta i termer av omsorg. Jag menar att dagens ”omsorg” mycket väl kan kopplas
till gårdagens ”barmhärtighet”. Se s 113–122. Se även Herrman, s 152f. De intervjuade
omvårdnadseleverna i Herrmans undersökning talar om personlighetens betydelse i arbe-
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alla människors rätt till vård – även om de är kriminella. Dessa uppfattningar kan
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25 Matilainen, s 34.
26 Martinsen ger, anser jag, en alltför altruistisk bild av sjuksköterskornas historiska kall-
tanke. Se Martinsen, Øyet og kallet, s 114. Den slutsats jag drar i min avhandling är att
denna entydiga bild inte stämmer. Den kalltanke sekelskiftets sjuksköterskor omfattade
hade klart och tydligt att göra med maktanspråk. 
27 Lena Andersson-Skog & Helén Strömberg, ”Från patientvård till sjukvårdsproduk-
tion. Den svenska sjukhusvårdens omvandling efter 1960”, s 145.
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Arkivmaterial

Ersta diakonissanstalts arkiv och museum

Första årets berättelse och redovisning af Sällskapet för beredande af en diaconiss-
anstalt i Stockholm förvaltnings-utskott, 1849–1850 (Stockholm 1850).

Tredje årets berättelse och redovisning af Svenska diakoniss-sällskapets förvaltnings-
utskott, 1851–1852 (Stockholm 1852). 

Sjette årets berättelser och redovisning af Svenska diakoniss-sällskapets förvaltnings-
utskott, maj 1854-april 1855 (Stockholm 1855).

Marie Cederschiölds dagbok, avskrift (original i Växjö stifts arkiv).
Brev från Marie Cederschiöld till diakoniss-sällskapets förvaltningsutskott, Dia-

koniss-sällskapets förvaltningsutskotts protokoll för åren 1849–1851, A II a:1.
”Fordringar af blifvande Sjukvårds Diakonissor”, november 1850, Diakoniss-säll-

skapets förvaltningsutskotts protokoll för åren 1849–1851, A II a:1.
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”Belysning och förklaring af Stadgar för diakonissorna vid diak. anst. i Stock-

holm”, stencilerad skrift (sannolikt 1870-tal), Anna Hammers personliga han-
dlingar, Ö III b vol. 3.

Resedagbok 1898, Hanna Geijers personliga handlingar, Ö III b vol. 4–5.
Rundbrev 1865–1880.
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Kungliga biblioteket, handskriftssamlingen (KB)

Brev från Emmy Rappe till Sophie Leijonhufvud, mars samt mars/april 1867.
Brev från Emmy Rappe till Sophie Leijonhufvud 21/5 1867.
Brev från Emmy Rappe till Margaret Howitt, februari 1867, m.fl.

Röda Korsets Högskolas arkiv

Rulla öfver Föreningen för frivillig vård af sårade och sjuke i fält: Sjuksköterskor
Elisabeth von Bergens klippbok, Stiftelsen Rödakors-hemmet, tidningsurklipp

kronologiskt 1926–1934, Ö 1a:1.

Sophiahemmets arkiv

”Förslag till organisation och stadgar för en förening för utbildande af sjuk-
sköterskor”, 28 januari 1884, i Hemmet för sjuksköterskor 2: Handlingar
rörande Hemmet på Upplandsgatan 1884–1889.

”Villkor för antagande af elever och utbildandet af sjuksköterskor, af styrelsen
den 17 November 1884 antagne att tillsvidare tillämpas”, i Hemmet för sjuk-
sköterskor 2: Handlingar rörande Hemmet på Upplandsgatan 1884–1889,
Sophiahemmets arkiv.

”Förslag till organisation och stadgar för en förening för utbildande af sjuk-
sköterskor”, i Hemmet för sjuksköterskor 2: Handlingar rörande Hemmet på
Upplandsgatan 1884–1889.

Alfhild Ehrenborgs Dagbok, 1884–1885.
Ansökningshandlingar 1883–1886: 1–150.

Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas arkiv

”Pons” 1950:3, stencilerad tidning.
”Villkor för antagandet af elever och utbildandet af sjuksköterskor”, i Redogörelse

för Sophiahemmets verksamhet till och med 1890 (Stockholm 1891).
Rundbrev 1892, 1893, 1896, 1897, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914 samt

1939. 
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Riksarkivet 

Eketrä, Märta, ”Journal Jan. 1884-Nov. 1884”, volym 26, Drottning Sophias
arkiv, Bernadotteska Familje Arkivet (BFA).

Svensk sjuksköterskeförenings arkiv, TAM-Arkiv

Seriesignum A4, Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor, volymnummer 1–2.
Seriesignum A10aa, Sociala sektionens protokollbok 1918–1925, volymnummer 1.
Seriesignum F6b, Handlingar rörande utbildningskurser, volymnummer 1–3,

5–11 samt 37.
Seriesignum H1, Statistik, pressklipp 1928–1963, volymnummer 1.
Seriesignum Ö1, Handlingar efter enskilda personer, volymnummer 3.

Sigtunastiftelsens klipparkiv

Kapseln ”Sjuksköterskor, sköterskekonferenser m.m. t.o.m. 1945”.

Internet 

Nightingale, Florence, ”Cassandra”, hämtat från <http://www.uta.edu/english/
danahay/nighting.htm>, 12 december 2001.

Small, Hugh, ”Florence Nightingale’s 20th Century Biographers”, hämtat från
<http://www.florence-nightingale.co.uk/>, 19 oktober 2001.

Övrigt 

I avhandlingsförfattarens ägo: Kopior av minnesteckningar efter två sophia-
systrar. 
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Otryckta skrifter
Evertsson, Lars, ”Välfärdspolitik och kvinnoyrken: organisation, välfärdsstat och

professionalisering”, opublicerat avhandlingsmanus, Institutionen för
sociologi, Umeå universitet 2001.

Hvalvik, Sigrun, ”Bergljot Larsson and the Founding of the Norwegian Nursing
Association: A Case Study of the Influence of International Nursing”, opub-
licerat paper, History of Nursing Society Millenium Conference, 6–7 juli
2000, Edinburgh.

Nordbäck, Carola, ”Gråkoltarna: En studie av en radikalpietistisk väckelse i fri-
hetstidens Stockholm”, opublicerat avhandlingsparti, Institutionen för his-
toriska studier, Umeå universitet 1999.

Windahl Pontén, Annika, ”Altså skola wij twenne dygder bruka: Om predikan-
ternas syn på mottagarnas leverne”, opublicerat avhandlingsavsnitt, Institu-
tionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 1999.

Tryckt material

Offentligt tryck
Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbets-

förhållanden, avgivet den 22 december 1916 av inom civildepartementet tillkal-
lade sakkunniga (Stockholm 1916). 

Motion nr. 289 ”Af herr Lindhagen, om skrifvelse till Kungl. Maj:t i fråga om
med sjukvård sysselsatta kvinnors arbetsförhållanden m.m.”, i Bihang till riks-
dagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1911. Motioner, väckta
inom Andra kammaren, nr 276–368 (Stockholm 1911).

SOU 1978:50, Vård 77: Betänkande av utredningen om vissa vårdutbildningar
inom högskolan.
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Periodika
Systematiskt undersökt. Större artiklar med angiven författare förtecknas inte här
utan nedan i författarens namn.

Olivebladet: Ett blad för den tjenande kärleken 1863–1885.
Svensk sjukskötersketidning (SST) 1909–1933.
Tidskrift för Hemmet 1865–1870.
Hygiea 1895–1930.
Svenska Läkartidningen 1904–1930. 
Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor (TFSS) 1937, 1939, 1940, 1951, 1953, 1958, 1960,

1961, 1968.

Tidningar
Större delen av det tidningsmaterial som refereras i avhandlingen finns arkiverat i
klippsamlingar på TAM, Röda Korsets Högskolas arkiv samt på Sigtunastiftels-
ens klipparkiv. Här förtecknas övrigt material från tidningar.

Svenska Dagbladet 22/2, 26/2 och 27/4 1911.

Litteratur
Ambjörnsson, Ronny, ”Arbetets janusansikte”, i Vår bild av verkligheten: Idéhis-

toriska teman, red. Ingemar Nilsson (Stockholm 1986).
Ambjörnsson, Ronny, Mansmyter: Liten guide till manlighetens paradoxer (Stock-

holm 1990).
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